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We tting Hy ste re sis Test of So lids by Dif fe rent
Types of Su r fa c tants

In tro du c tion

“A class” fi res of so lid ma te rials pre do mi na te in fire bri ga de ex tin gui s hing
ope ra tions. The pri ma ry ex tin gui s hing agent in such ca ses is wa ter. The most
im po r tant pro per ties which de te r mi ne the ex tin gui s hing effe c ti ve ness are
spil ling and we tting abi li ty. The fo r mer is re la ted to the su r fa ce ten sion and the
lat ter to the in ter ac tion of wa ter mo le cu les and the so lid su r fa ce. Both of the se
pa ra me ters are lin ked to each ot her and cha rac te ri zed by the su r fa ce ten sion of
the so cal led con tact angle. 

The sha pe of a li qu id dro p let on a so lid su r fa ce, in the area of 3 pha ses co ming
into con tact, de pends on the li qu id su r fa ce ten sion, so lid – va por in ter fa cial
ten sion, so lid – li qu id in ter fa cial ten sion, so lid – li qu id in ter fa cial ten sion and
the con tact an gle. The re la tion s hip of the fo r ces of the re spe c ti ve in ter fa cial
ten sions at the three pha ses po int can be de scri bed by the Yo ung equ a tion [1] (1):

The re sults of the stu dies of the we tting hy ste re sis of so lids by su r fa c tant

so lu tions were pre sen ted. Using the K100MK2 ten sio me ter su r fa ce ten sion

iso t herms of te sted su r fa c tants were spe ci fied. On the ir ba sis the cri ti cal

mi cel le con cen tra tion (CMC) of each su r fa c tant was de te r mi ned. We tting

pro per ties were te sted at con cen tra tions of 0.5 CMC, 1 CMC, 2 CMC. The

fol lo wing five so lid ma te rials were used for the me a su re ments:

poly et hy le ne, poly(me t hyl met hac ry la te), polyte traflu oroet hyle ne, cop per

and glass. Dif fe ren ces among the we tting pro per ties of su r fa c tants on te sted

so lid ma te rials were di s cus sed and the re sults were co m pa red with the

li te ra tu re data. 

Keywords: wet ting, hy ste re sis, su r fa ce ten sion, con tact an gle.
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(1)

Whe re:
q – con tact an gle,
ss-v – so lid – va po ur in ter fa cial ten sion,
ss-l – so lid – li qu id in ter fa cial ten sion,
sl-v – so lid – va po ur in ter fa cial ten sion,
Li qu id – va po ur in ter fa cial ten sion is usu al ly
re fer red to as su r fa ce ten sion s.

The me a su re of the we tta bi li ty is the con tact an gle q and the va lue of the
co si ne. Per fect we tting oc curs when the con tact an gle q is 0° (cos q = 1) and the re
is a co m p le te ab sen ce of we tting, when q = 180° (cos q = -1).

Ano t her me a su re of we tta bi li ty is a pro per ad he sion de fi ned as work ne e ded
to tear a li qu id off from a unit so lid su r fa ce, cre a ting simu lta neou s ly two new
in ter fa cial su r fa ces: li qu id – gas su r fa ce and so lid – va po ur su r fa ce. The va lue of
this work can be de ri ved from the equilibrium of surface free energy [1]:

(2)

Af ter con si de ring equ a tions (1):

(3)

Pro per co he sion is a me a su re of co he sion fo r ces oc cur ring in a li qu id. It is
de fi ned as work ne e ded to bre ak a li qu id co lumn with a unit se c tion, cre a ting two 
free su r fa ces of the same size:

(4)

In the case of per fect we tting (q = 0°, cos q = 1) ad he sion fo r ce of co he sion
fo r ces is equ al to:

(5)

For con tact an gles 0 < q < 180° ad he sion fo r ce is smal ler than the co he si ve
fo r ces. The se are ca ses of li mi ted we tting. The con tact an gle ran ge is di vi ded into
two ran ges: 0 < q < 90° and 90 < q < 180°. This is de te r mi ned by the va lue of the
ca pil la ry pres su re that is po si ti ve for the first ran ge, which me ans that the li qu id
can be ab sor bed into the ca pil la ry stru c tu re of the so lid. Ca pil la ry pressure can be 
described by the formula [2]:
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Fig. 1. Il lu stra tion of con tact an gles
fo r med by a ses si le drop

So u r ce: own work ba sed and [15].



(6)

Whe re: r – the ra dius of the ca pil la ry.

The con tact an gle in the 0 < q < 90° ran ge si g ni fies good we tta bi li ty. Co si ne
of the an gle has a po si ti ve va lue, so the ca pil la ry pres su re is also po si ti ve. The
li qu id is drawn into the ca pil la ry. For the va lu es of con tact an gles in the ran ge of
90 < q < 180°, the co si ne of the an gle is ne ga ti ve, ca pil la ry pres su re is also
ne ga ti ve, and the li qu id is not ab sor bed into the ca pil la ries. The me a su re ment of
the con tact an gle by ana ly zing the sha pe of the li qu id dro p let ap p lied to the
su r fa ce gi ves a va lue cal led a sta tic con tact an gle. This is not the va lue that can be
con si de red as a con stant, re pro duci b le pa ra me ter cha rac te ri stic of the ma te rial.
To ob ta in such a con di tion (re pe ti tio us me a su re ment) a test su r fa ce wo uld have
to be per fe c t ly smo oth, che mi cal ly ho mo ge no us and cle ar. Most of the ma te rial is 
not ho mo ge neo us; the de gree of smo o t h ness is dif fi cult to de fi ne. It is re la ti ve ly
easy to ob ta in ade qu a te sa m p le 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 eva po ra tion of the li qu id,
l mi gra tion of su r fa c tants from the so lid su r fa ce to the li qu id su r fa ce,
l che mi cal re a c tion be twe en the so lid and li qu id,
l sub stan ces dis so l ved in the drop mi gra ting to the su r fa ce,
l the so lid be ing dis so l ved or swol len by the li qu id,
l so lid in ter ac tion with a su r fa ce (cre a ting hy dro gen bonds, che mi cal re a c tion),
l mi gra tion of a sub stan ce dis so l ved in li qu id to an in ter fa cial bo un da ry,
l pa r tial dis so l ving of so lid su r fa ce co m po nents in a li qu id.

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.

We tting Hy ste re sis Test of So lids by Dif fe rent Types of Su r fa c tants 9



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)

whe re:
q – con tact an gle,
F – Wi l he l my we tting fo r ce,
s – su r fa ce ten sion of the li qu id,
L – we tted length.

The measuring principle is shown in Figure 2.

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: polytetrefluoro-
ethylene – Teflon (PTFE), polyethylene (PE) as well as one of an indirect
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Fig. 2. Wilhelmy plate method of dynamic contact angle measurement.

So u r ce: [8].



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  so dium do de cyl su l fa te (SDS) – an anio nic su r fa c tant,
l  hexade cyltri methy lammo nium bro mi de (CTAB) – a ca tio nic su r fa c tant,
l  alki loami dopro py lo be ta i ne (Be ta i ne CAB) – an am p ho te ric surfactant,
l  a po ly mer of poly et hy le ne gly col et her and p-t-o ctyl p he nol (Tri ton X-100)

– a no nio nic 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).

We tting Hy ste re sis Test of So lids by Dif fe rent Types of Su r fa c tants 11
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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

We tting Hy ste re sis Test of So lids by Dif fe rent Types of Su r fa c tants 13

Fig. 3. Surface tension isotherm of CTAB

So u r ce: own work.



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.

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.

14 Zeszyty Naukowe SGSP nr 48 (4) 2013

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

So u r ce: 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].

We tting Hy ste re sis Test of So lids by Dif fe rent Types of Su r fa c tants 15

Fig. 5. Wetting hysteresis of copper by water and aqueous solutions of SDS

So u r ce: own work.
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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.

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).

We tting Hy ste re sis Test of So lids by Dif fe rent Types of Su r fa c tants 17

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

So u r ce: own work.



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. 

18 Zeszyty Naukowe SGSP nr 48 (4) 2013

Fig. 7. Wetting hysteresis of tested solid materials by water and surfactant solutions at CMC
concentration 

So u r ce: own work.



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.
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4. Conclusions

l Ta king the ad van cing con tact an gle va lu es as the cri te rion of we tta bi li ty,
anio nic SDS de mon stra tes the best we tting abi li ty in co m pa ri son to the
hy dro p hi lic ma te rials (glass and cop per) and in di rect cha ra c ter ma te rials
(PMME); whi le no nio nic TRITON X-100 has the best we tting abi li ties
co m pa red to the hy dro p ho bic ma te rials.

l Ta king the per cen ta ge of we tting hy ste re sis as the cri te rion of we tta bi li ty,
SDS sho wed the best pro per ties in re la tion to all sa m p les of so lids.

l A ca tio nic CTAB and am p ho te ric Be ta i ne CAB show cle a r ly we aker we tting
pro per ties than SDS and Tri ton X-100. 

l In terms of ad van cing con tact an gles CTAB and Be ta i ne CAB show si mi lar
pro per ties.

l Ta king the per cen ta ge of we tting hy ste re sis as the cri te rion of we tta bi li ty,
CTAB shows a bet ter we tting abi li ty than BETAINE CAB, in re la tion to all
te sted so lid ma te rials.

l The sca le of su r fa c tants con cen tra tions used in the stu dy tu r ned out to be too
na rrow. In the fu r t her stu dies to as sess the we tting abi li ty in con cen tra tions
lo wer than the con cen tra tion of CMC, the con cen tra tion not hi g her than 0.1
CMC has to be ta ken into ac co unt. Whe re as for con cen tra tions abo ve the
CMC - 10 CMC is ne e ded. 
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Do mi ni ka SALA

An drzej MIZERSKI

Badanie histerezy zwil¿ania materia³ów sta³ych
surfaktantami ró¿nych typów

W ar ty ku le przed sta wio no wy ni ki ba dañ hi ste re zy zwi l ¿a nia ma te ria -
³ów sta³ych roz two ra mi su r fa ktan tów ró ¿ nych ty pów. Za po moc¹ ten sjo -
me tru K100MK2 wy zna czo no izo te r my na piê cia powie rzch nio we go
ba da nych su r fa ktan tów i na pod sta wie ich prze bie gu okre œlo no wa r to œci
kry ty cz ne go stê ¿e nia mi ce li za cji (CMC) ka ¿ de go su r fa ktan tu. Zdo l no œci
zwi l ¿aj¹ce ba da no przy stê ¿e niach roz two rów rów nych 0,5, 1 i 2 CMC. Do 
po mia rów wy ko rzy sta no 5 ma te ria³ów sta³ych: po lie ty len, poli me ta kry lan
me ty lu, te flon, miedŸ i szk³o. Omó wio no ró ¿ ni ce zdo l no œci zwi l ¿aj¹cych
u¿y tych su r fa ktan tów w sto sun ku do ba da nych ma te ria³ów sta³ych i po rów -
na no otrzy ma ne wy ni ki z da ny mi lite ratu ro wy mi.

S³owa klu czo we: zwi l ¿a nie, hi ste re za, na piê cie po wie rzch nio we, k¹t
graniczny.
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Mo¿liwoœci ograniczania rozprzestrzeniania siê
po¿arów pojazdów, przy zastosowaniu nowego

typu nawierzchni drogowej

Wstêp

Po ¿ar sa mo cho du sta no wi bar dzo du¿e za gro ¿e nie nie ty l ko dla osób prze by -
waj¹cych w po je Ÿ dzie, ale ta k ¿e dla osób i mie nia zna j duj¹cego siê w po bli ¿u po -
¿a ru. W przy pa d ku po ¿a ru po ja z du na par kin gu lub w tu ne lu, bar dzo ³atwo mo¿e
dojœæ do za pa le nia siê s¹sied nich po ja z dów. Naj go r szym sce na riu szem jest po ¿ar
po ja z du w tu ne lu. Szy b ko roz po wszech niaj¹cy siê ogieñ w tu ne lu po wo du je, ¿e
sta ny kry ty cz ne dla zdro wia i ¿y cia lu dzi s¹ osi¹gane w kró t szym cza sie. W przy -
pa d ku po ¿a ru sa mo cho du na dro dze, pal¹cy siê po jazd sta no wi nie bez pieczn¹ ba -
rie rê dla in nych u¿yt ko w ni ków ru chu. Ze wzglê du na na tê ¿e nie ru chu i za blo ko -
wa nie tu ne lu przez pal¹cy siê po jazd, brak jest w za sa dzie mo ¿ li wo œci wy co fa nia
siê in nych po ja z dów nie bior¹cych udzia³u w zda rze niu. Kie ro w cy i pa sa ¿e ro wie
mog¹ w naj le p szym przy pa d ku po zo sta wiæ unie ru cho mio ne po ja z dy i udaæ siê do 
wyjœæ ewa kua cy j nych lub do schro nów awa ry j nych. Na gle roz przes trzeniaj¹cy
siê ogieñ w wy ni ku roz la nia siê pa li wa wzma ga pa ni kê wœród osób i jest przy -

W ar ty ku le przedstawiono mo ¿ li woœæ utrud nie nia roz prze strze nia nia siê

po ¿a ru przy wy cie ku pa li wa po przez za sto so wa nie spe cja l nej, po ro wa tej

na wie rz ch ni dro go wej. Poza wie lo ma niew¹tpli wy mi za le ta mi na wie rz ch ni

wy ko ny wa nej m.in. z agre ga tu po wsta³ego w wy ni ku re cy c lin gu zu ¿y te go

ogu mie nia samo cho do we go, mo ¿ li woœæ za trzy ma nia roz la ne go pa li wa na

ogra ni czo nym ob sza rze i jego pó Ÿ nie j sze sto p nio we wy pa le nie siê mo¿e

znacz¹co przy czy niæ siê do po pra wie nia bez pie cze ñ stwa w trans po rcie

dro go wym.

S³owa klu czo we: po ¿ar sa mo cho du, przy czy ny po ¿a ru, na wie rz ch nie

dro go we, paliwo, PERS.
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czyn¹ tra gi cz nych wy pa d ków w tu ne lach au to stra do wych. Wy pa d ki te mia³y
mie j s ce na wet w naj bar dziej no wo cze s nych tu ne lach. W 1999 roku w tu ne lu
Mont Blanc na sku tek po ¿a ru zgi nê³o 41 osób, a w 2001 roku w po ¿a rze w tu ne lu
Œwiê te go Got t har da – 11 osób.

1. Zagro ¿e nie po ¿a ro we w no wo cze s nych po ja z dach

Za gad nie nia zwi¹zane z ogó l nie po jê tym bez pie cze ñ stwem w no wo cze s nych
po ja z dach s¹ jed nym z naj wa¿ nie j szych pro ble mów uw z glêd nia nych pod czas ich
pro je kto wa nia. Pro du cen ci po ja z dów prze œci gaj¹ siê w opra co wy wa niu co raz to
no wszych sy ste mów bez pie cze ñ stwa czyn ne go i bie r ne go. Inte li gen t ne sy ste my
bez pie cze ñ stwa w co raz wiê kszym sto p niu po zwa laj¹ uni kaæ wy pa d ków dro go -
wych, a w przy pa d ku, gdy ju¿ do nich doj dzie, kon stru kcje nad wo zi po ja z dów za -
pe w niaj¹ bez pie cze ñ stwo przy zde rze niach z co raz to wiê kszy mi prê d ko œcia mi.
Czy jednak w zakresie zabezpieczenia pojazdów przed po¿arem nast¹pi³ istotny
postêp w motoryzacji?

Do najnie bezpie cznie j szych po ¿a rów w ru chu dro go wym na le¿¹ po ¿a ry cy s -
tern prze wo¿¹cych sub stan cje nie bez pie cz ne. Po ¿a ry ta kich po ja z dów po³¹czo ne
z wy cie kiem prze wo ¿o ne go pa li wa mog¹ obj¹æ ob szar ki l ku ty siê cy me trów kwa -
dra to wych. Do po ¿a ru auto cy ste r ny wioz¹cej 8800 ga lo nów ben zy ny (ok. 33 000
li trów) w wy ni ku ko li zji z pu stym au to bu sem dosz³o w 1982 roku w tu ne lu Ca l -
de cott w Ka li fo r nii. Je dy nie temu, ¿e w chwi li wy pa d ku w tu ne lu zna j do wa³o siê
ty l ko oko³o 20 po ja z dów, a tu nel by³ sto sun ko wo kró t ki (1100 m) mo ¿ na za -
wdziê czaæ nie wielk¹, jak na ska lê zda rze nia, li cz bê ofiar œmie r te l nych wy nosz¹c¹
w tym przy pa d ku 6 osób. 

Do po ¿a ru mo¿e dojœæ za rów no z po wo du awa rii me cha ni cz nej lub ele ktry cz -
nej w po je Ÿ dzie, usz ko dze nia ogu mie nia sku t kuj¹cego samo za pa le niem siê opo ny,
jak i w wy ni ku wy pa d ku dro go we -
go. D³ugoœæ najd³u¿ szych tu ne li
dro go wych prze kra cza obe c nie
20 km, co po wo du je zmê cze nie
i otê pie nie kie ro w ców jed no stajn¹
jazd¹ w ogra ni czo nej prze strze ni,
pro wa dzi do sku mu lo wa nia wie lu
po ja z dów w tu ne lu i po wa ¿ nie
utrud nia ewa ku acjê i pro wa dze nie 
akcji ra tun ko wej.

Usz ko dze nie opo ny, szcze gó l -
nie w sa mo cho dach ciê ¿a ro wych
i a u to bu sach (patrz rys. 1) mo¿e
spo wo do waæ w tu ne lu po wa ¿ ne
kon se k wen cje, de sta bi li zuj¹c tor
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Rys. 1. Wi dok opo ny usz ko dzo nej w spo sób kon tro lo -
wa ny pod czas ba dañ kie rowa l no œci i sta te cz no œci

po ja z dów wie lo osio wych, pro wa dzo nych m.in. przez
autorów artyku³u



ja z dy po ja z du, a w nie któ rych przy pa d kach mo¿e pro wa dziæ do po wa ¿ ne go wzro -
stu tem pe ra tu ry opo ny, w wy ni ku czego opona zaczyna siê paliæ.

O ile wy pa d ki po ja z dów prze wo¿¹cych ma te ria³y nie bez pie cz ne s¹ sto sun ko -
wo rza d kie, to po ¿a ry po ja z dów oso bo wych, ciê ¿a ro wych i au to bu sów s¹ doœæ
czê ste. No wo cze s ne po ja z dy, wy po sa ¿o ne s¹ w se t ki me trów prze wo dów elek -
try cz nych (rys. 2), du¿e zbio r ni ki pa li wa (czê sto ga zo we go) i wie le ele men -
tów wy kona nych z two -
rzyw sztu cz nych albo
z gu my. Uk³ady ele ktro -
ni cz ne ste ruj¹ ju¿ nie ty l -
ko wy cie racz ka mi szyb
po ja z dów, ale si l ni ka mi,
skrzy nia mi bie gów, fo te -
la mi, sy ste ma mi auto ma -
ty cz nej kli ma ty za cji czy
ele men ta mi wyko na w czy -
mi sy ste mów bez pie cze ñ -
stwa (modu³u sy ste mów
typu ABS, ESP) i po wo -
duj¹ bar dzo du¿e obci¹¿e -
nia cie p l ne w in sta la cjach
ele ktry cz nych.

Oczy wi œcie pro je ktan ci po ja z dów kon stru uj¹c dany typ in sta la cji, wpro wa -
dzaj¹ od po wied nie za bez pie cze nia. Na le ¿y jed nak pa miê taæ, ¿e szcze gó l nie w na -
szym kra ju, du¿a czêœæ po ja z dów po sia da przesz³oœæ po wy pa d kow¹, a po ziom na -
praw blacha rsko-e lektry cz nych jest czê sto bar dzo ni ski. Przy pa d ko we u³o¿e nie

wi¹zek ele ktry cz nych,
nie kie dy pro wizo ry cz -
nie na pra wia nych, po
nieau tory zo wa nych na -
pra wach bla cha r skich,
pod no si znacz¹co ry zy -
ko po ¿a ru. Przyk³ad
opi sy wa ny na stro nach
Ko men dy Wo je wó dz -
kiej Pa ñ stwo wej Stra¿y
Po¿arnej w Po z na niu
jest jednym z setek,
które maj¹ mie j s ce
w na szym kraju (rys. 3).

O tym, ¿e roz bu do -
wa na in sta la cja ele ktry -
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Rys. 2. Wi dok sche ma ty cz ny in sta la cji w no wo cze s nym po je Ÿ -
dzie. Wi¹zki ele ktry cz ne za zna czo no na poma ra ñ czo wo

i nie bie sko

îród³o: www.tagga rtau tore pa ir.com.

Rys. 3. Wi dok po ja z du spa lo ne go w wy ni ku pra wdo podo b nie
zwa r cia w in sta la cji ele ktry cz nej [fot. KW PSP w Poznaniu]



cz na mo¿e byæ Ÿród³em po ¿a rów œwiadcz¹ te¿ li cz ne akcje se r wi so we pro du cen -
tów po ja z dów. W prze ci¹gu osta t nich lat, co naj mniej ki l ku pro du cen tów
wpro wa dza³o po pra wki w po ja z dach, za po bie gaj¹ce mo ¿ li wo œci przy pa d ko wych
po ¿a rów [2, 3]:
l Pe u ge ot – wa d li wa in sta la cja ele ktry cz na pomp ABS po wo do wa³a po ¿a ry mo -

de lu 307;
l Opel – w po ja z dach Co m bo mo ¿ li wy wy ciek pa li wa, w po ja z dach Ve c tra zwa r -

cie w pod grze wa czach spry ski wa czy;
l Su zu ki – w po ja z dach Grand Vi ta ra wa d li wa wi¹zka cen tra l ki ste ruj¹cej – ry -

zy ko po ¿a ru;
l Sub aru – w po ja z dach Ou t back mo ¿ li woœæ sto pie nia siê obu do wy wy cie ra -

czek.
In sta la cja ele ktry cz na nie jest je dy nym po ten cja l nym za gro ¿e niem po ¿a ro -

wym. No wo cze s ne po ja z dy zw³asz cza z si l ni ka mi wyso ko prê¿ ny mi, a szcze gó l nie 
eg zem p la rze wy eks ploa towa ne, któ rych du¿a czêœæ jest spro wa dza na na te ren na -
sze go kra ju, rów nie¿ mog¹ sta no wiæ po ten cja l ne za gro ¿e nie. W uk³adach wtry s -
ko wych tych si l ni ków jest bar dzo wy so kie ci œ nie nie. Do da t ko wo, po ziom skom -
pli ko wa nia tych uk³adów wy mu sza m.in. pro wa dze nie pod pod wo ziem ch³od nic
pa li wa, po da t nych na usz ko dze nia me cha ni cz ne. Znacz¹ce zu ¿y cie ³o¿ysk tur bo -
sprê ¿a rek w si l ni kach die s la mo¿e spo wo do waæ za ssa nie przez si l nik ole ju sil ni -
ko we go do uk³adu do lo to we go i tzw. roz bie ga nie si l ni ka, któ re czê sto ko ñ czy
siê po ¿a rem i ca³ko wi tym zni sz cze niem si l ni ka. Li cz ne wy cie ki ole jów, m.in. ze
zu ¿y tych tur bo sprê ¿a rek, mog¹ ta k ¿e do pro wa dziæ do po ¿a rów na au to stra dzie
w mo men cie na cie ka nia ole ju na roz grza ne ele men ty uk³adu wy de cho we go,
w sy tu a cji, gdy po jazd po ru sza siê d³u¿ szy czas z du¿¹ prêdkoœci¹. Osobnym
zagadnieniem s¹ coraz bardziej skomplikowane uk³ady wydechowe i sy ste my
gromadz¹ce sadzê w silnikach wysokoprê¿nych, które tak¿e mog¹ byæ przyczyn¹
po¿arów. 

Z po wy ¿szych roz wa ¿añ wy ni ka, ¿e mimo po stê pu w dzie dzi nie bez pie cze ñ -
stwa po ja z dów, ry zy ko po ¿a ru po ja z dów nadal wystêpuje.

2. Mo ¿ li woœæ ga sze nia po ja z dów

Wed³ug prze pi sów ru chu dro go we go, po jazd oso bo wy o ma sie do 3500 kg po -
wi nien byæ wy po sa ¿o ny w ga œ ni ce o ma sie czyn ni ka 1 kg. Z pra kty cz ne go pun ktu 
wi dze nia, w przy pa d ku po ¿a ru po ja z du jest to œro dek nie wy sta r czaj¹cy. Jak wska -
zu je no ta t ka KW PSP w Po zna niu przy wo³ana po wy ¿ej, w przy pa d ku za pa le nia
siê po ja z du na au to stra dzie, nie zdo³ano uga siæ po ¿a ru na wet przy u¿yciu kilku
gaœnic i interwencji zastêpu stra¿y po¿arnej.

W przy pa d ku po ¿a ru po ja z du, któ re go przy czyn¹ jest za pa le nie siê ole ju sil ni -
ko we go wy cie kaj¹cego na ele men ty roz grza ne go uk³adu wy de cho we go, nie ma
pra kty cz nie mo ¿ li wo œci uga sze nia po ja z du œro d ka mi typu ga œ ni ca pro szko wa
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o ma sie 1 kg. Sy tu a cje ta kie sto sun ko wo czê sto wy stê puj¹ na au to stra dach, gdzie
po ja z dy d³ugo eks ploa to wa ne w wa run kach mie j skich, zu ¿y te eks ploa tacy j nie
i z li cz ny mi wy cie ka mi p³ynów eks ploa tacy j nych, wy je ¿ d¿aj¹ na au to stra dê i po -
ru szaj¹ siê z du ¿y mi prê d ko œcia mi, co po wo du je si l ne roz grza nie ele men tów
uk³adu wy de cho we go. Do œwia d cze nia au to rów ar ty ku³u wska zuj¹, ¿e na wet bar -
dziej roz bu do wa ne sy ste my ga œ ni cze po ja z dów, np. w pojazdach sportowych
(rys. 4) nie s¹ w stanie poradziæ so bie z du¿ym po¿arem pojazdu w opisanej wy¿ej
sytuacji zap³onu oleju.

Po mi mo wy po sa ¿e nia po ja z dów w bu t le z czyn ni kiem ga œ ni czym o po je mno -
œci 4 dm3 wraz z sy ste mem dysz roz pro wa dzaj¹cych czyn nik w re jo ny naj bar dziej
za gro ¿o ne i do da t ko wo ga œ ni cy rê cz nej o ma sie mi ni mum 2 kg œro d ka ga œ ni cze -
go, czê sto nie uda je siê uga sze nie p³on¹cego po ja z du. Na le ¿y przy tym pa miê taæ,
¿e w wiê kszo œci kon ku ren cji spo r to wych kie ro w cy chro nie ni s¹ kom bine zo na mi, 
he³mami, rê ka wi ca mi i bu ta mi o zna cz nej od po rno œci na dzia³anie wy so kich tem -
pe ra tur i za pe w niaj¹cych wy sok¹ izo la cy j noœæ ciepln¹, przez co zwiê kszaj¹ siê
zna cz nie ich szan se na prze ¿y cie i pod jê cie efe kty w nych dzia³añ ukie run ko wa -
nych na uga sze nie po ¿a ru.

Ze wzglê du na trud no œci w uga sze niu po ¿a ru po ja z du bez in ter we ncji stra ¿y
po ¿a r nej, na le ¿y d¹¿yæ do jak naj wiê ksze go ogra ni cze nia sku t ków po ¿a ru
i przed³u¿e nia cza su bêd¹cego do dys po zy cji na ewa ku a cjê kie ro w cy i pa sa ¿e rów.
Do ty czy to w szcze gó l no œci po ¿a rów, w któ rych pali siê roz la ne na na wie rz ch ni
dro go wej pa li wo si l ni ko we. Sto so wa ne w spo r cie sa mo cho do wym œro d ki zapo -
bie ga w cze po le gaj¹ce na wype³nia niu zbio r ni ków spe cja l ny mi po ro wa ty mi two -
rzy wa mi i po kry wa niu p³asz czy zbio r ni ków two rzy wa mi „za skle piaj¹cymi siê”
po prze bi ciu s¹ bar dzo dro gie i nie ste ty nie s¹ po wszech nie sto so wa ne w po ja z -
dach oso bo wych i ciê ¿a ro wych. Za bez pie cze nie przed za pa le niem siê wy cie -
kaj¹cego pa li wa po win no wiêc odbywaæ siê innymi metodami. Jedn¹ z takich
metod, proponowan¹ przez au to rów, jest stosowanie specjalnych nawierzchni
drogowych.
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Rys. 4. Sy stem ga œ ni czy po ja z dów ra j do wych wg re gu la mi nu FIA



3. Wp³yw na wie rz ch ni dro go wych na roz prze strze nia nie siê
po ¿a ru w przy pa d ku wy cie ku pa li wa z pojazdu

Naj bar dziej nie ko rzy st ny prze bieg po ¿a ru po ja z du samo cho do we go wy stê pu je
wte dy, gdy w wy ni ku ko li zji usz ko dzo ny zo sta je zbio r nik pa li wa i du¿a iloœæ pa li -
wa (ben zy ny albo ole ju na pê do we go) wy le wa siê na je z d niê, ule gaj¹c jed no cze œ -
nie za pa le niu. W ta kim przy pa d ku, bior¹c pod uwa gê usz ko dze nia ka bi ny
i ewen tu a l ne ob ra ¿e nia pa sa ¿e rów, ewa ku a cja kie ro w cy i pa sa ¿e rów jest bar dzo
nie bez pie cz na, trud na, a czê sto wrêcz nie mo ¿ li wa do wy ko na nia. Je œli po ¿ar po ja -
z du nie jest powi¹zany (przy naj mniej w pocz¹tko wej fa zie) z usz ko dze niem zbio -
r ni ka pa li wa, szan se na ewa ku a cjê lu dzi s¹ zna cz nie wiê ksze, a na wet po ja wiaj¹
siê szan se na uga sze nie po ¿a ru w za ro d ku przy wy ko rzy sta niu pod rê cz nych œro d -
ków gaœniczych. 

Mo ¿ na za ry zy ko waæ tezê, ¿e roz szcze l nie nie uk³adu pa li wo we go po wo duj¹ce
wy ciek zna cz nej ilo œci pa li wa (po wie dz my po wy ¿ej ki l ku li trów) sta no wi czyn nik 
ja ko œcio wo zmie niaj¹cy prze bieg po ¿a ru i za gro ¿e nie z nim zwi¹zane. Pa li wo,
któ re wy cie ka ze zbio r ni ka pa li wa na kla syczn¹ na wie rz ch niê dro gow¹, roz le wa
siê na du ¿ej po wie rz ch ni tworz¹c cien ki film pa li wo wy. Po wie rz ch nia sty ku pa li -
wa z po wie trzem jest bar dzo du¿a i w przy pa d ku, gdy po ja wi siê zap³on (w wy ni -
ku dzia³ania wy so kiej tem pe ra tu ry, iskry czy p³omie nia z pal¹cych siê ele men tów 
po ja z du) do cho dzi do bar dzo szy b kie go za pa le nia roz la ne go pa li wa i jego opa -
rów. Pro ces ten za zwy czaj trwa ki l ka se kund i pro wa dzi do po ¿a ru sa mo cho du
w pe³ni roz wi niê te go, któ ry b³yska wi cz nie oga r nia po jazd, ewa ku uj¹cych siê lu -
dzi, a czê sto rów nie¿ inne obie kty, w tym po ja z dy zna j duj¹ce siê w po bli ¿u.

Na rys. 5 przed sta wiony jest pro ces pa le nia 20 dm3 ben zy ny 95-o kta no wej roz -
la nej na be to no wej na wie rz ch ni pla cu ma new ro we go. Na rys. 5A wi do cz na jest
ka³u¿a pa li wa bez po œred nio przed zap³onem, na rys. 5B przed sta wio na jest sy tu a -
cja w 10. se kun dzie po zap³onie, a na rys. 5C sy tu a cja wy stê puj¹ca w 60. se kun dzie 
po zap³onie. Jak wy ni ka z prze pro wa dzo nych ob se r wa cji, pro ces roz pa la nia pa li -
wa trwa³ oko³o 3–5 se kund, a po 50–60 se kun dach roz po czê³o siê sto p nio we wy -
ga sza nie po ¿a ru spo wo do wa ne wy pa le niem siê pa li wa. Gdy by ka³u¿a pa li wa sta³a 
na dro dze ucie cz ki lu dzi z po ja z du, to szan se na ich oca le nie, zak³adaj¹c brak
kombinezonów ochronnych i œrodków ochrony dróg oddechowych, by³yby
znikome.

Au to rzy ni nie j sze go ar ty ku³u pro wadz¹ ba da nia nad nie konwe ncjo nalny mi
na wie rzch nia mi dro go wy mi, w tym nad na wie rzch nia mi poroe lasty cz ny mi
(w skró cie PERS) [4]. Jed nym z ba da nych pa ra me trów jest wp³yw tych na wie rz -
ch ni na roz prze strze nia nie siê og nia w przypadku rozszczelnienia uk³adu
paliwowego.

Na wie rz ch nie po ro wa te (dre na ¿o we), to ta kie na wie rz ch nie, któ rych stru ktu -
ra za wie ra otwa r te pory sta no wi¹ce oko³o 20% ob jê to œci na wie rz ch ni. Pory te
³¹cz¹ siê ze sob¹, tworz¹c roz bu do wan¹ sieæ ka na li ków po zwa laj¹cych na w mia rê
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swo bod ny przep³yw po wie trza i cie czy. Taka stru ktu ra na wie rz ch ni ma wie le za -
let, z któ rych naj wa¿ nie j sze, to mnie j szy ha³as opon, zna cz na po pra wa przy cze p -
no œci w wa run kach in ten sy w nych opa dów oraz nie mal ca³ko wi te wy eli mino wa -
nie zja wi ska roz bry z gu wody przez ko³a sa mo cho dów jad¹cych w cza sie
in ten sy w nych opa dów (rys. 6). Na wie rz ch nie drena¿owe s¹ stosowane coraz
czêœciej w wielu krajach Europy oraz w Japonii i USA.
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Rys. 5. Po ¿ar pa li wa roz la ne go na be to no wej
na wie rz ch ni dro go wej

A – ka³u¿a po wsta³a z roz la nia 20 dm3 ben zy ny 
95-okta no wej,

B – po ¿ar ben zy ny po 10. se kun dach
od zap³onu,

C – po ¿ar ben zy ny po 60. sekundach
od zap³onu

Rys. 6. Wp³yw na wie rz ch ni dre na ¿o wej na zja wi sko roz bryz gi wa nia wody przez ko³a po ja z dów
(zdjê cia wy ko na ne zo sta³y w od stê pie ki l ku na stu se kund, lewe – przed wjazdem, a pra we – po

wje Ÿ dzie po ja z du na od ci nek po kry ty na wie rz ch ni¹ dre na ¿ow¹)



Od ki l ku lat trwaj¹ in ten sy w ne pra ce nad no wym ty pem na wie rz ch ni dre na -
¿o wych na zwa nym PERS. W na wie rz ch niach tych za miast le pi sz cza as fal to we go
lub ce men to we go wyko rzy sty wa ne s¹ ¿y wi ce po liu reta no we, a czêœæ gra nu la tu
mi ne ral ne go zast¹pio na jest gra nu la tem gu mo wym. W re zu l ta cie uzy ski wa na
jest na wie rz ch nia po ro wa ta o du ¿ej ela sty cz no œci. Na rys. 7 przed sta wio no na-
wie rz ch nie dre na ¿o we z lepiszczem cementowym (A), bitumicznym (B), oraz
nawierzchniê po ro e la styczn¹ (C).

Pocz¹tko wo ist nia³a oba wa, ¿e na wie rz ch nie poro ela sty cz ne mog¹ sta no wiæ
po wa ¿ ne za gro ¿e nie w przy pa d ku za pa le nia siê roz la ne go na nich pa li wa. Wy da -
wa³o siê, bo wiem, ¿e guma i ¿y wi ca po liu reta no wa w po³¹cze niu z pa li wem si l ni -
ko wym spo wo duj¹ in ten sy w ne pa le nie siê na wie rz ch ni. W tra kcie eks pe ry men -
tów oka za³o siê jed nak, ¿e nic ta kie go nie wy stê pu je, a na wie rz ch nie po ro -
ela sty cz ne bardzo efektywnie utrudniaj¹ palenie rozlanego na nich paliwa.

Prze pro wa dzo ny przez au to rów eks pe ry ment po le ga³ na spo wo do wa niu po ¿a -
ru sa mo cho du usta wio ne go na na wie rz ch ni poro ela sty cz nej na sy co nej 20 dm3

ben zy ny 95-o kta no wej. Zap³on za ini cjo wa ny zo sta³ za pa l ni kiem piro tech ni cz -
nym i ³adun kiem 50 g pro chu strze l ni cze go usy pa ne go pod pod wo ziem po ja z du
w œro d ku pla my roz la ne go pa li wa. Na rys. 8 przed sta wio no ko le j ne fazy po ¿a ru.
Na uwa gê zas³ugu je fakt, ¿e przez pie r wsze 120–180 se kund ca³y po ¿ar ogra ni cza³ 
siê do nie wie l kich p³omy ków pal¹cych siê w nie któ rych mie j s cach na wie rz ch ni.
P³omy ki te by³y tak ma³e, ¿e pra kty cz nie nie ogra ni cza³y mo ¿ li wo œci bez pie cz ne -
go opu sz cze nia po ja z du. Po oko³o 100. se kun dach za pa le niu uleg³o pa li wo, któ re
z uwa gi na ogra ni czon¹ wie l koœæ wy ko rzy sta nej pró b ki na wie rz ch ni PERS
wyp³ynê³o na s¹sia duj¹cy z ni¹ be ton. Do pie ro za pa le nie tego pa li wa wy two rzy³o
tem pe ra tu rê nie zbêdn¹ do pod pa le nia po ja z du. Ca³y po ¿ar sa mo cho du trwa³
oko³o 20 mi nut, w któ rym to cza sie po wo l ne mu wy pa le niu uleg³o roz la ne pa li wo
oraz spa li³a siê ta pi cer ka po ja z du, jego ele men ty pla sti ko we, sma ry i opo ny.
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Rys. 7. Trzy typy na wie rz ch ni po ro wa tych
A – po ro wa ty be ton ce men to wy, B – po ro wa ty be ton as fa l to wy,

C – na wie rz ch nia poroelastyczna (PERS)



W opi nii osób ob se r wuj¹-
cych eks pe ry ment, gdy by
na wie rz ch nia po ro e la stycz -
na mia³a wiêksz¹ po wie rz -
ch niê i pa li wo nie wy ciek³o 
na na wie rz ch niê be to no-
w¹, to pra wdo podo b nie po -
jazd nie uleg³by za pa le niu! 

Na zdjê ciu ilu struj¹cym
po ¿ar w 120. se kun dzie wy -
raŸ nie wi do cz ny jest œlad in -
ten syw ne go spa la nia ben zy -
ny, któ ra wy ciek³a na
be to no we pod³o¿e, a na zdjê -
ciu ob ra zuj¹cym po ¿ar
w 360. se kun dzie – efekt
tego in ten syw ne go pa le nia.
Wy so ka tem pe ra tu ra po -
wsta³a pod czas spa la nia pa li -
wa na na wie rz ch ni be to no -
wej spo wo do wa³a za pa le nie
siê pla sti ko wych ele men tów
nad wo zia po ja z du usy tu o -
wa nych od stro ny wy cie ku
i prze rzu ce nie po ¿a ru z na -
wie rz ch ni na po jazd.

Do ga sze nie po ja z du i na -
wie rz ch ni nie stanowi³o
pro ble mu, bo wy sta r czy³
stru mieñ wody po da ny
z pr¹do wni cy. Na wie rz ch -
nia PERS ab sor bo wa³a wodê 
i na ty ch miast gas³a. Bli ¿ sze
ob se r wa cje nad pa lo nej na -
wie rz ch ni PERS wy ka za³y,
¿e w mia rê wy pa la nia ben zy -
ny, gumy i ¿y wi cy na stê po -
wa³o zja wi sko sa mo ga sze -
nia, gdy¿ kru szy wo mi ne-
ra l ne i po pio³y sku te cz nie
od ci na³y dop³yw po wie trza
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Rys. 8. Ko le j ne fazy po ¿a ru sa mo cho du stoj¹cego na
na wie rz ch ni PERS nas¹czo nej 20 li tra mi ben zy ny si l ni ko wej

(czas podany w sekundach)



do g³êb szych warstw nawierzchni (efekt zbli¿ony do stosowania piasku przy
gaszeniu po¿arów).

Prze pro wa dzo ny eks pe ry ment wy ka za³, ¿e za sto so wa nie na wie rz ch ni poro -
ela sty cz nej po wa ¿ nie ogra ni cza wie l koœæ pla my roz la ne go pa li wa, po wo du je jego
ab so r pcjê i zna cz nie zmnie j sza in ten sy w noœæ pa le nia, umo ¿ li wiaj¹c spra w ne
i bez pie cz ne pro wa dze nie akcji ewa kua cy j nej i ra tun ko wej. Nie zna laz³y po twier -
dze nia oba wy do tycz¹ce nie ko rzy stne go wp³ywu na wie rz ch ni PERS na bez pie -
cze ñ stwo po ¿a ro we. Po prze anali zo wa niu wy ni ków eks pe ry men tu uz na no, ¿e na -
wie rz ch nie dre na ¿o we mog¹ byæ wrêcz ide a l nym roz wi¹za niem w sy tu a cjach
zna cz ne go za gro ¿e nia po ¿a ro we go (np. w tu ne lach). 

Co pra wda zba da no je dy nie na wie rz ch niê po ro e la styczn¹ w wa run kach pa le -
nia siê ze swo bod nym do stê pem po wie trza, ale nic nie wska zu je na to, aby inne
na wie rz ch nie dre na ¿o we mia³y go r sze w³aœci wo œci. Pod czas eks pe ry men tu mie -
rzo no stê ¿e nie cyja no wo do ru, któ re nie prze kra cza³o 10 ppm, co nie sta no wi nie -
bez pie czeñ stwa przy kró t ko trwa³ej eks po zy cji [5]. Szcze gó l nie obie cuj¹ce
w przy pa d ku tu ne li mog¹ byæ, oprócz na wie rz ch ni PERS, rów nie¿ na wie rz ch nie
wy ko na ne z po ro wa te go be to nu ce men to we go nie za wie raj¹cego w so bie sub stan -
cji pa l nych, a wy ka zuj¹cego po do b ne w³as no œci dre na ¿o we.

4. Pod su mo wa nie

Po ¿a ry po ja z dów sa mo cho do wych s¹ ci¹gle re a l nym za gro ¿e niem w ru chu
dro go wym. S¹ to czê sto po ¿a ry bar dzo trud ne do uga sze nia bez naty chmia sto we -
go u¿y cia sprzê tu spe cjali stycz ne go. W mo men cie za uwa ¿e nia po ¿a ru, kie ro w ca
nie ma pra kty cz nie szans uga sze nia go do stê p ny mi dla nie go œro d ka mi. Dla te go
nie zwy kle wa ¿ ne jest, aby w maksymalnym stopniu ograniczaæ jego skutki.

Przed sta wio ny w ni nie j szym ar ty ku le nowy typ na wie rz ch ni mo¿e byæ szcze -
gó l nie przy da t ny w sy tu a cjach, gdzie roz po wszech niaj¹cy po ¿ar wy cieku pa li wa
mo¿e sta no wiæ bar dzo du¿e za gro ¿e nie dla in nych osób, jak ma to mie j s ce, np.
pod czas wy pa d ków w tu ne lach dro go wych. Ogra ni cze nie ob sza ru po ¿a ru i jego
in ten syw no œci mo¿e w isto t nym sto p niu zmnie j szyæ pa ni kê wœród za gro ¿o nych
osób i po zwo liæ na ich bez pieczn¹ ewa ku a cjê. Ba da nia na obe cnoœæ HCN by³y
pro wa dzo ne i nie wy ka za³y za gro ¿e nia, bê dzie to przed mio tem ko le j nej pu b li ka -
cji – po uzu pe³nie niu o ba da nia tlen ków azo tu i tlen ku wê gla.

Eks pe ry men ty przed sta wio ne w ni nie j szym ar ty ku le sfi nan so wa ne by³y przez 
7 Ra mo wy Pro jekt Unii Eu ro pe j skiej „PERSUADE”. Au to rzy pla nuj¹ prze pro -
wa dze nie da l szych eks pe ry men tów, w tym zlo kali zo wa nych w tu ne lach, dla po -
twier dze nia przy da t no œci na wie rz ch ni po ro wa tych jako na wie rz ch ni na daj¹cych
siê do tu ne li, sta cji pa liw i placów manewrowych w zak³adach dystrybucji paliw
p³ynnych.
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Piotr STRYJEK

Grze gorz MOTRYCZ

New Road Su r fa ces as a Me a su re to Li mit
Spre ad of Car Fire

Car fi res con sti tu te a very se rio us thre at not only to the oc cu pants of the
ve hi c le, but also for pe o p le and pro per ty lo ca ted ne ar by. The most
dan ge ro us si tu a tion is a ve hi c le fire in the tun nel. The fire spre a ding as
a re sult of spil la ge of fuel ini tia tes pa nic among pe o p le and ca u ses
ca u sa li ties. In this ar ti c le, the au t hors pre sent po si ti ve in flu en ce of
po ro e la stic road su r fa ces on da m ping spil led fuel fi res. Li mi ted ex pe ri ments 
per fo r med wi t hin the 7FP „PERSUADE” in di ca te that dra i na ge road
su r fa ces in clu ding po ro e la stic road surfaces may be useful for increasing fire 
safety in tunnels, parking lots and gas stations.

Ke y words: car fire, ca u ses of fi res, road su r fa ces, fuel, PERS.
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Neu tra li za cja bro mu

Wstêp

Brom jest cie mno bru natn¹ ciecz¹ o wy so kiej prê ¿ no œci par i chara ktery sty cz -
nym, dusz¹cym za pa chu. Zgod nie z roz porz¹dze niem Mi ni stra Zdro wia [1] kla -
syfi ko wa ny jest jako sub stan cja bar dzo to ksy cz na, ¿r¹ca i nie bez pie cz na dla œro -
do wi ska wod ne go. Brom wch³ania siê przez p³uca, uk³ad po ka r mo wy i skó rê.

W ar ty ku le opi sa no wp³yw od dzia³ywa nia bro mu na or ga nizm lu dz ki.

Wska za no spo so by unie szkod li wia nia bro mu. Przed sta wio no wy ni ki ba dañ 

okre œlaj¹ce wp³yw ro dza ju neu tra liza to ra i jego stê ¿e nia na efe kty w noœæ

pro ce su neu tra li za cji. Do ba dañ u¿y to na stê puj¹cych roz two rów ne u tra li -

zuj¹cych: Na HCO3 o stê ¿e niu 1,107 mola/dm3, Na2CO3 o stê ¿e niu

1,094 mo la/dm3 oraz roz two rów NaOH o stê ¿e niach: 0,55 mola/dm3,

1,25 mola/dm3, 2,5 mola/dm3 i 5 mola/dm3. Wy ni ki ba dañ do œwia dcza l -

nych wy ka za³y, ¿e naj mniej efe kty w nym neu tra liza to rem jest na sy co ny roz -

twór wodo ro wê gla nu sodu. Stwier dzo no, ¿e za sto so wa nie roz two ru

Na2CO3 za miast roz two ru Na HCO3 o tym sa mym stê ¿e niu po wo du je neu -

tra li za cjê 3-kro t nie wiê kszej ilo œci bro mu. Na to miast u¿y cie NaOH o stê ¿e -

niu 0,55 mol/dm3 po zwa la prze re a go waæ nie mal 2-kro t nie wiê kszej ilo œci

bro mu ni¿ w przy pa d ku za sto so wa nia kwa œ ne go wê gla nu sodu. Wo do ro-

tle nek sodu o stê ¿e niu 2,5 mol/dm3, unie szko d li wia 6-kro t nie wiêksz¹ iloœæ

bro mu ni¿ na sy co ny roz twór Na HCO3. Sto suj¹c wod ne roz two ry NaOH

o stê ¿e niach po wy ¿ej 1,25 mol/dm3, zaob ser wo wa no li nio wy wzrost ilo œci

zneu trali zowa ne go bro mu wraz ze wzro stem stê ¿e nia NaOH. 

S³owa klu czo we: brom, neu tra li za cja, ra tow ni c two che mi cz ne i eko lo -

gi cz ne.
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W wy ni ku kon ta ktu z wi l gotn¹ b³on¹ œlu zow¹ ule ga prze mia nie w bro mo wo dór,
któ ry dzia³a dra ¿ ni¹co na spo jów ki, b³ony œlu zo we i skó rê [2]. Brom mo¿e gro ma -
dziæ siê w tkan kach w po sta ci bro m ków [3] i wy pie raæ inne ha lo ge ny [4, 5].
Ciek³y brom w kon ta kcie ze skór¹ po wo du je pê che rze, trud no goj¹ce siê ow rzo -
dze nia i bli z ny [4]. Pary bro mu wy ka zuj¹ umiar ko wan¹ to ksy cz noœæ. Sku t ki od -
dzia³ywa nia par bro mu na or ga nizm lu dz ki zo sta³y okre œlo ne na pod sta wie da -
nych ze bra nych w cza sie awa rii lub wy pa d ków pod czas pra cy. Do naj wiê ksze go
opi sy wa ne go w li te ra tu rze przed mio tu uwo l nie nia bro mu dosz³o w la tach osiem -
dzie si¹tych w Izra e lu, gdzie w cza sie 6–7 go dzin do œro do wi ska przed osta³y siê
4 to ny bro mu [6]. Inne od no to wa ne wy da rze nia od nosz¹ siê do mnie j szych wy -
cie ków. W 1984 roku w zak³adach che mi cz nych w Ge ne wie dosz³o do wy cie ku
550 kg bro mu. Sku t ki dzia³ania to ksy cz ne go ob ser wo wa no tam u 91 osób, któ re
na ra ¿o ne by³y na od dzia³ywa nie bro mu o stê ¿e niu 1,3–3,25 mg/m3 [7]. W 2011
roku w Cze la bi ñ sku na dwo r cu ko le jo wym wy ciek³o 150 kg bro mu (rys. 1).
W wy ni ku tego zda rze nia ho spi tali zowa no ki l ka dzie si¹t osób.

Ba da nia prze pro wa dzo ne wœród osób za wo do wo na ra ¿o nych na kon takt
z bro mem wska za³y, ¿e stê ¿e nie bro mu po ni ¿ej 0,7 mg/m3 nie po wo du je ¿ad ne go
wp³ywu na or ga nizm lu dz ki [9]. Na ra ¿e nie in ha la cyj ne na brom o stê ¿e niu
1,3–3,25 mg/m3 po wo du je pod ra ¿ nie nie oczu i gó r nych dróg od de cho wych,
ka szel, ból i za wro ty g³owy, nud no œci, na si lo ne od ksztu sza nie, os³abie nie
i œwiat³owstrêt [7]. Przy wiê kszych stê ¿e niach mog¹ wyst¹piæ trud no œci w od dy -
cha niu i bie gun ki. Cza sa mi ob ser wo wa ne s¹ wy kwi ty skó r ne na tu³owiu i ko ñ -
czy nach po do b ne do ob ja wów odry, któ re za ni kaj¹ sto p nio wo [10]. Ciê ¿ kie na-
pa dy du sz no œci od no to wa no przy stê ¿e niu bro mu 11–23 mg/m3. Wed³ug Ale k -
san dro va [5] po na ra ¿e niu osób na od dzia³ywa nie bro mu o stê ¿e niu 200 mg/m3

mo¿e w kró t kim cza sie nast¹piæ œmieræ.
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Rys. 1. Wy ciek bro mu w Cze la bi ñ sku [8]



1. Unie szkod li wia nie bro mu

Roz le wi ska bro mu neu tra li zu je siê roz two ra mi za sa do wy mi. Opra co wa ne in -
stru kcje za le caj¹, by unie szkod li wia nie bromu pro wa dziæ, sto suj¹c wod ne roz -
two ry kwa œ ne go wê gla nu sodu. W pra cy po rów na no mo ¿ li wo œci neu tra liza cyj ne
wod ne go roz two ru kwa œ ne go wê gla nu sodu z mo¿ li wo œcia mi neu trali zacyj ny mi
wod nych roz two rów: wê gla nu sodu, wodorotlenku sodu o ró¿nym stê¿eniu. 

2. Meto dy ka ba dañ

Do ko l by sto ¿ ko wej o po je mno œci 100 ml na la no 50 ml od po wied nie go roz -
two ru ne u tra li zuj¹cego (na sy co ny wod ny roz twór Na HCO3 o stê ¿e niu 1,107 mo -
la/dm3, wod ny roz twór Na2CO3 o stê ¿e niu 1,094 mola/dm3 oraz wod ne roz two ry
NaOH o stê ¿e niach: 0,55 mol/dm3, 1,25 mol/dm3, 2,5 mol/dm3 i 5 mol/dm3). Do
od mie rzo nej ob jê to œci cie czy unie szko d li wiaj¹cej do da no od wa ¿on¹ iloœæ bro mu, 
mie szaj¹c za wa r toœæ ko l by sto ¿ ko wej za po moc¹ mie szad³a mag nety cz ne go przez
5 mi nut. Na stê p nie prze nie sio no uzy skan¹ mie sza ni nê do roz dzie la cza i ekstra -
ho wa no z niej za po moc¹ te tra chlor ku wê gla brom, któ ry nie prze re a go wa³ w nie -
orga ni cz ne zwi¹zki bro mu. Ekstra kcjê pro wa dzo no kil ka kro t nie – a¿ do za ni ku
ba r wy w ko le j nej do da nej po rcji CCl4. W ten spo sób od dzie lo no wo l ny brom od
fazy wod nej. Na stê p nie do fazy wod nej do da no 50 ml 10-pro cen to we go roz two ru
KI, za kwa szo no kwa sem so l nym do lek ko kwa œ ne go od czy nu, re a gen ty wy mie -
sza no i wytr¹cony jod zmia recz ko wa no wod nym roz two rem 1-mo lo we go
Na2S2O3. W naczyniu reakcyjnym zachodzi³y nastêpuj¹ce reakcje chemiczne:

I) prze kszta³ce nie bro mu w bro mek i pod bro min
2Na H CO3 + Br2 ® NaBr + Na OBr + H2O + 2CO2

Na2CO3 + Br2 ® NaBr + Na OBr + CO2

2Na OH + Br2 ® NaBr + Na OBr + H2O

II) re du k cja pod bro mi nu
Na OBr + 2KI + 2HCl ® I2 + NaBr+ 2KCl + H2O

III) re du k cja jodu
I2 + 2Na2S2O3 ® 2NaI + Na2S4O6 

3. Wy ni ki ba dañ

Na pod sta wie ob jê to œci zu ¿y te go roz two ru 1-mo lo we go Na2S2O3 ob li cza no
iloœæ bro mu, któ ra prze re a go wa³a w pod bro min (Na OBr). Do ob li czeñ przy jê to
na stê puj¹ce schematy stechiometryczne: 

2Na H CO3 ® Br2 ® Na OBr ® I2 ® 2Na2S2O3

Na2CO3 ® Br2 ® Na OBr ® I2 ® 2Na2S2O3

2Na OH ® Br2 ® Na OBr ® I2 ® 2Na2S2O3
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Wy ni ki ba dañ ekspe rymen ta l nych i ob li czeñ przed sta wio no w ta be lach 1 i 2
[11].

Ta be la 1. Ze sta wie nie da nych do œwia dcza l nych, do tycz¹cych ba dañ roz two rów
ne u tra li zuj¹cych brom

Roz twór ne u tra li zuj¹cy Na HCO3 Na 2CO3 NaOH NaOH NaOH NaOH

Stê ¿e nie roz two ru ne u tra li zuj¹cego [mol/dm3] 1,107 1,094 0,55 1,25 2,5 5

Iloœæ [ml] zu ¿y te go 1-mo lo we go roz two ru
Na2S2O3 do zmia recz ko wa nia wy dzie lo ne go

jodu

13,4 48 25 57,8 84 135

Masa bro mu [g] do da ne go do 50 ml od po -
wied nie go roz two ru

1,958 5,066 2,595 5,96 11,357 19,875

Masa bro mu [g] zneu trali zowa ne go za po moc¹ 
50 ml od po wied nie go roztworu

1,071 3,836 1,998 4,619 6,712 10,788

Masa bro mu [g] zneu trali zowa ne go za po moc¹ 
1 dm3 od po wied nie go roz two ru

21,42 76,71 39,96 92,38 134,25 215,76

Ob jê toœæ bro mu [ml] zneu trali zowa ne go za po -
moc¹ 1 dm3 od po wied nie go roz two ru

6,87 24,59 12,81 29,62 43,04 69,18

Ta be la 2. Neu tra li za cja bro mu – po rów na nie teo re ty cz nych i rze czy wi s tych mo ¿ li wo œci neu -
trali zacy j nych ba da nych roz two rów

Roz twór ne u tra li zuj¹cy Na HCO3 Na2CO3 NaOH NaOH NaOH NaOH

Stê ¿e nie roz two ru ne u tra li zuj¹cego [mol/dm3] 1,107 1,094 0,55 1,25 2,5 5

Teo re ty cz na masa bro mu [g] zneu trali zowa ne -
go za po moc¹ 1 dm3 od po wied nie go roz two ru

88,46 174,84 43,95 99,89 199,78 399,55

Rze czy wi sta masa bro mu [g] zneu trali zowa ne -
go za po moc¹ 1 dm3 od po wied nie go roz two ru

21,42 76,71 39,96 92,38 134,25 215,76

Wœród ba da nych roz two rów ne u tra li zuj¹cych naj mniejsz¹ iloœæ bro mu zneu -
tra li zo wa³ na sy co ny roz twór Na HCO3 (1 dm3 tego roz two ru zneu tra li zo wa³
21,42 g Br2). Trzy kro t nie le p sze re zu l ta ty uzy ska no w przy pa d ku za sto so wa nia
1,094 mol/dm3 Na2CO3 (1 dm3 zneu tra li zo wa³ 76,71g Br2). U¿y te roz two ry
Na HCO3 i Na2CO3 po sia da³y po do b ne stê ¿e nie, po mi mo tego 1 litr wê gla nu sodu
zneu tra li zo wa³ o ponad 55 g bro mu wiê cej. Przy za sto so wa niu tych neu tra liza to -
rów iloœæ zneu trali zowa ne go bro mu by³a zna cz nie ni ¿ sza ni¿ wa r toœæ ob li czo na
teo re ty cz nie (rys. 2). W przy pa d ku Na HCO3 by³a to wa r toœæ ponad 4-kro t nie,
a Na2CO3 ponad 2-kro t nie mnie j sza.

Zgod nie z teo rety cz ny mi ob li cze nia mi na sy co ny roz twór wodo ro wê gla nu
sodu po wi nien zneu tra li zo waæ wiêksz¹ iloœæ bro mu ni¿ NaOH o stê ¿e niu
0,55 mol/dm3. Uzy ska ne wy ni ki nie po twier dzi³y tej za le ¿ no œci. W prze pro wa -
dzo nych ba da niach u¿y cie NaOH o tym stê ¿e niu po zwo li³o prze re a go waæ nie mal 
dwu kro t nie wiê kszej ilo œci bro mu ni¿ w przy pa d ku Na HCO3. Iloœæ zneu trali -
zowa ne go bro mu roz two rem o stê ¿e niu 0,55 mol/dm3 NaOH jest zbli ¿o na do teo -
re ty cz nie wy li czo nej (rys. 3).
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Ze sta wie nie da nych otrzy ma nych po neu tra li za cji bro mu roz two ra mi wodo -
ro t len ku sodu o stê ¿e niach: 1,25 mol/dm3, 2,5 mol/dm3, 5 mol/dm3 (rys. 3) po zwa -
la stwier dziæ, i¿ ilo œci zneu trali zowa ne go bro mu wzra sta li nio wo wraz ze wzro -
stem stê ¿e nia roz two ru NaOH. Jed nak wraz ze wzro stem stê ¿e nia neu tra liza to ra
ro œ nie rów nie¿ ró ¿ ni ca miê dzy rze czy wi sta, a te o re tyczn¹ ilo œci¹ zneu trali zowa -
ne go bro mu.
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Rys. 2. Po rów na nie mo ¿ li wo œci neu tra li za cji bro mu za po moc¹ wy bra nych roz two rów: na sy co ne go
roz two ru (ok. 1-mo lo we go) Na HCO3 i ok. 1-mo lo we go Na2CO3 oraz roz two rów NaOH o stê ¿e niu:

ok. 2%, 5%, 10% i 20%

Rys. 3. Teo re ty cz ne i rze czy wi ste mo ¿ li wo œci neu tra li za cji bro mu za po moc¹ wy bra nych
roz two rów NaOH



4. Wnio ski

1. Prze pro wa dzo ne ba da nia w za kre sie neu tra li za cji roz le wisk bro mu wy ka za³y,
¿e po wszech nie sto so wa na me to da unie szkod li wia nia – neu tra li za cja kwa œ -
nym wê gla nem sodu jest mniej sku te cz na ni¿ po zo sta³e me to dy przed sta wio -
ne w pra cy. 

2. Wy ni ki ba dañ do œwia dcza l nych wy ka za³y, ¿e za sto so wa nie roz two ru Na2CO3

za miast roz two ru Na HCO3 o tym sa mym stê ¿e niu po wo du je neu tra li za cjê
3-kro t nie wiê kszej ilo œci bro mu. 

3. U¿y cie roz two ru NaOH o stê ¿e niu 2,5 mol/dm3 za miast na sy co ne go roz two ru
Na HCO3 po zwa la unie szko d li wiæ 6-kro t nie wiêksz¹ iloœæ bro mu. 

4. Sto suj¹c wod ne roz two ry NaOH o stê ¿e niach po wy ¿ej 1,25 mol/dm
3
, zaob ser -

wo wa no li nio wy wzrost ilo œci zneu trali zowa ne go bro mu wraz ze wzro stem
stê ¿e nia NaOH. Wzrost ten jed nak by³ mnie j szy od teo re ty cz ne ob li czo ne go.
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Ma³go rza ta MAJDER-£OPATKA

Wo j ciech JAROSZ

Zdzis³aw SALAMONOWICZ

Anna DMOCHOWSKA

Bromine Neutralization

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.

Ke y words: bro mi ne, neu tra li za tion, che mi cal and eco lo gi cal re s cue,
HAZMAT.
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Poœrednie elektroutlenianie anodowe
zanieczyszczeñ zawartych w odciekach

ze sk³adowisk odpadów komunalnych jako jedna
z wysokoefektywnych metod ich oczyszczania

Po prze wie zie niu przez wozy ase niza cy j ne do oczy sz cza l ni mie j skiej, naj -

czê œciej od cie ki mie sza ne s¹ ze œcie ka mi ko mu nal ny mi i ra zem oczy sz cza -

ne. Na wiê kszych sk³ado wi skach co raz czê œciej od cie ki kie ro wa ne s¹ do

lo ka l nej oczy sz cza l ni, w któ rej pod da wa ne s¹ oczy sz cza niu: me cha nicz ne -

mu, che mi cz ne mu i bio logi cz ne mu [4, 13].

Do bór me to dy oczy sz cza nia bio logi cz ne go za le ¿y od wie ku sk³ado wi ska

i sk³adu od cie ków, wy ma ga ne go uby t ku BZT5, oraz od po wie rz ch ni te re -

nu, prze zna czo ne go na za ple cze sk³ado wi ska. W celu zwiê ksze nia efek-

ty w no œci oczy sz cza nia od cie ków sto su je siê po³¹czo ne z bio logi cz ny mi me -

to dy che mi cz ne i fizy ko che micz ne, np. ko a gu la cjê. Tê me to dê sto su je siê

do od cie ków za wie raj¹cych zna cz ne ilo œci ko lo i dów i bar dzo dro b nych za -

wie sin. Do oczy sz cza nia od cie ków sto su je siê rów nie¿ pro mie nio wa nie

UV, ozo no wa nie lub po³¹cze nie obu pro ce sów [1, 6, 8].

Bio lo gi cz ne oczy sz cza nie od cie ków oz na cza g³ów nie zmnie j sze nie za wa r -

to œci sto sun ko wo ³atwo biode grado wa l nych za nie czy sz czeñ or ga ni cz nych,

na to miast na dal po zo staj¹ w nich zanie czy sz cze nia nie orga ni cz ne oraz

zwi¹zki chlo rowco po chod ne. Dla te go za le ca ne s¹ kom bi no wa ne meto -

dy o czysz cza nia od cie ków, np. ³¹cz enie oczy sz cza nia bio logi cz ne go z ad -

sorpcj¹ na wê glu akty w nym i str¹ca niem che mi cz nym [9].

S³owa klu czo we: 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. Po œred nie ele ktrou tle nia nie ano do we

Pod czas pro ce su ele ktro li zy roz two rów mog¹ za cho dziæ pro ce sy bez po œred -
nie go ele ktrou tle nia nia na ano dzie, a ta k ¿e pro ce sy ele ktrou tle nia nia po œred nie -
go w roz two rze za po moc¹ ut le nia cza, wy twa rza ne go w wy ni ku pro ce su ele ktro -
do we go [2, 3, 11].

Przy du ¿ych stê ¿e niach jo nów chlor ko wych w oczy sz cza nych œcie kach, naj -
czê œciej wy ko rzy sty wan¹ re akcj¹ jest ut le nia nie za nie czy sz czeñ za po moc¹ chlo ru 
wy dzie lo ne go na ano dzie [7]:

2 Cl– – 2 e– ® 2 Cl (1)

2 Cl ® Cl2 (2)
Chlor re a gu je z wod¹ daj¹c kwas chlo ro wy (I) i so l ny (I). Iloœæ wy dzie lo ne go

chlo ru za le ¿y od pocz¹tko we go stê ¿e nia jo nów chlorkowych. 

Cl2 + H2O ® HCl + HClO (3)

HClO ® H+ + ClO– (4)
Kwas chlo ro wy (I) [lub w œro do wi sku al ka li cz nym jon chlo ra no wy (I)] bie rze

udzia³ w re a kcjach ut le nia nia za nie czy sz czeñ, przy czym sam re du ku je siê do Cl–:

H2S + 4OCl– ® SO4
2– + 4Cl– + 2H+ (5)

Jon chlo ra no wy (I) w re a kcji dys propo rcjo nowa nia prze cho dzi w jon chlo ra -
no wy (V) i chlor ko wy [12]:

6ClO– + 3H2O – 6e– ® 3ClO3
– + 3Cl– + 6H+ (6)

Po wsta wa nie chlo ra nów (V) mo¿e za cho dziæ rów nie¿ wg re a kcji:

2HClO + ClO–  ® ClO3
– + 2Cl– + 2H+ (7)

Szcze gó³owy me cha nizm po wsta wa nia chlo ru na ano dzie pod czas ano do we go
ele ktrou tle nia nia nie jest je sz cze do ko ñ ca po zna ny. Jed nym z pro po no wa nych
me cha ni z mów jest re a k cja jo nów chlor ko wych z zaad sor bo wa nym na ano dzie
ato mem tle nu, w wy ni ku któ rej two rzy siê rod nik OCl [8].

Wed³ug in nej te o rii tle nek me ta lu tworz¹cy ano dê, ut le nia jony chlor ko we
wed³ug sche ma tu [10]:
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Rys. 1. Sche mat bez po œred nie go i po œred nie go ele ktrou tle nia nia ano do we go [5]



2Cl– + (ano da -O3) + 2H+ ® (ano da -O2) 2Clads + H2O (8)
W przy pa d ku gdy w roz two rze wy stê puj¹ wy so kie stê ¿e nia jo nów sia r cza no -

wych (VI), za cho dzi re a k cja, któ ra pro wa dzi do po wsta wa nia nad sia r cza nów (VI):

SO4
2– – 2e ® S2O8

2– (9)
W œro do wi sku obo jê t nym i al ka li cz nym nad sia r cza ny s¹ s³ab szy mi ut le nia -

cza mi od chlo ru [12, 14].
Kon ku ren cyjn¹ re a kcjê po wsta wa nia tlenu:

2H2O – 4e– ® O2 + 4H+ (10)
mo ¿ na ha mo waæ przez za sto so wa nie ano dy o du ¿ym nad po ten cja le wzglê dem
tego pie r wia stka [13].

2. Obiekt ba dañ

Obie ktem ba dañ by³y od cie ki ze sk³ado wi ska zna j duj¹cego siê w od leg³oœci
kilometra od za bu do wañ wsi Ba nio cha i £ubna, po³o¿o ne go na te re nie Gmi ny
Góra Ka l wa ria w od leg³oœci ok. 40 km od Wa r sza wy. 

Ce lem ba dañ by³o zba da nie pro ce su po œred nie go, ano do we go ele ktrou tle nia -
nia za nie czy sz czeñ zna j duj¹cych siê w od cie kach ze sk³ado wi ska. Po prze pro wa -
dze niu ba dañ ja ko œcio wych i ilo œcio wych za nie czy sz czeñ che mi cz nych w od cie -
kach su ro wych, usta le niu op ty ma l nych pa ra me trów pro ce su ele ktro li zy dla
ano dy SPR, prze pro wa dzo no ana li zê GC-MS zwi¹zków zna j duj¹cych siê
w ekstra kcie od cie ków su ro wych oraz ekstra ktach od cie ków po wy ty po wa nych
cza sach ele ktro li zy.

3. Ba da nia

W ba da niach za sto so wa no ele ktro li zer wy ko na ny z ple ksi gla su o wy mia rach
200 × 120 × 70 mm, wewn¹trz któ re go umie sz czo no rów no le gle i na prze mian
2 a no dy i 3 ka to dy. Ka to dy by³y wy ko na ne ze sta li nie rdze w nej, ano dy na to miast
z Sn/Pd/Ru. Wy bór ano dy opa r ty by³ na wnio skach wy su niê tych z przegl¹du li te -
ra tu ry oraz ba dañ w³as nych. Naj wa¿ nie j szym wy ró ¿ ni kiem by³a efe kty w noœæ
usu wa nia jo nów amo no wych, a na stê p nie za nie czy sz czeñ or ga ni cz nych. Ele ktro -
dy za wie szo ne by³y w po kry wie ele ktro li ze ra za po moc¹ prê tów ze sta li nie rdze w -
nej. W œro d ku po kry wy zna j do wa³ siê otwór o œred ni cy 10 mm, umo ¿ li wiaj¹cy
wy lot ga zów po wstaj¹cych w cza sie pro ce su ele ktro li zy. Ob jê toœæ ba da ne go roz -
two ru wynosi³a 1000 ml. Na dnie elektrolizera umie sz czo ne zosta³o mieszad³o
magnetyczne, zapewniaj¹ce ci¹g³e mieszanie roztworu.

 Oz na cze nia chro mato grafi cz ne wy ko na no kil ka kro t nie, za rów no dla ekstra k -
tów od cieków su ro wych, jak i po okre œlo nych czasach ele ktro li zy. Ana li ty wy -
dzie la no ekstra kcy j nie, do daj¹c do 1 li tra od cie ków 2 × 25 ml di chlo rome ta nu.
Ekstra kcje pro wa dzo no w bu te l kach szkla nych z u¿y ciem mie szad³a mag nety cz -
ne go (max 100 obr./min). Od dzie lo ny ekstrakt osu sza no bez wod nym sia r cza nem
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(VI) sodu (Na2SO4) przez godzinê. Pro ces oczy sz cza nia ekstra ktu prze pro wa dza -
no w ko lu m nie szkla nej ze szkla nym spie kiem o œred ni cy we wnê trz nej 10 mm
i d³ugo œci 300 mm. Wype³nie nie ko lumn, w ko le j no œci od dna, sta no wi³o: 4 g flo -
ri si lu i 1 g bez wod ne go sia r cza nu (VI) sodu. Ko lu mnê przy goto wy wa no ka¿ do ra -
zo wo bez po œred nio przed jej u¿y ciem. Po na nie sie niu pró b ki na wa r stwê
wype³nie nia, ana li ty wyp³uki wa no za po moc¹ 25 ml di chlo rome ta nu. Otrzy ma -
ny w ten spo sób elu at za tê ¿a no na wy pa r ce ob ro to wej do ob jê to œci 2 ml. Oczy sz -
czo ny i za tê ¿o ny ekstrakt ana li zo wa no przy u¿y ciu chro ma to gra fu ga zo we go
Hew lett -Pa c kard 5890II/5971 sprzê ¿o ne go ze spe ktro me trem mas Fin ni gan Mat. 
Pró b kê ekstra ktu o ob jê to œci 1 µl na strzy ki wa no w try bie bez po dzia³u stru mie -
nia gazu – spli t less. Sk³ad ni ki roz dzie la no na ko lu m nie ka pi la r nej Re stem
RTX-5 (od po wied nik DB-5; d = 0,32 mm, l = 60, gru boœæ fazy sta cjo na r nej
25 µl), pra cuj¹cej w pro gra mie tem pera tu ro wym: pocz¹tko wa tem pe ra tu ra pie ca
80°C, w cza sie 8 min., na rost tem pe ra tu ry 6°C/min do 284°C przez 14 min.
Przep³yw gazu no œ ne go (He) wy no si³ 25 cm/s. Tem pe ra tu ra do zo w ni ka wy no si³a
275°C. Spe ktro metr mas pra co wa³ przy na stê puj¹cych pa ra me trach: jo ni za cja EI
przy 60 eV, tem pe ra tu ra Ÿród³a jo nów 185°C, tem pe ra tu ra li nii trans fe ro wej
250°C, tryb pracy Full Scan [5].

4. Wy ni ki ba dañ

Wszy stkie pró b ki od cie ków cha ra kte ryzo wa³y siê wy so kim stê ¿e niem jonów
chlor ko wych, wy nosz¹cym od 2904 do 5850 mg/l. Zna cz ne by³y rów nie¿ stê ¿e nia
jo nów amo no wych, mieszcz¹ce siê w gra ni cach 302÷698 mg/l. Stwier dzo no
wy so kie wa r to œci prze wod no œci w³aœci wej, zmie niaj¹ce siê w prze dzia le:
16 020÷22 350 µS, co od zwie rcie d la du¿e stê ¿e nie roz pu sz czo nych w od cie kach soli.
Ni skie sto sun ko wo by³y stê ¿e nia jo nów Ca2+ (65÷97 mg/l), Mg2+ (45÷72 mg/l).
Zwra ca³a jed nak uwa gê zna cz na i zmien na w cza sie za wa r toœæ fo s fo ru ogó l ne go
(7,2÷19,6 mg/l). Od cie ki cha ra kte ryzo wa³y siê ponad to du¿¹ za wa r to œci¹ za-
nie czy sz czeñ or ga ni cz nych. Wa r to œci ChZT mie œci³y siê w granicach:
2346÷4825 mg/l O2, na to miast wa r to œci BZT5 waha³y siê miê dzy 559 a 1177 mg/l
O2. We wszy stkich ba da nych pró b kach nie zna cz nie zmie nia³a siê wa r toœæ sto sun -
ku ChZT/BZT5. Wy no si³a od 4,1 do 4,4. Fakt ten œwia d czy o tym, i¿ zanie czy sz -
cze nia za wa r te w od cie kach ze sk³ado wi ska z £ub nej s¹ trud no rozk³ada l ne me to -
da mi bio che micz ny mi, a samo sk³ado wi sko na le ¿y do œred nio usta bili zo wa nych.

Na rys. 2a przed sta wio no pe³en chro ma to gram ekstra ktu po chodz¹cego od
zwi¹zków wy stê puj¹cych w od cie kach su ro wych oraz w od cie kach po 60 min
trwa nia pro ce su ele ktro li zy z u¿y ciem ele ktro dy SPR przy gê sto œci pr¹du
3 A/dm2. Kry te ria przy jê te przy iden ty fi ka cji zwi¹zków obe cnych w od cie kach,
to co naj mniej 80% po do bie ñ stwa da ne go zwi¹zku do wi d ma zwi¹zku obe cne go
w bi b lio te ce apa ra tu ana li zuj¹cego. Wœród ziden tyfi ko wa nych zwi¹zków ponad
trzy czwa r te z obe cnych w od cie kach su ro wych oraz po po szcze gó l nych cza sach
ele ktro li zy zo sta³a zi den tyfi kowa na z po do bie ñ stwem 95÷98%.
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Rys. 2a. Chro ma to gram ekstra ktu od cie ków su ro wych (cze r wo ny) oraz po osta t nim cza sie ele ktro li zy 
60 mi nut (cza r ny) [5]

Rys. 2b. Chro ma to gram ekstra ktu od cie ków su ro wych (czer wo ny) oraz po osta t nim cza sie
ele ktro li zy (cza r ny) 60 mi nut, obe j muj¹cy cza sy re ten cji 3÷10 min [5]

Rys. 2c. Chro ma to gram ekstra ktu od cie ków su ro wych (cze r wo ny) oraz po 60 mi nu tach ele ktro li zy
(cza r ny), obe j muj¹cy cza sy re ten cji 11÷17 min [5]



Pod czas ele ktro lizy otrzy ma ne wi d ma zmie niaj¹ siê. Nie któ re zwi¹zki za ni -
kaj¹, ale jed no cze œ nie tworz¹ siê inne. Jest to wi do cz ne na chro ma to gra fach po -
dzie lo nych na ko le j ne cza sy re ten cji (rys. 2b do 2e). W ekstra kcie od cie ków su ro -
wych wy kry to: fta lan di bu ty lu – stê ¿e nie w od cie kach su ro wych wy no si³o
– 348 µg/l. Po 5 min ele ktro li zy spad³o do 276 µg/l i na tym po zio mie utrzy my -
wa³o siê przez 45 min. Po 60 min od no to wa no jego nie zna cz ny spa dek do
197 µg/l, to lu en – 285 µg/l. Po 5 min jego stê ¿e nie spad³o do 182 µg/l. Po ko le j -
nych cza sach 10, 15 min stê ¿e nie spad³o od po wie d nio do 182 i 113 µg/l. Po
45 min nie od no to wa no jego obe cno œci, co naj pra wdopo dob niej zwi¹zane by³o
z nak³ada niem siê pi ków in nych zwi¹zków. Po 60 min ele ktro li zy jego stê ¿e nie
wy no si³o – 52 µg/l, tri mety lo ben zen – 97 µg/l. Jego stê ¿e nie po 10 min wy no si³o
– 4,2 µg/l, kwas 3 me ty lo mas³owe go – 82 µg/l, po 15 min jego stê ¿e nie wy no si³o
3 µg/l, na fta len – 65 µg/l, któ re go stê ¿e nie po 60 min wy no si³o 7,3 µg/l, cy men
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Rys. 2d. Chro ma to gram ekstra ktu od cie ków su ro wych (cze r wo ny) oraz po 60 mi nu tach ele ktro li zy
(cza r ny), obe j muj¹cy cza sy re ten cji 17÷24 min [5]

Rys. 2e. Chro ma to gram ekstra ktu od cie ków su ro wych (cze r wo ny) oraz po 60 mi nu tach ele ktro li zy
(cza r ny), obe j muj¹cy cza sy re ten cji 19÷25 min [5]



– 34 µg/l, po 30 min jego stê ¿e nie spad³o do 0,5 µg/l, 1-me tylo -e ty lo ben zen, obe c -
ny w od cie kach su ro wych w stê ¿e niu 30 µg/l. Po 5 min ele ktro li zy jego stê ¿e nie
spad³o do 12 µg/l, na to miast po 10 min do 7 µg/l.

Czêœæ zwi¹zków zi den tyfi kowa na w ekstra kcie od cie ków su ro wych by³a re je -
stro wa na po wy ty po wa nych cza sach ele ktro li zy. Tak jest w przy pa d ku fta la nu di -
bu ty lu, to lu e nu, na fta le nu. Dwóch osta t nich zwi¹zków nie zare je stro wa no po od -
po wie d nio: 45 i 30 min., co jest naj pra wdopo dob niej zwi¹zane z nak³ada niem siê
pi ków in nych zwi¹zków. Zi den tyfi kowa no na to miast: kwas 2-me ty lo mas³owy
obe c ny w od cie kach su ro wych w ilo œci 19 µg/l, po 5 min pro ce su jego stê ¿e nie
spad³o do 6 µg/l; kwas ka pro no wy, jego stê ¿e nie z 23 µg/l w od cie kach su ro wych
spad³o do 1,4 µg/l po 5 min ele ktro li zy; tri mety lo ben zen – z 97 µg/l stê ¿e nie
spad³o do 4,2 µg/l po 10 min; kwas 3-me ty lo mas³owy – z 82 µg/l nast¹pi³ spadek
stê¿enia do 3 µg/l po 15 min procesu elektroutleniania.

Dla cza su re ten cji 8,86 min i od cie ków po 10 min ele ktro li zy, po ja wi³ siê
niezi denty fiko wa ny al kan w stê ¿e niu 1,3 µg/l. Wyst¹pi³ on rów nie¿ po 30 min
ele ktro li zy w stê ¿e niu 1,5 µg/l, a po ko le j nych 15 min pro ce su jego stê ¿e nie
wzros³o do 12,9 µg/l i utrzy ma³o siê do 60 min ele ktro li zy. Ana lo gi cz nie dla cza su 
re ten cji 13,52 min w ekstra kcie od cie ków su ro wych zna j do wa³ siê niezi denty -
fiko wa ny al kan w stê ¿e niu 5,6 µg/l, któ re go stê ¿e nie po 10 min pro ce su wzros³o
do 16,9 µg/l a po ko le j nych cza sach ele ktro li zy (15, 30, 45, 60 min) mala³o od po -
wie d nio: 5,5, 4,8, 2,2, 0,3 µg/l. Po szcze gó l ne zwi¹zki z tej gru py nie wy stê po wa³y
w znacz¹cych stê ¿e niach jed nak ich su ma ry cz na, przy bli ¿o na za wa r toœæ po
kolejnych czasach procesu wynosi³a odpowiednio: 229, 249, 161, 142, 137
i 33 µg/l.

Ca³ko wi te stê ¿e nie zwi¹zków ziden tyfi ko wa nych w ekstra kcie od cie ków su ro -
wych wy no si³o 1,28 mg/l. Jest to jed nak bar dzo nie wie le w po rów na niu z su ma -
ryczn¹ za wa r to œci¹ za nie czy sz czeñ or ga ni cz nych w od cie kach, w któ rych ChZT
wy no si³o 4825 mg/l O2. Jest to pra wdo podo b nie spo wo do wa ne tym, ¿e du¿o
zwi¹zków (po la r nych) nie zo sta³o wy ekstra ho wa nych di chlo rome ta nem. Rów -
nie¿ czêœæ pi ków na le¿¹ca do zwi¹zków po do bnych mog³a ulec na³o¿eniu, przez
co ich identyfikacja sta³a siê niemo¿liwa.

W tra kcie ele ktro li zy ob ser wo wa no po wsta wa nie no wych zwi¹zków niezi -
denty fiko wa nych w od cie kach su ro wych. Bar dzo du¿¹ gru pê sta no wi³y zwi¹zki
chlo rowco po chod ne. Stê ¿e nia tych sub stan cji zmie nia³y siê w tra kcie pro ce su.
Stê ¿e nia nie któ rych z po wstaj¹cych zwi¹zków pocz¹tko wo ros³y, a po ko le j nych
okre sach trwa nia ele ktro li zy mala³y. Na to miast stê ¿e nia in nych zwi¹zków pod
ko niec procesu elektroutleniania znów zaczyna³y rosn¹æ.

Wœród ziden tyfi ko wa nych zwi¹zków chlo roor gani cz nych, by³y: chlo ro to lu -
en, któ re go stê ¿e nie po 5 min. pro ce su ele kto li zy wy no si³o 0,15 µg/l, po 30 min
wzros³o do 4,3 µg/l, a na stê p nie spad³o po ko le j nych 15 min do 3,9 µg/l. Po 60 min 
ele ktro li zy jego stê ¿e nie wy no si³o 2,2 µg/l, 2,3-di chlo ro-bu ta nol – zo sta³ zi den -
tyfi kowa ny po 5 min pro ce su w stê ¿e niu 0,8 µg/l. Do cza su 45 min jego stê ¿e nie
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wzros³o do 11 µg/l, jed nak po 60 min spad³o do 4,4 µg/, 1,1,2,2, tetra -chlo ro e tan
– zi den tyfi kowa ny po 5 min cza su ele ktro li zy w stê ¿e niu 2,4 µg/l. Stê ¿e nie tego
zwi¹zku sy ste maty cz nie ros³o do 30 min do wa r to œci 5,1 µg/l, po 45 min wy no si³o
8,4 µg/l. W ko ñ co wym cza sie pro ce su, po 60 min, nie zna cz nie spad³o do wa r to œci
6,2 µg/l [5].

Na rys. 3 przed sta wio no spo sób iden ty fi ka cji da ne go zwi¹zku, opie raj¹cy siê
na po do bie ñ stwie jego wi d ma do wi d ma zna j duj¹cego siê w ba zie da nych.

Do po wsta³ych w cza sie ele ktrou tle nia nia zwi¹zków chlo ro po chod nych, któ -
rych stê ¿e nie sy ste maty cz nie ros³o do ko ñ ca pro ce su na le ¿a³ 3-chlo ro-2- metylo -
bu tan, zi den tyfi kowa ny po 5 min ele ktro li zy w stê ¿e niu 2,4 µg/l. Po ele ktro li zie
jego stê¿enie wynosi³o 38 µg/l.

Po 5 min ele ktro li zy w od cie kach zi den tyfi kowa no rów nie¿ inne chlo ro po -
chod ne, jed nak w zna cz nie ni ¿ szych stê ¿e niach, ni¿ zwi¹zki wy mie nio ne wy ¿ej.
Stê ¿e nia tych za nie czy sz czeñ w tra kcie pro ce su ele ktro li zy ros³y w prze dzia³ach
cza so wych od 30 min do 45 min, a na stê p nie mala³y. Do tej gru py na le¿¹: 1-, 2-,
3-tri- chloro pro pa nol – 2,3 µg/l, di chlo roace toni tryl – 1,5 µg/l, 2-chlo ro-ety lo ben -
zen – 0,4 µg/l, tri chlo ro me tan – 0,2 µg/l. 

Po 10 min ele ktro li zy zi den tyfi kowa no: chlo ro bu ta dien – 18 µg/l, bromo di -
chlo rome tan– 9,1 µg/l chlo ro a ce ton – 7,3 µg/l, chlo roben zal de hyd – 2 µg/l.
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Rys. 3. a – zwi¹zek obe c ny w ekstra kcie od cie ków, zi den tyfi kowa ny jako: b – Tri chlo ro me tan,
CHCl3, MF: 898, RMF: 906, CAS: 67-66-3, ID: 41524



Po 15 min zi den tyfi kowa no: 1,1-dime tylo-3- chloro propa nol w stê ¿e niu
27 µg/l, któ re po 60 min wzros³o do 43 µg/l. 

Po 30 min ele ktro li zy po ja wi³y siê: kwas 3-chlo ro mas³owy w stê ¿e niu 17 µg/l,
chlo ro ben zen – 9,5 µg/l, po 15 min jego stê ¿e nie wzros³o do 17 µg/l, a po ko le j -
nych 15min spad³o do 12 µg/l, chlo rome tylo bu ten – 8,3 µg/l, któ re go stê ¿e nie po
ko le j nych 15 min wzros³o do 36 µg/l, a po ko le j nych 15 min spad³o do wa r to œci
14 µg/l.

Do zwi¹zków ziden tyfi ko wa nych, z mnie j szym po do bie ñ stwem, w nie wie l -
kich stê ¿e niach od ki l ku do ki l ku na stu µg/l, na le ¿a³y zwi¹zki siar ki jak: te tra tio -
ni na, len tio ni na czy heksatiepan.

W wie lu przy pa d kach zwi¹zki na pocz¹tku ele ktro li zy by³y iden tyfi ko wa ne,
w od cie kach su ro wych, z du ¿ym po do bie ñ stwem (85÷95%). Po up³ywie cza su
ich po do bie ñ stwo iden ty fi ka cji mala³o na wet do 40%. Jest to naj pra wdopo dob -
niej zwi¹zane z nak³ada niem siê widm po szcze gó l nych za nie czy sz czeñ, po wo -
duj¹cych nieprawid³ow¹ identyfikacjê danego zwi¹zku.

Wœród zwi¹zków chlo roor gani cz nych wy stê puj¹cych w od cie kach su ro wych
zi den tyfi kowa no: chlo rome tylo bu ten w stê ¿e niu 0,7 µg/l oraz 1-chlo ro-6- fenylo -
he ksan w stê ¿e niu 0,20 µg/l, któ rych stê ¿e nie w cza sie ele ktro li zy pocz¹tko wo
ros³o, a na stê p nie mala³o jak omó wio no wcze œ niej. Wzrost za wa r to œci zwi¹zków
chlo ro po chod nych ju¿ po 5 min pro wa dze nia ele ktro li zy jest oczy wi sty, po nie -
wa¿ wiê ksza da w ka chlo ru po wstaj¹cego w pro ce sie ano do wym po wo du je wzrost
in ten syw no œci pro ce su ut le nia nia zwi¹zków or ga ni cz nych oraz pod sta wia nia
chlo ru do ³añ cu chów wê glo wodo ro wych. Naj pra wdopo dob niej pod czas pie r w -
szej fazy ut le nia nia chlo rem, do mi nu je pro ces jego pod sta wia nia do cz¹ste czek
zwi¹zków or ga ni cz nych o du ¿ych roz mia rach. W pó Ÿ nie j szej fa zie do mi nu je pro -
ces ich de gra da cji. Szy b koœæ pro ce sów ut le nia nia po wsta³ych wcze œ niej chlo -
rowco po chod nych jest wiê ksza od szy b ko œci po wsta wa nia no wych chlo rowco po -
chod nych.

Wy ni ków ba dañ GC-MS nie mo ¿ na po rów naæ z wy ni ka mi in nych, ana lo gi cz -
nych ba dañ, gdy¿ nie by³y one do ty ch czas pro wa dzo ne. Nie mniej jed nak zna ne
s¹ me cha ni z my, chlo ro wa nia nie któ rych zwi¹zków. Po zwa la to na wyci¹gniê cie
wnio sków zwi¹za nych ze Ÿród³em obe cno œci pro du któw ich ele ktrou tle nia nia
w od cie kach. Naj pra wdopo dob niej nie któ re z pro du któw ele ktrou tle nia nia s¹
pro du kta mi re a kcji chlo ro wa nia bia³ek oraz ami no k wa sów za wa r tych w od cie -
kach ze sk³ado wisk ko mu na l nych. Do ty czy to dichlo roace toni try lu, któ ry jest
pro du ktem chlo ro wa nia ala ni ny, zna j duj¹cej siê w ko la ge nie [11, 13]. Pro du kta -
mi chlo ro wa nia ami no k wa sów s¹ te¿ pra wdo podo b nie 2-chlo ropro pano ni tryl,
jak rów nie¿ chlo roben zal de hyd. Na to miast brak wie lu in nych pro du któw chlo -
ro wa nia ami no k wa sów [9] mo¿e œwia d czyæ o tym, i¿ by³y one obe c ne w od cie -
kach w ma³ych ilo œciach i nie zo sta³y zi den tyfi kowa ne albo, ¿e uleg³y pro ce so wi
da l sze go chlo ro wa nia.
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5. Pod su mo wa nie

Ele ktrou tle nia nie pro wa dzi do po wsta wa nia wie lu no wych zwi¹zków w tym
wie lu chlo rowco po chod nych. Ca³ko wi te stê ¿e nie chlo ro po chod nych pocz¹tko -
wo wzra sta³o, a na stê p nie mala³o w mia rê pro ce su ele ktrou tle nia nia. Œwia d czy to, 
i¿ po pe w nym cza sie, re a kcje ut le nia nia chlo rem zwi¹zków obe cnych w od cie -
kach, a ta k ¿e prze j œcio wych pó³pro du któw i pro du któw ele ktrou tle nia nia, d¹¿¹ce 
do uwa l nia nia chlo ru z cz¹ste czek, do mi nuj¹ nad re a kcja mi, w któ rych chlor zo -
sta je podstawiony. 

Do mi nuj¹cym wœród zwi¹zków ziden tyfi ko wa nych w od cie kach by³ fta lan di -
bu ty lu, któ re go obe cnoœæ no to wa no rów nie¿ w cza sie ca³ego pro ce su ele ktro li zy.
Jego obe cnoœæ w od cie kach su ro wych mo ¿ na t³uma czyæ tym, ¿e by³ on sto so wa ny 
w pro du kcji two rzyw sztu cz nych, któ re zna laz³y za sto so wa nie do wy ro bu za ba -
wek i ar ty ku³ów co dzien ne go u¿y t ku. Te po zu ¿y ciu naj pra wdopo dob niej zo sta³y 
wy wie zio ne na sk³ado wi sko. Fta lan di bu ty lu od zna cza siê du¿¹ trwa³oœci¹ i od -
po rno œci¹ na ut le nia nie. W koñcowym etapie procesu elektroutleniania obecny
by³ w stê¿eniu 197 µg/l.

W ekstra kcie od cie ków su ro wych stwier dzo no te¿ obe cnoœæ du ¿ej gru py
zwi¹zków na le¿¹cych do ciê ¿ kich wê glo wo do rów aro ma ty cz nych. Do ty czy to
cza sów re ten cji w za kre sie od 23,5 do 26 min. Po 30 min ele ktro li zy od no to wa no
obe cnoœæ in nych zwi¹zków w tym niezi denty fiko wa nych al ka nów. Iden ty fi ka cja
tych zwi¹zków by³a bar dzo trud na z po wo du trudnoœci w detekcji ich widma
macierzystego. 

W od cie kach su ro wych zi den tyfi kowa no, choæ z mnie j szym po do bie ñ stwem,
zwi¹zki krze moor gani cz ne, za wie raj¹ce gru pê si lo ksa now¹: oktame tylote trasi-
 lo k san, dodekame tylo-cy kloheksa silo ksan i dekame tylo penta silo ksan, któ rych
stê ¿e nia wy no si³y od ki l ku do ki l ku na stu µg/l. Zwi¹zki te by³y sto sun ko wo od por -
ne na ele ktrou tle nia nie, po nie wa¿ wy stê po wa³y w od cie kach po 45 i 60 min ele k -
tro li zy.

6. Wnio ski

l Wraz z po stê pem ele ktro li zy sub stan cje zi den tyfi kowa ne w od cie kach su ro -
wych ule gaj¹ ele ktrou tle nia niu i na stê pu je sto p nio wy ich za nik. Wzra sta jed -
nak iloœæ no wo po wsta³ych iden tyfi kowa l nych zwi¹zków.

l W efe kcie po œred nie go ele ktrou tle nia nia ano do we go po wsta je wie le
zwi¹zków chlo ro po chod nych, ale rów nie¿ ta kich, któ re chlo ru w cz¹ste cz ce
nie za wie raj¹. W pie r wszym eta pie chlor zo sta je pod sta wio ny w cz¹ste cz ce
zwi¹zku, po czym mo¿e nast¹piæ roze rwa nie wi¹zañ w wy ni ku cze go po wstaj¹
zwi¹zki pro stsze. 

l W tra kcie pro ce su po wstaj¹ce chlo ro po chod ne to w zna cz nej mie rze po chod -
ne me ta nu i bu ta nu na to miast zwi¹zki, któ re nie za wie raj¹ ato mu chlo ru, to
g³ów nie kwa sy kar bo ksy lo we.
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l W cza sie ele ktro li zy ob ser wo wa ne jest naj pierw zwiê ksza nie a po tem zmnie j -
sza nie ilo œci chlo rowco po chod nych. Œwia d czyæ to mo¿e o tym, i¿ po wsta³e
chlo rowco po chod ne ule gaj¹ da l sze mu ele ktrou tle nia niu, po³¹czo ne mu z od er -
wa niem pod sta wio ne go chlo ru.

l Po wo dem iden ty fi ka cji tak ma³ej ilo œci zwi¹zków z wy sta r czaj¹co du ¿ym po -
do bie ñ stwem (do wi d ma w bi b lio te ce) za rów no w ekstra kcie od cie ków su ro -
wych jak i po od po wied nich cza sach ele ktro li zy jest fakt, ¿e obe c ne
w od cie kach zwi¹zki or ga ni cz ne s¹ zwi¹zka mi o du ¿ej ma sie cz¹ste cz ko wej
oraz s¹ zwi¹zka mi cha ra kte ry zuj¹cymi siê du¿¹ po la r no œci¹.

l Bior¹c pod uwa gê wy so ki sto pieñ usu wa nia azo tu amo no we go, któ ry w pro ce -
sie oczy sz cza nia od cie ków po zwa la omin¹æ etap ni try fi ka cji i deni try fi ka cji,
jak rów nie¿ zna cz ny spa dek stê ¿e nia za nie czy sz czeñ or ga ni cz nych, mie rzo ny
spa d kiem wa r to œci ChZT, mo ¿ na uz naæ, i¿ ele ktrou tle nia nie mo ¿ na za li czyæ
do wyso koefe kty w nych me tod oczy sz cza nia od cie ków.
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Indirect Anodic Electrooxidation of Pollutants
in the Leachate from Municipal Landfills as One

of the Highly Effective Methods for Cleaning

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.

Ke y words: 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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Wy dzia³ In ¿y nie rii Bez pie cze ñ stwa Cy wi l ne go SGSP

Za po bie ga nie za gro ¿e niom œro do wi sko wym
zwi¹za nym z go spo dark¹ od pa da mi ko mu nal ny mi

na przyk³ad zie sk³ado wi ska od pa dów
ko mu na l nych w Œwiê toch³owi cach

Wstêp

Sub stan cje or ga ni cz ne bêd¹ce g³ów ny mi sk³ad ni ka mi sta³ych od pa dów ko -
mu na l nych, ule gaj¹c bio che mi cz nym prze mia nom, od dzia³uj¹ nie ko rzy st nie na
œro do wi sko wod no- gle bo we i at mo s fe rê.

Ty l ko sk³ado wi ska zor gani zo wa ne, po sia daj¹ce spe cjaln¹ lo ka li za cjê, uw z glêd -
niaj¹c¹ kry te ria eko lo gi cz ne, geo lo gi cz ne i tech nolo gi cz ne oraz za bez pie cze nia

Sk³ado wa nie od pa dów ko mu na l nych jest naj czê œciej sto so wan¹ me tod¹

ich unie szkod li wia nia.

Sk³ado wi ska od pa dów s¹ uwa ¿a ne za jed ne z naj trud nie j szych obie któw

bu do w la nych. Wy ni ka to prze de wszy stkim z ich du ¿ej po wie rz ch ni i po -

je m no œci, d³ugie go cza su eks plo a ta cji, mi¹¿szo œci od pa dów, uwa run ko wa -

nej szcze l no œci, po zwa laj¹cej za pe w niæ mi ni ma l ne od dzia³ywa nie na

œro do wi sko na tu ra l ne. S¹ to pra kty cz nie bio re a kto ry, gdzie pod wp³ywem

czyn ni ków atmo sfe ry cz nych i na sku tek dzia³al no œci mi kro orga niz mów za -

cho dzi sze reg mikro biolo gi cz nych, bio che mi cz nych, che mi cz nych i fi zy cz -

nych prze mian. Emi sje to wa rzysz¹ce pro ce som, maj¹cym mie j s ce w tych

obie ktach, sta no wi¹ po wa ¿ ne za gro ¿e nie dla wszy stkich ele men tów œro do -

wi ska. Spo sób i za siêg roz prze strze nia nia siê za nie czy sz czeñ wa run kuj¹:

bu do wa geo lo gi cz na, ukszta³to wa nie po wie rz ch ni, hy dro gra fia te re nu ale

prze de wszy stkim: za sto so wa ne roz wi¹za nia tech nolo gi cz ne w za kre sie

wy ko na nia nie zbêd nych za bez pie czeñ [1, 3].

S³owa klu czo we: go spo dar ka od pa da mi ko mu nal ny mi, sk³ado wi sko od pa - 

dów ko mu na l nych.
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w po sta ci usz cze l nieñ, sie ci dre na ¿o wych i od ga zo wuj¹cych, po zwa laj¹ na zni we lo -
wa nie wie lu za gro ¿eñ eko lo gi cz nych.

W za le ¿ no œci od ro dza ju sk³ado wa nych od pa dów oraz bi lan su wod ne go
sk³ado wi ska, pro ce sy za chodz¹ce na sk³ado wi sku mog¹ byæ Ÿród³em ta kich emi -
sji jak: odcie ki, gaz wy sy pi sko wy, odo ry py³, ha³as [7].

Obie ktem ba dañ by³a iden ty fi ka cja za gro ¿eñ zwi¹za nych z fun kcjo no wa niem
i eks plo a tacj¹ obie ktu go spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi na przyk³ad zie
sk³ado wi ska w Œwiê toch³owi cach. Ba da nia mia³y na celu oce nê tra f no œci wy bo ru
lo ka li za cji sk³ado wi ska oraz za sto so wa nych roz wi¹zañ budowla no-tech nologi cz -
nych, maj¹cych za za da nie ogra ni czyæ do mi ni mum mo ¿ li woœæ szko d li we go od -
dzia³ywa nia na oto cze nie. W opra co wa niu wy ko rzy sta no wy ni ki ba dañ moni to -
rin go wych pro wa dzo nych na sk³ado wi sku [9], ob se r wa cje oraz dane lite ra tu ro we
za wa r te w pu b li ka cjach, do tycz¹cych fun kcjo no wa nia obie któw go spo dar ki ko -
mu na l nej. 

1. Od cie ki

Odcie ki jest to wod ny roz twór trzech grup za nie czy sz czeñ: ma te rii or ga ni cz -
nej, chara ktery zo wa nej g³ów nie przez trzy wska Ÿ niki: che mi cz ne zapo trze bo wa -
nie tle nu, bio che mi cz ne zapo trze bo wa nie tle nu oraz ogó l ny wê giel or ga ni cz ny,
spe cy fi cz nych za nie czy sz czeñ or ga ni cz nych z go spo darstw do mo wych i prze -
mys³u, np: de te r gen ty, fe no le, sub stan cje ro po po chod ne, pe sty cy dy oraz nie orga -
ni cz ne sole wa p nia, ma g ne zu, sodu, po ta su, amo nia ku i me ta li ciê ¿ kich.

G³ów ny mi czyn ni ka mi maj¹cymi wp³yw na ja koœæ po wsta³ych od cie ków s¹:
sk³ad od pa dów, czy li za wa r toœæ fra kcji or ga ni cz nej i nie orga ni cz nej, obe cnoœæ
oraz sub stan cji to ksy cz nych, ob jê toœæ wody in fi l truj¹cej do sk³ado wi ska, te ch no -
lo gie u¿y te w procesie sk³ado wa nia i reku l ty wa cji. Istotn¹ rolê pe³ni¹ ta k ¿e od -
czyn i po ten cja³ re dox, któ re wp³ywaj¹ na ki ne ty kê rozk³adu zwi¹zków or ga ni cz -
nych i mo bi l noœæ me ta li ciê ¿ kich [4, 5, 6].

Ka ¿ de sk³ado wi sko jest Ÿród³em po ten cja l nych za gro ¿eñ dla wód pod zie m -
nych, powie rz ch nio wych oraz oko li cz nych gleb. Naj wiê cej od cie ków powsta je od 
wrze œ nia do kwie t nia, a od po wied nio mniej za zwy czaj w mie si¹cach le t nich. Iloœæ 
wy twa rza nych od cie ków mo ¿ na zmnie j szyæ po przez ogra ni cze nie do stê pu wód
opa do wych do od pa dów przez sto so wa nie „prze sy pek” dzien nych, a ta k ¿e po -
przez sy tu o wa nie sk³ado wi ska ze spa d kiem po wie rz ch ni w jed nym kie run ku.
Obe cnoœæ du¿ej ilo œci od cie ków zgro ma dzo nych na sk³ado wi skach œwia d czyæ
mo¿e o wa d li wie za pro je kto wanym sy ste mie dre na ¿o wym, co sta no wi bez po œred -
nie za gro ¿e nie dla œro do wi ska na tu ral ne go [3].

Po wstaj¹ce od cie ki po win ny byæ zbie ra ne za po moc¹ sy ste mu dre na ¿o we go
i s³u¿yæ do zra sza nia zde po no wa nych od pa dów lub po win ny byæ kierowa ne do
oczy sz cza l ni œcie ków [5].
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2. Gazy, py³y i odo ry

Sk³ado wi ska s¹ Ÿród³em za rów no emi sji ga zo wych, ae ro zo li i py³owych, a ta k -
¿e za nie czyszczeñ mikro biolo gi cz nych. Emi sja py³ów jest zja wi skiem o cha ra kte -
rze pie r wo t nym i wtó r nym, wy stê puj¹cym podczas eks plo a ta cji sk³ado wi ska.
Emi sje pie r wo t ne zwi¹zane s¹ z do wo zem od pa dów na mie j s ce sk³ado wa nia, ich
wy³ado wa niem, za gê sz cza niem oraz przy kry wa niem wa r stwa mi izo lacy j ny mi.
Czas trwa nia pie r wo t nych emi sji py³ów nie prze kra cza 8 go dzin w ci¹gu doby,
na to miast emi sje wtó r ne, mog¹ mieæ mie j s ce przez ca³¹ dobê. Emi sje wtó r ne
py³ów z po wie rz ch ni sk³ado wa nych od pa dów powi¹zane s¹ œci œle z od dzia³ywa -
niem wia tru, któ ry uno si dro b ne cz¹stki py³ów. Naj sil nie j sze za py le nie po wie -
trza ma mie j s ce bez po œred nio nad sk³ado wi skiem. Wtó r na emi sja po wo du je
zmia nê stru ktu ry py³u za wie szo ne go w po wie trzu, prze ja wiaj¹c¹ siê g³ów nie
wzro stem udzia³u naj drob nie j szych fra kcji PM10, PM 2,5 oraz PM1,0. 

W celu ogra ni cze nia emi sji py³ów nie zbêd ne jest przy kry wa nie od pa dów
warstw¹ ma te ria³u izola cy j ne go za po bie gaj¹cego uno sze niu siê py³ów. Wa ¿ nym
czyn ni kiem ogra ni czaj¹cym roz prze strze nia nie siê py³ów na sku tek wtó r nej emi -
sji jest ta k ¿e wy stê po wa nie na tu ra l nych i sztucznych ba rier wokó³ sk³ado wi ska,
ta kich jak: wy so kie ska r py, za drze wio ne fra g men ty nasy pów, pasy zie le ni izo la -
cy j nej itp. [1, 6, 7].

Emi sja ga zów zwi¹zana jest w du ¿ej mie rze z pro ce sa mi bio che micz ne go
rozk³adu sub stan cji or ga ni cz nych. Naj wiê ksza emi sja ga zów wy stê pu je w ci¹gu
pie r wszych 2–5 lat eks plo a ta cji sk³ado wi ska, tu¿ po usta le niu siê sta bi l nej fe r -
men ta cji me ta nowej. Wed³ug ba dañ prze pro wa dzo nych na ró ¿ nych sk³ado wi -
skach od pa dów ko mu na l nych, œred ni sk³ad gazu w tym okre sie przed sta wia siê
na stê puj¹co: me tan 457 g/m3, dwu t le nek wê gla 835 g/m3, amo niak 6 mg/m3, siar -
ko wo dór 13 mg/m3, al de hyd oc to wy 43 mg/m3. Emi to wa ne ze z³o¿a gazy roz pra -
szaj¹c siê w po wie trzu atmo sfe ry cz nym, ule gaj¹ gwa³to w ne mu roz cie ñ cze niu
w stru mie niu po wie trza nap³ywaj¹cego spo za sk³ado wi ska. Ba da nia prze pro wa -
dzo ne na du ¿ych, czyn nych sk³ado wi skach w Szcze ci nie, Gdy ni, Ja wi dzu i ¯er -
ni kach [7, 9] po daj¹, i¿ ma ksy ma l ne emi sje siar ko wo do ru oraz amo nia ku maj¹ na 
tyle ni skie stê ¿e nia, ¿e ju¿ na gra ni cy sk³ado wi ska stê ¿e nia ga zów w po wie trzu
atmo sfe ry cz nym nie prze kra czaj¹ wa r to œci dopu sz cza l nych. Za rów no stê ¿e nie
dwut len ku wê gla, jak i me ta nu mog¹ byæ jed nak pod wy ¿szo ne ta k ¿e poza ob sza -
rem sk³ado wi ska. Wy stê puj¹ wte dy za gro ¿e nia wy bu cho we (mie sza ni na z po wie -
trzem atmo sfe ry cz nym o stê ¿e niu 10–15% obj.) oraz wzma ga nie efe ktu ciep la r -
nia nego (ni sz cze nie wa r stwy ozo no wej). Wy two rzo ny na sk³ado wi sku me tan
mo¿e byæ przy czyn¹ po wsta nia po ¿a ru na jego po wie rz ch ni lub w jego wnê trzu.
Dym po wstaj¹cy pod czas tego zja wi ska za wie ra wówczas wie le szko d li wych
zwi¹zków, do któ rych na le¿¹: tle nek wê gla, dio ksy ny, fu ra ny, któ re wp³ywaj¹
wy so ce to ksy cz nie na or ga ni z my ¿ywe. Naj wiê ksze ilo œci me ta nu po wstaj¹ na du -
¿ych, pod po zio mo wych sk³ado wi skach od pa dów ko mu na l nych, w szcze gó l no œci
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na obie ktach nie da w no za mkniê tych, na któ rych sto so wa no za gê sz cza nie ko m -
pa kto rem [5, 6]. Sk³ado wi ska ge ne ruj¹ czte ry pod sta wo we Ÿród³a emi sji odo rów:
mie j s ce wy³adun ku od pa dów, ca³a po wie rz ch nia z³o¿a od pa dów, stre fa wy dzie la -
nia siê gazu, stre fa zwi¹zana z go spo dark¹ od cie ka mi.

W za le ¿ no œci od ro dza ju de po no wa nych od pa dów, ich ilo œci, a ta k ¿e wa run -
ków meteo rolo gi cz nych pa nuj¹cych na te re nie sk³ado wi ska ró ¿ na jest wie l koœæ
emi sji odo rów. G³ówn¹ przy czyn¹ emi sji ga zów uci¹¿li wych za pa cho wo do oto -
cze nia jest nie pe³ny rozk³ad i za gni wa nie od pa dów ju¿ w po je mni kach zlo kali zo -
wa nych na mie œcie. Od pa dy mi ne ra l ne pra kty cz nie nie ge ne ruj¹ odo rów.
îród³em nie zna cz nej ilo œci sub stan cji odo ro twó r czych s¹ sk³ad ni ki gazu fer men -
tacy jne go, ta kie jak kwa sy or ga ni cz ne (mas³owy), mer ka p ta ny, al ko ho le i inne.
Naj wa¿ nie j szym czyn ni kiem atmo sfe ry cz nym maj¹cym wp³yw na od dzia³ywa -
nie za pa cho we jest tem pe ra tu ra po wie trza oraz prê d koœæ i kie ru nek wia tru. 

W przy pa d ku sk³ado wisk o po wie rz ch ni przy kry tej i zre kul tywo wa nej nie
stwier dza siê uci¹¿li wych za pa chów. Po wie rz ch nie do brze utrzy ma nych sk³ado -
wisk dzia³aj¹ jak filtr dez odo ruj¹cy dla wy dzie laj¹cych siê ga zów. W przy pa d ku
œwie ¿ych po wie rz ch ni sk³ado wisk, przy kry tych ma te ria³em zie mnym, z do brze
zagê sz czo ny mi od pa da mi, emi sja odo rów po rów ny wa na jest z emisj¹ z pryzm
ko m po sto wych. Pro ces dez odo ry za cji gazu na stê pu je pod czas jego mi gra cji przez 
wy stê puj¹c¹ na po wie rz ch ni wa r stwê izo la cyjn¹ [6, 9].

3. Ha³as

Pod sta wo we Ÿród³a ha³asu wy stê puj¹ce na sk³ado wi sku od pa dów sta no wi¹
urz¹dze nia te ch ni cz ne wyko rzy sty wa ne do jego pra wid³owej eks plo a ta cji. Na le¿¹ 
do nich prze de wszy stkim, zna j duj¹ce siê na sk³ado wi sku: ko m pa ktor o mocy
aku sty cz nej 107,5 dB w cza sie pra cy 240 min/8 h i od po wie d nio: spy char ka
– 109,5 dB – 120 min/8 h, ³ado war ka 107,5 dB – 90 min, ³ado war ka – 105 dB
– 240 min/8 h, wó zek wid³owy – 70 dB – 180 min/8 h, ³ado war ka te le sko po wa
– 105 dB – 240 min/8 h, sa mo chód ciê ¿a ro wy 80 dB – 240 min/8 h [8].

4. Sk³ado wi sko od pa dów ko mu na l nych w Œwiê toch³owicach

Sk³ado wi sko od pa dów pro wa dzo ne przez Zak³ad Go spo dar ki Od pa da mi Ko -
mu nal ny mi Mie j skie go Przed siê bio r stwa Go spo dar ki Ko mu na l nej w Œwiê to -
ch³owi cach Sp. z o.o. jest obie ktem podpo ziomowo -nadpo ziomo wym, zlo kali zo -
wa nym w mie œcie Œwiê toch³owi ce przy uli cy Wo j ska Pol skie go na te re nie
wy ro bi ska ha³dy hu t ni czej by³ej Huty „Flo rian”. Sk³ado wi sko zlo kali zo wa ne jest 
w po³udnio wo- za chod niej czê œci mia sta, na gra ni cy z Rud¹ Œl¹sk¹.

W bez po œred nim s¹sie dztwie sk³ado wi ska zna j duj¹ siê od stro ny pó³no c nej:
dro ga pu b li cz na Dro go wa Tra sa Œred ni co wa (w od leg³oœci ok. 200 m), od stro ny
po³ud nio wej: po wie rzch nio wy zbio r nik „Staw Ed ward”, zarz¹dza ny przez Hutê
„Po kój” S.A., od stro ny wschod niej: to ro wi sko, bo cz ni ca ko le jo wa, za ni¹ ogró d -
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ki dzia³kowe s¹sia duj¹ce z Osie d lem Ustro nie, od stro ny za chod niej: to ro wi sko,
Huta „Po kój” S.A.

Ob szar sk³ado wi ska od pa dów w Œwiê toch³owi cach pod wzglê dem fi zy cz -
no-geo gra fi cz nym sta no wi fra g ment œro d ko wej czê œci ma kro re gio nu Wy ¿y ny
Œl¹skiej, na te re nie Wy ¿y ny Ka to wi c kiej. Ob szar le¿y na gra ni cy dzia³u wód
powie rz ch nio wych I rzê du Wis³a–Odra. Przez mia sto Œwiê toch³owi ce przep³ywa 
rze ka Rawa. Na oma wia nym te re nie wy stê pu je ki l ka na œcie sta wów, bêd¹cych
efek tem in ten sy w nej eks plo a ta cji gó r ni czej (m.in. Staw Szwa j ce ra, Staw Ed ward,
Staw Ma r tyn, Staw Za ci sze) [9].

Pod³o¿e oma wia ne go te re nu sta no wi¹ utwo ry kar bo ñ skie, na któ rych za le gaj¹ 
utwo ry czwa rto rzê do we. Wa r stwê wie rz ch ni¹ sta no wi¹ na sy py nie kontro lo wa ne
o mi¹¿szo œci od 2,0–12,0 m, po ni ¿ej któ rych za le gaj¹ grun ty spo i ste – gli na pia sz -
czy sta, prze wa r stwio na pia skiem dro b nym oraz glin¹, pia sz czy sta z do mieszk¹
ka mie ni o mi¹¿szo œci 6 m. Te ren sk³ado wi ska sta no wi¹ wy³¹cz nie grun ty na sy -
po we.

Po ziom wód grun to wych utrzy mu je siê na g³êbo ko œci 7,5 m ppt. Wody z s¹-
sia duj¹cych ze sk³ado wi skiem zbio r ni ków nie maj¹ kon ta ktu z wo da mi ob sza ru
sk³ado wi ska.

Usz cze l nie nie dna sk³ado wi ska i skarp bo cz nych sta no wi geo me m bra na
PEHD o gru bo œci 2 mm. Jest ona u³o¿o na na wa r stwie wy rów nuj¹cej zagê sz czo -
ne go pod³o¿a oraz po kry ta warstw¹ ochronn¹ z ma te ria³ów prze pusz cza l nych.
Usz cze l nie nie dna sk³ado wi ska wy ko na no z geo me m bra ny g³ad kiej, na to miast
skarp z geo me m bra ny szo r stkiej. Pod³o¿e czê œci kwa te ry I, w któ rej de po no wa ne
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by³y od pa dy nie bez pie cz ne za wie raj¹ce az best, usz cze l nio ne jest prze pa lo nym
³up kiem wê glo wym o mi¹¿szo œci 0,5 m u³o¿o nym na wa r stwie sk³ado wa nych od -
pa dów ko mu na l nych. Wa r stwa przek³ad ko wa po miê dzy zagê sz czo ny mi wa r -
stwa mi sk³ado wa nych od pa dów o gru bo œci ok. 30 cm wy ko ny wa na jest z na stê -
puj¹cych ro dza jów od pa dów: od pa dy be to nu oraz gruz be to no wy z roz bió rek
i re mon tów, gruz ce gla ny, od pa dy in nych ma te ria³ów ce ra mi cz nych i ele men tów
wy po sa ¿e nia, zmie sza ne od pa dy z be to nu, gru zu ce gla ne go, od pa do wych ma te -
ria³ów ce ra mi cz nych i ele men tów wy po sa ¿enia, gle ba i zie mia, w tym ka mienie,
gle ba i zie mia, w tym ka mie nie [9].

5. Dre na¿ wód od cie ko wych

Od cie ki z po szcze gó l nych kwa ter sk³ado wi ska uj mo wa ne s¹ za po moc¹ dre na -
¿u z per fo ro wa nych rur ka mion ko wych (kwa te ry I i II) oraz rur z PEHD (kwa te -
ry III–VIII), o œred ni cach Æ 100, 150 i 200 mm. Sieæ dre na ¿o wa u³o¿o na jest z 1%
spa d kiem w kie run ku stud ni zbio r czej S-1 lub ko le kto ra odp³ywo we go o œred ni -
cy Æ 200 mm. Od cie ki z kwa te ry VIII, prze zna czo nej na od pa dy prze mys³owe,
od pro wa dza ne s¹ do stud ni zbio r czej S-2, a na stê p nie prze po mpo wywa ne do
zbio r ni ka re ten cyj ne go na od cie ki z kwa te ry prze zna czo nej na od pa dy prze -
mys³owe. Od cie ki z kwa te ry I uj mo wa ne s¹ po zio mym i pio no wym dre na ¿em.
Ci¹gi dre na r skie wy ko na no z PCV o œred ni cy Æ 90 mm, w³¹czo ne s¹ do zbie ra cza 
(Æ 150 mm). Zbie racz u³o¿o ny jest ze spa d kiem w kie run ku po³ud nio wo-
-wschod nim na ro ¿ ni ka kwa te ry II. W czê œci, w któ rej de po no wa ne s¹ od pa dy
nie bez pie cz ne za wie raj¹ce az best zbu do wa ny jest pio no wy dre na¿ wy ko na ny
z per fo ro wa nych rur PE o œred ni cy Æ 110 mm, ³¹cz¹cy tê czêœæ z czê œci¹ prze zna -
czon¹ na sk³ado wa nie od pa dów in nych ni¿ nie bez pie cz ne i obo jê t ne (od pa dy ko -
mu na l ne). Od cie ki ze stud ni zbio r czych prze po mpo wywa ne zo staj¹ do zbio r ni -
ków re ten cy j nych, sk¹d okre so wo zu ¿y te zo staj¹ do zra sza nia sk³ado wi ska.
Od cie ki z kwa ter sk³ado wi ska prze zna czo nych na od pa dy ko mu na l ne od I do
VII, uj mo wa ne dre na ¿em, sp³ywaj¹ gra wita cy j nie do stud ni zbio r czej zlo kali zo -
wa nej w pó³no c nej czê œci sk³ado wi ska. Stud nia jest szcze l na, wy ko na na z krê gów
be to no wych, jej œred ni ca wy no si 2 m, g³êbo koœæ 17 m. W stud ni za bu do wa na jest
po mpa za ta pia l na, ste ro wa na rê cz nie, któ ra przet³acza od cie ki do zbio r ni ka re -
ten cyj ne go od cie ków zlo kali zowa ne go obok stud ni zbio r czej. Zbio r nik wy ko na -
ny jest jako szcze l ny, mono li ty cz ny o kon stru kcji be to no wej, o wy mia rach:
d³ugoœæ 5 m, sze ro koœæ 4 m i g³êbo koœæ 5 m. W zbio r ni ku za bu do wa na jest po -
mpa za ta pia l na, któ ra t³oczy od cie ki do in sta la cji zra szaj¹cej od pa dy zde po no wa -
ne na sk³ado wi sku lub do ru ro ci¹gu od pro wa dzaj¹cego od cie ki do prze po mpo w -
ni „ZGODA” zlo kali zo wa nej poza te ren sk³ado wi ska, bêd¹cej w zarz¹dzie
Cho rzo wsko-Œwiê toch³owi c kie go Przed siê bio r stwa Wo do ci¹gów i Ka na li za cji
z Cho rzo wa (od bio r cy od cie ków). Ru ro ci¹g od pro wa dzaj¹cy od cie ki wy ko na ny
jest z rur PCV o œred ni cy Æ 90 mm, u³o¿o ny w zie mi. Po miar ilo œci od pro wa dza -
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nych od cie ków pro wa dzo ny jest za po moc¹ przep³ywo mie rza, zabu do wa ne go
w stud ni po mia ro wej [2, 8, 9].

6. Ujê cie gazu

Na te re nie sk³ado wi ska gaz uj mo wa ny jest stud nia mi od ga zo wuj¹cymi, któ re
do ce lo wo za pro je kto wano w spo sób umo ¿ li wiaj¹cy ich zbio r cze po³¹cze nie.
Stud nie od ga zo wuj¹ce zak³ada ne s¹ rów no le gle do po stê pu prac eks ploa tacy j -
nych na sk³ado wi sku od pa dów. W pie r wszym eta pie za bu do wa no 19 stud ni. Do -
ce lo wo prze wi du je siê zain sta lo wa nie 32 stud ni. Stud nie od ga zo wuj¹ce wy ko na -
ne zo sta³y z per fo ro wa nych rur o Æ 150 mm z PEHD, któ re ob sy py wa ne zo sta³y
¿wi rem do sze ro ko œci Æ 800 mm i ogra ni czo ne be to now¹ lub sta low¹ rur¹ ci¹gu.
Ka ¿ da stud nia jest za ko ñ czo na g³owic¹ pod³¹czon¹ do rury odci¹gaj¹cej. 

W celu ujê cia bio ga zu z dre na ¿u od cie ków prze wi dzia no za bu do wê po jed nej
stud ni od sa me go dna cza szy, zna j duj¹cej siê w po bli ¿u po szcze gó l nych ci¹gów
dre na ¿u. Na to miast po zo sta³e stud nie za bu do wa ne zo sta³y w tra kcie eks plo a ta cji
od 1/3 wy so ko œci prze wi dy wa nej mi¹¿szo œci od pa dów na pod³o¿u za gê sz czo nym
z ma te ria³ów mi ne ra l nych. Stud nie pod wy ¿sza no w mia rê po stê pu prac zwi¹za -
nych z de po no wa niem od pa dów, do mo men tu osi¹gniê cia za³o¿o nej, do ce lo wej
mi¹¿szo œci, czy li pod górn¹ wa r stwê reku l ty wa cji. Stud nie od ga zo wuj¹ce za mon -
to wa no na ¿e l be to wych p³ytach dro go wych o wy mia rach 3 × 1,5 × 0,15 m.

Akty w ny spo sób od ga zo wa nia sk³ado wi ska umo ¿ li wia od sy sa ny ze sk³ado wi -
ska gaz spa la ny w zain sta lo wa nej po cho d ni bio ga zu. In sta la cja do po zy ski wa nia
bio ga zu sk³ada siê z na stê puj¹cych ele men tów: kon te ne ro wej sta cji bio ga zu, któ -
ra za pe w nia pod³¹cze nie stud ni ga zo wych do od wad nia cza, na stê p nie po przez
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Rys. 2. Stud nia zbio r cza [2] Rys. 3. Stud nia od ga zo wuj¹ca [2]



od ci nek regu lacyj no- po miarowy z ko le kto rem zbio r czym, wy po sa ¿o nym w ma -
no metr; prze widzia no 26 ru ro ci¹gów o œred ni cy 50 mm do pro wa dzaj¹cych bio -
gaz, kon te ne ro wej sta cji ssa wy bioga zu – sta cja prze sy³u bio ga zu oraz po cho d ni
wol no stoj¹cej, wy ko na nej ze sta li kwa sood po r nej o wy so ko œci ok. 5 m, o prze wi -
dy wa nej wy da j no œci 50÷250 Nm3/h i ci œ nie niu 15÷30 mba [7, 9].

7. Bu do wa sk³ado wi ska w Œwiê toch³owi cach

Sk³ado wi sko zo sta³o za pro je kto wane jako obiekt podpo ziomowo -nadpo -
ziomo wy sk³adaj¹cy siê z oœmiu kwa ter. Kwa te ry I–VII prze zna czo ne zo sta³y do
sk³ado wa nia od pa dów in nych ni¿ niebez pie cz ne i obo jê t ne (m.in. niese gre go wa -
ne, zmie sza ne od pa dy ko mu na l ne) a kwa te ra VIII do sk³ado wa nia od pa dów in -
nych ni¿ nie bez pie cz ne i obo jê t ne (od pa dy prze mys³owe). Na te re nie kwa te ry
nr I w 2001 roku wy dzie lo no kwa te rê do sk³ado wa nia od pa dów nie bez pie cz nych
za wie raj¹cych az best. Eks plo a ta cje tej kwa te ry za ko ñ czo no pod ko niec 2007 ro -
ku. Z dniem 19 sty cz nia 2009 roku De cyzj¹ Ma r sza³ka Wo je wó dz twa Œl¹skie go
znak 158/OS/09 uzy ska no zgo dê na za mkniê cie kwa te ry az be sto wej. Zarz¹dca
prze wi du je wy dzie le nie dru giej kwa te ry na od pa dy nie bez pie cz ne za wie raj¹ce az -
best w po zo sta³ej czê œci I. kwa te ry oraz w kwa te rze VI. Kwa te ra nr VIII po dzie lo -
na zo sta³a na piêæ od rê b nych sub kwa ter, gdzie sk³ado wa ne s¹ se le kty w ne od pa dy
inne ni¿ nie bez pie cz ne. W da nej sub kwa te rze two rzo ne s¹ gro b le dziel¹ce po -
szcze gó l ne sub kwa te ry. Go spo dar ka od pa da mi obe j mu je: zago spoda ro wa nie
zmie sza nych od pa dów ko mu na l nych o ko dzie 20 03 01 ce lem ich prze two rze nia
me cha nicz ne go w in sta la cji so r to w ni, zago spoda ro wa nie od pa dów zbie ra nych
se le kty w nie po przez pod da nie ich pro ce so wi od zy sku, prze twa rza nie od pa dów
wyse gre go wa nych ze zmie sza nych od pa dów ko mu na l nych w in sta la cji so r to w ni
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Rys. 4. Pochod nia do
spa la nia ga zu

Rys. 5. Kon te ne ro wa sta cja bio ga zu [2]



w celu przy go to wa nia ich do da l sze go pro ce su od zy sku (so r to wa nie, be lo wa nie,
do czy sz cza nie), od zysk or ga ni cz nych od pa dów ze bra nych se le kty w nie w pro ce -
sie bio logi cz ne go prze twa rza nia (kom po sto w nia kon te ne ro wa), maga zy no wa nie
od pa dów wiel koga bary to wych i nie bez pie cz nych wyse le kcjo nowa nych ze zmie -
sza nych od pa dów ko mu na l nych oraz ze bra nych w ra mach fun kcjo no wa nia
Gmin ne go Pun ktu Zbiór ki Od pa dów Nie bez pie cz nych i Wiel koga bary to wych,
unie szkod li wia nie po przez sk³ado wa nie od pa dów po zo sta³ych po pro ce sie so r to -
wa nia oraz od pa dów in nych ni¿ ko mu na l ne.

Te ch no lo gia sk³ado wa nia od pa dów ko mu na l nych obe j mu je: roz³adu nek od -
pa dów w po bli ¿u mie j s ca ich sk³ado wa nia, wa r stwo we roz plan to wa nie od pa dów
po po wie rz ch ni kwa ter z wy ko rzy sta niem spy char ki g¹sie ni co wej lub ko m pa kto -
ra do gru bo œci 2,0 m, za gê sz cza nie ka ¿ dej wa r stwy roz plan to wa nych od pa dów za
po moc¹ ko m pa kto ra, wy ko ny wa nie wa r stwy przek³ad ko wej z ma te ria³u ine r t ne -
go, o gru bo œci 30 cm, prze zna czonych do od zy sku, czê œcio we maga zy no wa nie od -
pa dów wyko rzy sty wa nych do wy ko ny wa nia wa r stwy przek³ad ko wej na te re nie
cza so wo nie eks ploa towa nych kwa ter sk³ado wi ska.

Pro ces od zy sku sta no wi pro ces rê cz ne go i me cha nicz ne go so r to wa nia od pa -
dów w so r to w ni zmie sza nych od pa dów ko mu na l nych. Zmie sza ne od pa dy do star -
cza ne s¹ na pla t fo r mê przy jêæ zna j duj¹c¹ siê w hali so r to w ni o po wie rz ch ni
204,6 m2. Na stê p nie, za po moc¹ ³ado war ki ko³owej, od pa dy do sta r cza ne s¹ na
prze no œ nik kana³owy (po zio mo wznosz¹cy). Z prze no œ ni ka kana³owe go od pa dy
s¹ kie ro wa ne na prze no œ nik wznosz¹cy do sita bê b no we go. W si cie bê b no wym
o œred ni cy 3000 mm i d³ugo œci 7000 mm na stê pu je od dzie le nie fra kcji pod si to -
wej, tzn. od padów innych ni¿ wy mie nio ne z me cha ni cz nej ob ró b ki od pa dów).
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Rys. 6. Pla t fo r ma przy jêæ w hali sor to w ni czej [2]



Fra k cja pod si to wa (0–80 mm) ode bra na zo sta je przez prze no œ nik, sk¹d kie ro -
wana jest do bo ksu hali, w któ rym zna j du je siê dru gie sito wy dzie laj¹ce fra kcjê
sk³adaj¹c¹ siê z mi ne ra³ów jak: pia sek, ka mie nie, 0–20 mm. Nad si to wa fra k cja
od pa dów tra fia na prze no œ nik sor to w ni czy, na stê p nie do ka bi ny sor to w ni czej,
w któ rej ma mie j s ce rê cz ne so r to wa nie od pa dów. Za ka bin¹ so r to w nicz¹ umie js -
co wio ny jest se pa ra tor mag ne ty cz ny, wy dzie laj¹cy od pa dy z³omu. Po ni ¿ej ka bi -
ny sor to w ni czej umie js co wio ne s¹ czte ry bo ksy z kon te ne ra mi, do któ rych kie ro -
wa ne s¹ od pa dy wyse gre go wa ne rê cz nie. Po zo sta³a czêœæ, za po moc¹ prze no œ ni ka
kana³owo - w z nosz¹cego, kie ro wa na jest do pra sy be luj¹cej.

W ob rê bie te re nu sk³ado wi ska zlo kali zo wa na jest komposto w nia kon te ne ro -
wa typu KNEER. Prze zna czo na jest ona do kom po sto wa nia od pa dów or ga ni cz -
nych po chodz¹cych z te re nów zie lo nych obe j muj¹cych wy cin ki drzew i krze -
wów, zbio ry li œci, tra wy, a ta k ¿e osa dów œcie ko wych. Ma ksy ma l na zdo l noœæ
prze ro bo wa kom po sto w ni wy no si 3000 Mg w ska li roku [7, 9].

Za po bie ga nie za gro ¿e niom œro do wi sko wym zwi¹za nym z go spo dark¹ od pa da mi... 61

Rys. 7. Kabi na so r to wa nia ma nua l ne go Rys. 8. Kon te ner od pa dów po so r to wa niu [2]

Rys. 9. Mie j s ce sk³ado wa nia poso r to wa nych
od pa dów

Rys. 10. Prasa be luj¹ca [2]



Uk³ad tech nolo gi cz ny kom po sto w ni obe j mu je: 8 kon te ne rów in ten syw ne go
kom po sto wa nia o po je mno œci 25 m3 ka ¿ dy, kon te ner bio fi l tra, kon te ner sta cji
dmu chaw po wie trza i zbio r ni ka od cie ków, kon te ner obs³ugi z cen tral¹ ste ro wa nia.
Bio filtr wy ko na ny jest jako kon stru k cja spa wa na dwu œcien na, izo lo wa na te r mi cz -
nie z pod³og¹ na po wie trza nia, spe cja l nie dla kon te ne rów s³u¿¹cych do do pro wa -
dza nia bu twie nia. Po kry wa bio fi l tra jest wy po sa ¿o na w wyci¹g ko mi no wy dla
zdezo dory zowa ne go po wie trza wy chodz¹cego. Otwie ra nie b¹dŸ za my ka nie po kry -
wy na stê pu je za po moc¹ uk³adu hy drau licz ne go. Drzwi, s³u¿¹ce do opró ¿ nia nia,
otwie ra ne s¹ lub za my ka ne za po moc¹ za mkniêæ szy b ko mo cuj¹cych. Jed no ra zo wo
do kon te ne ra bio fi l tra mo¿e byæ za³ado wy wa ne 20 m3 ma te ria³u wej œcio we go, czas
prze by wa nia któ re go wy no si 0,5–1 roku w za le ¿ no œci od obci¹¿e nia.

8. Apa ra tu ra kontro lno-po mia ro wa sk³ado wi ska

1. Apa ra tu ra kon trol no-po miaro wa od cie ków od pro wa dza nych ze sk³ado wi ska.
Po miar ilo œci od pro wa dza nych od cie ków do urz¹dzeñ kana liza cy j nych od bio r cy
(ChŒPWiK w Cho rzo wie) pro wa dzo ny jest za po moc¹ przep³ywo mie rza iry -
ga cy j ne go, prze zna czo ne go do po mia ru ilo œci przep³ywaj¹cej wody zanie czy sz -
czo nej o tem pe ra tu rze do 50°C i ci œ nie niu ro bo czym do 1,6 Mpa. Zain sta lo wa ne 
urz¹dze nie to przep³ywo mierz iry ga cy j ny typu WI 65-02 Æ 65 mm, maks. ro bo -
czy stru mieñ przep³ywu 50 m

3
/h o dopu sz cza l nym obci¹¿e niu mie siê cz nym

21 600 m3. Lo ka li za cjê stud ni po mia ro wej z za bu do wa nym przep³ywo mie rzem
przed sta wia sche mat roz mie sz cze nia pun któw po mia ro wych.

2. Sieæ pie zo me trów (wody pod zie m ne).
Stan ja ko œci wód pod zie mnych w re jo nie lo ka li za cji sk³ado wi ska jest moni to -

ro wa ny przez ana li zê wód po bie ra nych z pie zo me trów ba da w czych, tj.:
– pie zo metr P–1 – usy tu o wa ny na po³ud nie od sk³ado wi ska przy utwar dzo nej

dro dze lo ka l nej, ki l ka na œcie me trów od brze gu sta wu „Ed ward”,
– pie zo metr P–2 – usy tu o wa ny w za chod niej czê œci te re nu sk³ado wi ska,
– pie zo metr P–3 – usy tu o wa ny na wschód od sk³ado wi ska na ob rze ¿u bo cz ni cy 

ko le jo wej – Arce lo r Mit tal.
3. Waga sa mo cho do wa.

Waga sa mo cho do wa nie auto maty cz na, ele ktro ni cz na, hy bry do wa, typ: RPT
94240, po wie rz ch nia p³yty wa ¿e nia: 37,5 m2, no œ noœæ: 50 t.
4. Punkt po mia ru bio ga zu.

Przep³ywo mierz bio ga zu za bu do wa ny jest na ru ro ci¹gu zbio r czym w po miesz -
cze niu ssa wy bio ga zu. 
5. Punkt po mia ru opa dów atmo sfe ry cz nych.

Plu wio metr (de szczo mierz) zlo kali zo wa ny jest przy bra mie wja z do wej sk³a -
do wiska w jego po³udnio wo- ws chod niej czê œci.

Pro wa dzo ny na sk³ado wi sku mo ni to ring, rea li zo wa ny w fa zie eks ploa tacy j nej
ma na celu kon tro lê ja ko œci œrodo wi ska w jego oto cze niu.
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Zgod nie z Roz porz¹dze niem Mi ni stra Œro do wi ska z 9 wrze œ nia 2002 roku
w spra wie za kre su, cza su, spo so bu oraz wa run ków pro wa dze nia mo ni to rin gu
sk³ado wisk od pa dów (Dz.U. 02. 220. 1858 ze zm.) re gu la r nie do ko ny wa ne s¹: po -
mia ry po zio mu zwie r ciad³a wody w pie zo me trach, po mia ry pod sta wo wych pa ra -
me trów fizy koche mi cz nych wód od cie ko wych i pod zie mnych (tem pe ra tu ra, pH,
prze wod noœæ ele ktry cz na w³aœci wa PEW, ana li za che mi cz na pró bek wód pod-
zie mnych i od cie ko wych w za kre sie obe j muj¹cym oz na cze nie: in de ksu che mi cz -
ne go zapo trze bo wa nia tle nu ChZTCr, Ca, Mg, Na, K, N-NH4, NH4, Zn, Cd, Cu, Pb, 
Ni, Cr, Hg, ogó l ne go wê gla orga ni cz ne go OWO, bio che micz ne go zapo trze bo wa nia 
tle nu BZT5, sumy wielo pier œcie nio wych wê glo wo do rów aro ma ty cz nych WWA:
– oz na cze nie w pró b kach wód od cie ko wych azo tu ogó l ne go, fo s fo ru ogó l ne go,

As, in de ksu fe no lo we go, cy jan ków, flu or ków (raz w roku),
– po miar emi sji gazu sk³ado wi sko we go z ko le kto ra zbio r cze go w za kre sie: me ta -

nu, dwu t len ku wê gla oraz tle nu.
W ra mach kon tro li œro do wi ska wod ne go w re jo nie sk³ado wi ska od pa dów ka ¿ -

de go roku po bie ra siê czte ry se rie pró bek wód od cie ko wych i pod zie mnych zgod -
nie z me to dyk¹ za wart¹ w Pol skich No r mach: 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.

Ana li zê fi zy ko che miczn¹ pró bek wód i œcie ków wy ko na no w akre dy to wa nym
Cen tra l nym La bo ra to rium „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. Wy ko na no rów nie¿
pomiar g³êbo ko œci zwie r ciad³a wód, po mia ry te re no we tem pe ra tu ry, od czy nu
pH, prze wod no œci ele ktry cz nej w³aœci wej PEW.

Na sk³ado wi sku, zgod nie z roz porz¹dze niem Mi ni stra Œro do wi ska z 9 grud -
nia 2002 r. w spra wie za kre su, cza su, spo so bu oraz wa run ków pro wa dze nia mo -
ni to rin gu sk³ado wisk od pa dów (Dz.U. 02. 220. 1858 z póŸn. zm.) oraz De cyzj¹
Ma r sza³ka Wo je wó dz twa Œl¹skie go z 14 cze r w ca 2010 r. za twier dzaj¹c¹ in stru k -
cjê eks plo a ta cji sk³ado wi ska od pa dów w Œwiê toch³owi cach, do ko ny wa no re gu -
la r nych (raz w mie si¹cu) po mia rów sk³adu i emi sji gazu sk³ado wi sko we go
w kon te ne ro wej sta cji zbio r czej bio ga zu. Ponad to, w celu re a li za cji pe³nych ba -
dañ moni to rin go wych, w IV kwa r ta le ka ¿ de go roku do ko na na zo sta je kon tro la
stru ktu ry sk³ado wa nych od pa dów oraz osia da nia po wie rz ch ni sk³ado wi ska
i sta te cz no œci jego zbo czy. Po bo ru pró bek i okre œle nia wa go wo masy wy od rê b nio -
nych sk³ad ni ków w po szcze gó l nych fra kcjach do ko nu je siê zgod nie z no r ma mi:
BN-87/9103-03, BN-87/9103-04.

Raz na dwa lata do da t ko wo wy ko nu je siê po mia ry po zio mów dŸwiê ku prze ni -
kaj¹cego do œro do wi ska. Wy zna cze nia rów nowa ¿ ne go po zio mu dŸwiê ku do ko -
nu je siê na pod sta wie za le ceñ za wa r tych w aktach pra wnych:
– Roz porz¹dze nie Mi ni stra Œro do wi ska z dnia 4 li sto pa da 2008 roku w spra wie

wy ma gañ w za kre sie pro wa dze nia po mia rów wie l ko œci emi sji oraz po mia rów
ilo œci po bie ra nej wody (Dz.U. Nr 206, poz. 1291),

Za po bie ga nie za gro ¿e niom œro do wi sko wym zwi¹za nym z go spo dark¹ od pa da mi... 63



– PN-N-01341:2000 Ha³as œro do wi sko wy. Me to dy po mia ru i oce ny ha³asu prze -
mys³owe go.
Lo ka l na sieæ moni to rin go wa w re jo nie sk³ado wi ska obe j mu je pun kty:

1. wody od cie ko we:
– ZBO1 zbio r nik wód od cie ko wych z kwa ter od pa dów ko mu na l nych,
– woda od cie ko wa ze zbio r ni ka wód od cie ko wych z kom po stow ni ka,

2. wody pod zie m ne: pie zo me try P–1, P–2, P–3,
3. kon tro la osia da nia po wie rz ch ni sk³ado wi ska: od Rp.p. – 1 do Rp.p. – 3
4. kon tro la sta te cz no œci zbo czy sk³ado wi ska: dwie li nie pun któw po mia ro wych.

9. Ja koœæ wód od cie ko wych w la tach 2005–2012
na sk³ado wi sku w Œwiê toch³owi cach

Oce na ja ko œci wód od cie ko wych prze pro wa dzo na zo sta³a na pod sta wie:
wykazu dopu sz cza l nych wa r to œci wska Ÿ ni ków za nie czy sz czeñ w wo dach od cie -
ko wych wpro wa dza nych do zbio r ni ka re ten cyj ne go przy po mpo w ni „ZGODA”. 

Na prze strze ni lat 2005–2011 stwier dzo no okre so we wa ha nia po zio mu mine -
ra li za cji w pró b kach wód od cie ko wych. Wi do cz ne jest jed nak sta³e pod wy ¿sze nie 
stê ¿eñ roz pu sz czo nych sub stan cji mi ne ra l nych, po wo duj¹cych wy so kie prze -
wod ni c two, na wet czte ro kro t nie prze wy ¿szaj¹ce dopu sz cza l ne. Nie od no to wa no
na to miast wzro stu stê ¿e nia me ta li ciê ¿ kich, dla któ rych nie zo sta³y prze kro czo ne 
wa r to œci dopu sz cza l ne, przy jednocze s nym spa d ku stê ¿e nia Cr, któ re go wa r toœæ
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Rys. 11. Pun kty mo ni to rin gu [2]



wy no si³a w roku 2011 – 0,219 mg/dm3. Po rów nuj¹c wy ni ki ba dañ z da ny mi
odno to wa ny mi w pie r wszym (1994) i szó stym (1999) roku po urucho mie niu
sk³ado wi ska za uwa ¿a l ny jest wy ra Ÿ ny spa dek wa r to œci BZT5 oraz ChZTCr. 

Od cie ki z tzw. m³odych sk³ado wisk (wiek zde po no wa nych od padów nie prze -
kra cza 3÷5 lat) cha ra kte ry zuj¹ siê du ¿y mi wa r to œcia mi ChZT i BZT5, które sta -
no wi¹ mia rê za wa r to œci zwi¹zków or ga ni cz nych, bêd¹cych czê œcio wo pro du kta -
mi kwa œ nej fazy fe r men ta cji me ta no wej od padów, a czê œcio wo wy my ty mi
sk³ad ni ka mi za nie czy sz czeñ z sa mych od padów. Wraz z wyd³u¿a niem cza su
sk³ado wa nia od padów iloœæ zwi¹zków or ga ni cz nych ule ga zmnie j sze niu na sku -
tek po stê puj¹cego rozk³adu fra kcji or ga ni cz nej. Wa r to œci ChZT i BZT5 ma lej¹,
jed nak zmia ny te nie s¹ równo mie r ne, po nie wa¿ uby wa w od pa dach sub stan cji
³atwo rozk³ada l nych, a po zo staj¹ sub stan cje trud no rozk³ada l ne. Od cie ki z roku
1994 cha ra kte ryzo wa³y siê rów nie¿ s³abo kwa so wym od czy nem (6,38 pH), ty po -
wym dla „m³odych” sk³ado wisk, za wie raj¹cych wy so ki ³adu nek zwi¹zków or ga -
ni cz nych. W roku 2012 od czyn kszta³towa³ siê na po zio mie 7,76–8,15. Po do b nie
jak w ba da niach z roku 2012, w pró b kach od cie ków z pocz¹tko wych lat eks plo a -
tacji wœród ka tio nów do mi no wa³ Na (1072 mg/dm3) oraz K (700 mg/dm3) przy
zde cydo wa nie ni ¿ szym stê ¿e niu Ca (63 mg/dm3). Na prze strze ni lat 2009–2011
wi do cz ny jest na to miast sta³y wzrost stê ¿e nia tych ka tio nów. Me ta le ciê ¿ kie ta kie 
jak Zn, Cd, Cu, Pb, Ni, Cr+6, Hg, As oz na cza no w ba da nych pró b kach w nie zna -
cz nych ilo œciach rzê du se t nych i ty siê cz nych czê œci mg/dm3

 
lub w stê ¿e niach po -

ni ¿ej za kre su ozna cza l no œci apa ra tu ry po mia ro wej. Wa r toœæ sumy wielo pier œcie -
nio wych wê glo wo do rów aro ma ty cz nych WWA na prze strze ni lat eks plo a ta cji
sk³ado wi ska mie œci³a siê po ni ¿ej za kre su ozna cza l no œci apa ra tu ry po mia ro wej.

10. Ja koœæ wód pod zie mnych w la tach 2005–2012

Oce ny ja ko œci pró bek wód pod zie mnych, w po szcze gó l nych pun ktach kon -
tro l nych, do ko na no w opa r ciu o wy ty cz ne roz porz¹dze nia Mi ni stra Œro do wi ska
z 23 li pca 2008 r. w spra wie kry te riów i spo so bu oce ny sta nu wód pod zie mnych
(Dz.U. 08.032. 0284). Pod staw¹ okre œle nia kla sy ja ko œci wód s¹ wa r to œci gra ni cz -
ne ele men tów fizy koche mi cz nych ja ko œci wody, któ re okre œla roz porz¹dze nie.

Ba da ne pró b ki wód pod zie mnych po bra nych z P–1, P–2 i P–3 na prze strze ni
lat 2007–2011 cha ra kte ryzo wa³y siê usta lo nym sta nem che mi cz nym, bez zna -
cz¹cych zmian po zio mu mine ra li za cji i stê ¿eñ g³ów nych ba da nych wska Ÿ ni ków.
Nie stwier dzo no wy ra Ÿ ne go wzro stu prze wod no œci ele ktro lity cz nej w³aœci wej
PEW, a ta k ¿e ogó l ne go wê gla orga ni cz ne go OWO oraz in de ksów BZT5 i ChZTCr

– wska Ÿ ni ków chara ktery sty cz nych w wy so kich stê ¿e niach dla wód od cie ko wych 
ze sk³ado wisk od pa dów ko mu na l nych. Wy ni ki ba dañ prze pro wa dzo nych w ro -
ku 1999 oraz 2005 wy ka za³y rów nie¿ zbli ¿o ny cha ra kter wód pod zie mnych i po -
wierz ch nio wych, wska zuj¹cy na wza je m ne powi¹za nie hy drau li cz ne oraz mo ¿ li -
woœæ od dzia³ywa nia na wody od pa dów hu t ni czych, zde po no wa nych w tym
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re jonie. Prze mys³owy cha ra kter te re nu gra nicz¹cego z ob sza rem sk³ado wi ska od
stro ny za chod niej (te ren huty „Po kój” SA, KWK „Po kój” SA), li cz ne to ro wi ska
od stro ny pó³no c nej, po flo tacy j ny zbio r nik Staw Ed ward oraz lo ka l ne dro gi o si l -
nym na tê ¿e niu ru chu, przy czy niaj¹ siê niew¹tpli wie do zmia ny w³aœci wo œci gleb, 
a co za tym idzie rów nie¿ wp³ywaj¹ na ja koœæ wód pod zie mnych [7, 9].

Zmien noœæ prze wod no œci ele ktry cz nej w³aœci wej PEW oraz od czy nu pH w la -
tach 2005–2012 dla wód pod zie mnych w pie zo me trach P–1, P–2, P–3 oraz wód
od cie ko wych ze zbio r ni ka od cie ków ko mu na l nych ZBO1 przed sta wiaj¹ po ni ¿ -
sze wy kre sy.
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Rys. 12. Zmien noœæ PEW w pró b kach od cie ków oraz wód pod zie mnych sk³ado wi ska od pa dów
w Œwiê toch³owi cach w la tach 2005–2012

Rys. 13. Zmia ny pH od cie ków oraz wód pod zie mnych sk³ado wi ska od pa dów w Œwiê toch³owi cach
w la tach 2005–2012

îród³o: opra co wa nie na pod sta wie wy ni ków ba dañ pró bek od cie ków oraz wód pod zie mnych ze sk³ado wi -
ska od pa dów w Œwiê toch³owi cach w po szcze gó l nych la tach.



11. Kon tro la stru ktu ry sk³ado wa nych od pa dów w la tach
2005–2012

Wed³ug sta nu na gru dzieñ 2011 roku, po wie rz ch nia od pa dów zde po no wa -
nych na sk³ado wi sku od pa dów w Œwiê toch³owi cach wy no si³a 1,60 ha. W sto sun -
ku do grud nia 2009 roku po wie rz ch nia de po no wa nych od pa dów nie uleg³a wy-
ra Ÿ nej zmia nie. Sk³ado wa nie od pa dów wraz z ich ko m pen sacj¹ od by wa³o siê na
ju¿ u¿y t ko wa nej czê œci sk³ado wi ska. Na prze strze ni lat ze sk³ado wi ska po bie ra
siê œred ni¹ la bo ra to ryjn¹ pró b kê od pa dów, z któ rej wy dzie la siê pró b kê ba dan¹
o ma sie 5 kg. Za po moc¹ od po wied nich sit próbka roz dzie la na jest na fra kcje
< 10 mm oraz >10 mm. Z mie sza ni ny cz¹stek o wie l ko œci wiê kszej lub rów nej
10 mm wy od rê b niane s¹ po szcze gó l ne sk³ad ni ki. Wy ni ki ana li zy fra kcy j nej oraz
mor folo gi cz nej od pa dów prze ba da nych w la tach 2005, 2009 i 2011 przed sta wia
rys. 14.

12. Po mia ry po zio mów dŸwiê ku w 2011 roku

Ta be la 1. Tabe la ry cz ne ze sta wie nia wa r to œci rów nowa ¿ ne go po zio mu dŸwiê ku

Punkt
po mia ro wy

Cy kle po mia ro we

Po ziom emi sji
sko ry go wa ny

uw z glêd niaj¹cy
wp³yw t³a

aku sty cz ne go
[dB]

Czas
od dzia³ywa nia

Ÿród³a
[min]/czas

od nie sie nia

Po ziom
rów no wa ¿ ny 

dŸwiê ku
 LAeq
[dB]

Nie pe w noœæ 
po mia ru

[dB]

Prze kro -
cze nia
[dB]

PP 1 dzieñ
(H00255)

Pra ca in sta la cji,
wys. pom.

4,0 m  ±0,2

39,6 do 360 min/8 h
cza su T

38,4 ±1,8 –

PP 2 dzieñ
(H00256)

Pra ca in sta la cji,
wys. pom.

4,0 m  ±0,2

40,2 do 360 min/8 h
cza su T

38,9 ±1,9 –

îród³o: opra co wa nie na pod sta wie: Po mia rów po zio mów dŸwiê ku prze ni kaj¹cego do œro do wi ska ze
sk³ado wi ska od pa dów w Œwiê toch³owi cach, Ka to wi ce 2011.
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Rys. 14. Pro cen to wy udzia³ po szcze gó l nych fra kcji od pa dów



In ter pre ta cji wy ni ków do ko na no po przez po rów na nie ich z wa r to œcia mi
dopu sz cza l nych po zio mów ha³asu (od 40 do 55 dB w za le ¿ no œci od stre fy) w œro -
do wi sku, okre œlo ny mi w Roz porz¹dza niu Mi ni stra Œro do wi ska z 14 cze r w ca
2007 roku w spra wie dopu sz cza l nych po zio mów ha³asu w œro do wi sku (Dz.U.
nr 120, poz. 826).

Na pod sta wie ana li zy po rów na w czej wy ni ków po mia rów i wa r to œci dopu sz -
cza l nych dla te re nów mie szka l no -us³ugo wych oraz re kre acy j no-wy po czyn ko -
wych, w 2011 roku nie stwier dzo no prze kro cze nia dopu sz czal ne go po zio mu
ha³asu. Wy ko na ne na rok przed roz po czê ciem eks plo a ta cji sk³ado wi ska (1992)
ba da nia pro gno zuj¹ce uci¹¿li woœæ aku styczn¹ wy ka za³y, i¿ urz¹dze nia nie po sia -
daj¹ce do da t ko wych za bez pie czeñ prze ciw ha³aso wych bêd¹ Ÿród³em uci¹¿li wo -
œci aku sty cz nej za rów no dla ogró d ków dzia³ko wych, jak i s¹sied nie go osie d la
mie szka l ne go. Za le ca no wy po sa ¿e nie ich w t³umi ki aku sty cz ne. Po mia ry prze -
pro wa dzo ne w la tach 1994–1998 ty l ko w jed nym przy pa d ku wska za³y prze kro -
cze nie okre œlo nej dla da ne go te re nu wa r to œci po zio mu dŸwiê ku na gra ni cy za bu -
do wy mie sz ka nio wej. Wy ko na w cy ba dañ nie wska za li we wnio skach sk³ado-
wi ska jako Ÿród³a nad mie r ne go ha³asu, wy ka zuj¹c zna cz ny wp³yw na wy ni ki ba -
dañ od dzia³ywa nia ha³asu komu nika cyj ne go [8, 9]. 

13. Wnio ski

Ana li za wy ni ków ba dañ prze pro wa dzo nych w la tach 2005–2012 w ra mach
mo ni to rin gu sk³ado wi sko we go oraz ob se r wa cje do ko na ne w re jo nie sk³ado wi ska
od pa dów in nych ni¿ nie bez pie cz ne i obo jê t nych w Œwiê toch³owi cach mog¹ sta -
no wiæ pod sta wê na stê puj¹cych wnio sków:
1. Oce na wa run ków œro do wi sko wych te re nu sk³ado wi ska i jego oko lic po twier -

dza s³usz noœæ lo ka li za cji sk³ado wi ska od pa dów w Œwiê toch³owi cach na ob sza -
rze po zba wio nym wa lo rów krajo bra zo wych oraz si l nie zde gra do wa nym
dzia³al no œci¹ an tro po ge niczn¹.

2. Sk³ado wi sko od pa dów in nych ni¿ nie bez pie cz ne i obo jê t ne w Œwiê toch³owi -
cach za pro je kto wano z uw z glêd nie niem wy ma ga nych za bez pie czeñ.

3. W wo dach pod zie mnych z pie zo me trów zna j duj¹cych siê w stre fie po ten cjal -
ne go wp³ywu sk³ado wi ska od pa dów w Œwiê toch³owi cach nie stwier dza siê
znacz¹cego wzro stu wska Ÿ ni ków chara ktery sty cz nych w wy so kich stê ¿e niach
dla wód od cie ko wych.

4. Ana li za za sto so wa nych roz wi¹zañ budowla no-tech nologi cz nych w sy ste mie
dre na ¿u sk³ado wi sko we go oraz pro wa dze nie kon tro lowa ne go od bio ru wód
od cie ko wych ogra ni czy³o do mi ni mum mo ¿ li woœæ od dzia³ywa nia sk³ado wi -
ska od pa dów na wody pod zie m ne.

5. Szy b kie i ca³ko wi te spa la nie gazu sk³ado wi sko we go uj mo wa ne go w po chod ni
chro ni œro do wi sko na tu ra l ne przed emisj¹ me ta nu i in nych szko d li wych ga -
zów.
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6. Nie stwier dza siê prze kro cze nia dopu sz cza l nych po zio mów ha³asu dla te re -
nów mie szka l no -us³ugo wych oraz te re nów rekrea cyjno- wypo czynko wych
s¹sia duj¹cych z ob sza rem, na któ rym zlo kali zo wa ne jest sk³ado wi sko od pa -
dów w Œwiê toch³owi cach.
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Preventing Environmental Risks Associated with
Municipal Waste Disposal on the Example

of the Landfill Site in Œwiêtoch³owice

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 stu dies ,de scri bed in the ar ti c le , was to iden ti fy the
thre ats con ne c ted with fun c tio ning and ope ra tion of the ob ject of
mu ni ci pal wa ste di spo sal on the exa m p le of the lan d fill site in
Œwiê toch³owi ce. The re se arch was to eva lu a te the ac cu ra cy of lan d fill site
pla ce as well as con stru c tion and tech no lo gi cal so lu tions ai ming at
mi ni ma li zing the ha r m ful ef fects on en vi ron ment. The ar ti c le uses the
mo ni to ring re se arch re sults car ried on the lan d fill site as well as the
ob se r va tion re sults and data in clu ded in pu b li ca tions de aling with
fun c tio ning of mu ni ci pal wa ste disposal.

Ke y words: municipal waste disposal, municipal landfill site.
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prof. Stanis³aw DWORECKI

Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej

Pogl¹d na interpretacjê infrastruktury

Wstêp

Jed nym z czyn ni ków wa run kuj¹cym no r ma l ne eg zy sto wa nie i sku te cz ne
dzia³anie cz³owie ka oraz efe kty w ne fun kcjo no wa nie ka ¿ de go in ne go pod mio tu
(przed siê bio r stwa pro du kcyj ne go, fi r my us³ugo wej, szpi ta la, szko³y, or ga nów ad -
mi ni stra cji pu b li cz nej itp.) jest po sia da nie od po wied nie go za ple cza ma te -
ria³owo- tech nicz ne go. Za ple cze to sta no wi dla nich pod sta wê, na któ rej osa dzo na 
jest kon stru k cja orga niza cy j na, fun kcjo na l na i za da nio wa dzia³ania, oraz kre u je
za sa dy dzia³ania w ten spo sób, aby by³o one sku te cz ne, efe kty w ne i bez pie cz ne1.

Pro ble ma ty ka do tycz¹ca in fra stru ktu ry jest isto t na dla ka ¿ de go pod mio tu

fun kcjo nuj¹cego w prze strze ni spo³eczno -go spoda r czej. Zgod noœæ

pogl¹dów na te mat po jê cia i in ter pre ta cji in fra stru ktu ry u³atwia ko mu ni ka -

cjê w ob sza rze de cy zy j nym. Dla te go wy mia na pogl¹dów na ten te mat przy -

czy nia siê do ich ujed no li ce nia, umo ¿ li wia rów nie¿ po szu ki wa nie

ra cjo na l nych roz wi¹zañ.

W ar ty ku le pod jê to pró bê okre œle nia in fra stru ktu ry i mo ¿ li wo œci jej kla sy fi -

ka cji. Przed sta wio no au to r ski pogl¹d na te mat po ten cja l nych za gro ¿eñ i in -

ter pre ta cjê in fra stru ktu ry, dziel¹c j¹ na in fra stru ktu rê te ch niczn¹ i za so by.

Wska za no na po trze bê wy ró ¿ nie nia w in fra stru ktu rze te ch ni cz nej trzech

sk³ado wych z ich opi sem. Na stê p nie za pro pono wa no po dzia³ in fra stru ktu ry 

ze wzglê du na mo ¿ li wo œci za spo ka ja nia po trzeb pod mio tów. Na ko niec

od nie sio no siê do po jê cia in fra stru ktu ry kry ty cz nej i za pro pono wa no nowe

do niej podejœcie.

S³owa klu czo we: in fra stru ktu ra; in fra stru ktu ra te ch ni cz na, za so by, bez pie -

cze ñ stwo, za gro ¿e nie.
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1 Nie spo sób po min¹æ tu ko nie cz no œci wyst¹pie nia norm ilo œcio wych i ja ko œcio wych oraz ure gu -
 lo wañ pra wnych. Za pe w ni¹ one nie ty l ko ra cjo na l noœæ i efe kty w noœæ dzia³ania, ale rów nie¿ ich prze -
strze ga nie wp³ywa bez po œred nio na wzrost bez pie cze ñ stwa da ne go pod mio tu, jak i jego oto cze nia (bli ¿ -
sze go i da l sze go).



Czê sto spo ty ka my siê z po jê ciem sy ste mu2: pro du kcji, eks plo a ta cji, za opa try -
wa nia, maga zy no wa nia za so bów, trans po rtu, za si la nia ener gety cz ne go, s³u¿by
zdro wia, ob ro ny pa ñ stwa, bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go, zago spoda ro wa nia od -
pa dów itp. Sk³adaj¹ siê na nie si³y (za so by lu dz kie) i œro d ki (za so by ma te -
ria³owo- tech ni cz ne), czê sto na zy wa ne in fra stru ktur¹. Ka ¿ dy z tych sy ste mów,
jako œwia do my wy twór cz³owie ka, s³u¿y do osi¹gniê cia ja kie goœ celu (wyko rzy s -
ty wa ny jest do zrea li zo wa nia okre œlo ne go za da nia). Za tem, roz pa truj¹c z pun ktu
wi dze nia pra kseo logi czne go ³añ cu cha dzia³ania (rys. 1), w ka ¿ dym z tych sy ste -
mów mo ¿ na wy od rê b niæ pod miot (spra w cê) dzia³ania; po œred ni ka (na rzê dzie)
dzia³ania; przed miot (two rzy wo), na któ ry skie ro wa ne jest dzia³anie oraz re la cje
(powi¹zania) miêdzy nimi. Pierwsze trzy mo¿na traktowaæ jako ujêcie rzeczowe,
a pozosta³e jako czynnoœciowe (dzia³ania decyzyjne).

gdzie:
X – pod miot (spra w ca dzia³ania);
Y – na rzê dzie (ele ment in fra stru ktu ry), po œred nik dzia³ania;
Z – ob szar dzia³ania – fun kcjo no wa nie cz³owie ka, gru py spo³ecz nej, znacz¹cej
czê œci spo³ecze ñ stwa kra ju, ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa morz¹do wej oraz in nych
or ga ni za cji i s³u¿b pu b li cz nych itp. W okre œlo nych sy tu a cjach mo¿e to byæ rów -
nie¿ ele ment in fra stru ktu ry; 
O – otrzy ma ny (uzy ska ny) efekt dzia³ania; 
W – wy ma ga nia wstê p ne (ocze ki wa nia); 
P – po ten cja l ne szan se i za gro ¿e nia (uwa run ko wa nia) dzia³ania (na tu ry pra wnej
i or gani zacy j nej; œro do wi ska na tu ral ne go i cywi liza cyj ne go; za cho wañ lu dz kich
(dzia³ania ter rory sty cz ne, sa bo ta¿, nie wie dza, ni ska œwia do moœæ itp.); 
a – de cy zja o za kre sie wy ko rzy sta nia na rzê dzi (in fra stru ktu ry); 
b – de cy zja o spo so bie wy ko rzy sta nia (od dzia³ywa nia) na rzê dzia (in fra stru ktu ry)
na przed miot dzia³ania;
c – de cy zje re gu la cyj ne (zarz¹dcze, pra w ne, fun kcjo na l ne i orga niza cy j ne, np.
w za kre sie ochro ny, sy ste mów moni to ro wa nia i ala r mo wa nia, uœwia da mia nia
spo³ecze ñ stwa itp.) po wo duj¹ce do pro wa dze nie do zgod no œci O z W.
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Rys. 1. Wa riant in ter pre ta cji gra fi cz nej pra kseo logi czne go ³añ cu cha dzia³ania

îród³o: [2].

2  Sy stem, to pe w na ca³oœæ, w któ rej wspó³dzia³aj¹ wyod rê b nio ne czê œci sk³ado we (ele men ty).
Dzia³anie sy ste mu za le ¿y od fun kcji czê œci sk³ado wych i zwi¹zków miê dzy nimi (re la cji). Powi¹za nia
czê œci sk³ado wych okre œlaj¹ stru ktu rê sy ste mu.



Z po wy ¿sze go wy ni ka, ¿e w ka ¿ dym dzia³aniu, cz³owiek d¹¿¹c do wy ko na nia
ja kie goko l wiek za da nia, posi³kuje siê (wy ko rzy stu je) in fra stru ktur¹ (na rzê dzia,
urz¹dze nia, in sta la cje, obie kty, za so by ma te ria³owe, finansowe, osobowe).

W roz wa ¿a niach tych nie mo ¿ na po min¹æ dzia³añ zmie rzaj¹cych do za pe w -
nie nia bez pie cze ñ stwa egzy sten cjal ne go i beha wio ral ne go po przez two rze nie
w³aœci wej in fra stru ktu ry. Mam tu na my œli g³ów nie za bez pie cze nie siê przed ne -
ga tyw ny mi sku t ka mi od dzia³ywa nia si³ na tu ry (po wo dzie, hu ra ga ny itp.), awa rii
urz¹dzeñ te ch ni cz nych i ka ta strof bu do w la nych lub trans po rto wych, ale rów nie¿ 
wy ni kaj¹cych z dzia³ania cz³owie ka (np. dzia³ania sa bo ta ¿o we, dy wer sy j ne, ter -
rory sty cz ne lub wy ni kaj¹ce z nie wie dzy b¹dŸ bra ku po czu cia odpo wie dzial no -
œci). Nie mo ¿ na jed no cze œ nie za po mi naæ o bez pie cze ñ stwie sa mej in fra stru ktu ry. 
Do pro wa dze nie do zgod no œci O z W wi¹¿e siê z ko nie cz no œci¹ wyeliminowania
(co jest ma³o prawdopodobne) lub ograniczenia do minimum potencjalnych
zagro¿eñ (rys. 2).

1. Po jê cie in fra stru ktu ry

Po jê cie in fra stru ktu ra wy wo dzi siê z po³¹cze nia dwóch ³aci ñ skich wy ra zów
in fra = pod, po ni ¿ej, w do lnej czê œci i stru c tu ra = uk³ad, szyk, bu do wa) i uto ¿ sa -
mia ne jest z pod sta wo wy mi urz¹dze nia mi, bu dyn ka mi u¿y te cz no œci pu b li cz nej
oraz in sty tu cja mi us³ugo wy mi (s³u¿ba ko mu na l na)3, któ rych ist nie nie jest nie -
zbêd ne do pra wid³owe go fun kcjo no wa nia go spo dar ki i spo³ecze ñ stwa, zarówno
jako ca³oœci, jak i poszczególnych ich dziedzin. 

W dos³ow nym t³uma cze niu oz na cza pod bu do wê, czy li pod sta wow¹ stru ktu rê
okre œlo ne go uk³adu. Mo ¿ na za tem stwier dziæ, ¿e in fra stru ktu ra, to zbiór pod sta -
wo wych bu do w li i urz¹dzeñ nie zbêd nych do fun kcjo no wa nia jako ca³oœci go spo -
dar ki i spo³ecze ñ stwa; sta no wi „szkie let, krwio bieg” go spo daro wa nia (fun kcjo -
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Rys. 2. Po ten cja l ne Ÿród³a za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa in fra stru ktu ry

3 Z Wi ki pe dii, wo l nej en cy klo pe dii, www.pl.wi ki pe dia/wiki/in fra stru ktu ra, do stêp: 17.09.2013.



no wa nia, bytu) grup spo³ecz nych i ka ¿ de go cz³owie ka. Za tem z przed mio to we go
pun ktu wi dze nia mo¿e mieæ ró ¿ ny za siêg (rys. 3), co oz na cza, ¿e za pe w nia
w³aœciwe (po¿¹dane) warunki do ¿ycia i dzia³ania (funkcjonowania).

W tym mie j s cu mo ¿ na przy wo³aæ je sz cze inne de fi ni cje:
– In fra stru ktu ra to ze spó³ pod sta wo wych urz¹dzeñ i in sty tu cji us³ugo wych, nie -

zbêd nych do na le ¿y te go fun kcjo no wa nia spo³ecze ñ stwa i pro du kcy j nych
dzia³ów go spo dar ki4;

– In fra stru ktu ra to urz¹dze nia i in sty tu cje us³ugo we (np. w dzie dzi nie trans po r -
tu, oœwia ty, ochro ny zdro wia), nie zbêd ne do na le ¿y te go fun kcjo no wa nia spo³e -
cze ñ stwa i pro du kcy j nych dzia³ów go spo dar ki5;

– Po jê ciem in fra stru ktu ry okre œla siê urz¹dze nia i in sty tu cje nie zbêd ne do za pew -
nie nia na le ¿y te go fun kcjo no wa nia go spo dar ki na ro do wej i ¿y cia spo³ecze ñ -
stwa

6
;

– In fra stru ktu ra, pod sta wo we urz¹dze nia i in sty tu cje, nie zbêd ne do na le ¿y te go
fun kcjo no wa nia go spo dar ki i spo³ecze ñ stwa

7
;

– In fra stru ktu ra jest po jê ciem miê dzy naro do wym, oz na czaj¹cym ze spó³ pod sta -
wo wych obie któw, urz¹dzeñ i in sty tu cji o cha ra kte rze us³ugo wym nie zbêd nym
do w³aœci we go fun kcjo no wa nia spo³ecze ñ stwa i pro du kcy j nych dzia³ów go spo -
dar ki

8
.

Re a su muj¹c, in fra stru ktu ra – to obie kty, bu do w le, urz¹dze nia, ma szy ny, in -
sta la cje i inny sprzêt te ch ni cz ny oraz za so by ma te ria³owe (u¿y te cz no œci pu b li cz -
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Rys. 3. Po dzia³ in fra stru ktu ry ze wzglê du na jej za siêg

4  Ma³y s³ow nik jê zy ka pol skie go, PWN, Wa r sza wa 2003, s. 789.
5  S³ow nik wy ra zów ob cych, PWN, Wa r sza wa 1997, s. 473.
6  Z. Borcz, In fra stru ktu ra te re nów wie j skich, Wy daw ni c two Aka de mii Ro l ni czej we Wroc³awiu,

Wroc³aw 2000.
7  En cy klo pe dia. T. 7, PWN SA, Wa r sza wa 2004, s. 42.
8 W. Mi ro wski, Stu dia nad in fra stru ktur¹ wsi pol skiej. Wy po sa ¿e nie ob sza rów w in fra stru ktu rê

spo ³eczn¹. T. III, PAN In sty tut Roz wo ju Wsi i Ro l ni c twa, Wa r sza wa 1996, s. 83.



nej), fi nan so we i oso bo we, któ rych ist nie nie jest ko nie cz ne do za pe w nie nia wa -
run ków do fun kcjo no wa nia dzia³ów go spo dar ki (roz wój pro du kcji) na da nym
te re nie9, za pe w niaj¹cych us³ugi i wa run ki bytu lud no œci oraz ich bez pie cz ny roz -
wój w po szcze gó l nych dzie dzi nach. Oz na cza uk³ad (sy stem) i wza je m ne re la cje
(wspó³za le ¿ no œci i wspó³u¿y te cz no œci) jego ele men tów (czêœci) stanowi¹cych
spójn¹ i logiczn¹ ca³oœæ (np. infrastruktura systemu ochrony zdrowia). 

In fra stru ktu ra ma s³u¿e b ny cha ra kter, gdy¿ wyko rzy sty wa na jest do œwia d -
cze nia us³ug w za kre sie wa run ków sku te cz ne go i efe kty w ne go fun kcjo no wa nia,
obe j muj¹cych sfe rê pro du kcyjn¹, ko mu naln¹ (by tow¹ i konsumpcyjn¹) oraz
administracyjn¹.

2. Pró ba kla sy fi ka cji in fra stru ktu ry

Do ko nuj¹c ja kiej ko l wiek kla sy fi ka cji, za wsze po win no siê przed sta wiæ kry te -
ria, wg któ rych bê dzie do ko ny wa ny podzia³.

W li te ra tu rze przed mio tu jest doœæ du¿a zgod noœæ co do po dzia³u in fra stru k -
tu ry na czêœæ go spo darcz¹ (eko no miczn¹), obe j muj¹c¹ us³ugi z za kre su trans po r -
tu, ko mu ni ka cji, ene r ge ty ki, me lio ra cji itp., i spo³eczn¹, obe j muj¹c¹ us³ugi w za -
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Rys. 4. Po dzia³ in fra stru ktu ry ze wzglê du na cha ra kter i w³aœci wo œci

9 Trud no siê zgo dziæ ze stwier dze niem czê œci pu b li cy stów, ¿e okre œle nia in fra stru ktu ra u¿y wa siê
w od nie sie niu do ca³ego kra ju jako pod sta wo we go sk³ad ni ka go spo dar ki i in sty tu cji pa ñ stwo wych.
Moim zda niem okre œle nie „na da nym te re nie” nie wy klu cza „ca³ego kra ju”, ale wska zu je, ¿e mo¿e to
byæ in fra stru ktu ra go spo da r stwa ro dzin ne go; spo³ecz no œci lo ka l nej; przed siê biorstw, firm, in sty tu cji
i in nych or ga ni za cji o ró ¿ nej (co do cha ra kte ru w³aœci cie l skie go i za da nio we go) fo r mie zor gani zo wa nia
na da nym ob sza rze (np. wg po dzia³u admi ni stra cyjne go). Tak¹ in ter pre ta cjê mo ¿ na wy pro wa dziæ z de fi -
ni cji przed sta wio nej w Ma³ym s³ow ni ku jê zy ka pol skie go: „In fra stru ktu ra to ze spó³ pod sta wo wych
urz¹dzeñ i in sty tu cji us³ugo wych, nie zbêd nych do na le ¿y te go fun kcjo no wa nia spo³ecze ñ stwa i pro du k -
cy j nych dzia³ów go spo dar ki na da nym te re nie”. Je ¿e li chce my skon cen tro waæ siê ty l ko na szcze b lu cen -
tra l nym, to po win ni œmy do daæ „pa ñ stwa”.



kre sie pra wa, bez pie cze ñ stwa, oœwia ty i na uki, ku l tu ry, opie ki spo³ecz nej, s³u¿by
zdro wia itp.10. Pie r wszy sk³ad nik re a li zu je fun kcje go spo da r cze, a dru gi funkcje
spo³eczne – na danym obszarze administracyjnym.

Oso bi œcie opo wia dam siê za po dzia³em na in fra stru ktu rê te ch niczn¹ i za so by
(rys. 4), gdy¿ nie eli mi nu je (nie wy klu cza) on aspe któw te ch ni cz nych w in fra struk -
tu rze spo³ecz nej, a ponad to wska zu je na rolê za so bów w wype³nia niu fun kcji
s³u¿e b nej in fra stru ktu ry. 

Je ¿e li przy j mie siê, ¿e in fra stru ktu ra to ko m p leks urz¹dzeñ u¿y te cz no œci pu b -
li cz nej, nie zbêd ny do za pe w nie nia na le ¿y te go fun kcjo no wa nia go spo dar ki na ro -
do wej i ¿y cia lud no œci, od po wie d nio roz mie sz czo ny w prze strze ni, to sen so w ne
jest przy jê cie in fra stru ktu ry go spo da r czej – jako tej, któ ra jest zwi¹zana z fun k -
cjo no wa niem go spo dar ki na ro do wej i pa ñ stwa jako ca³oœci, a in fra stru ktu ry
spo³ecz nej – jako tej, któ ra jest ukie run ko wa na na za spo ko je nie bez po œred nich
po trzeb egzy sten cja l nych i beha wio ra l nych lud no œci (spo³ecze ñ stwa). Ce lo wym
jest te¿ wyod rê b nie nie in fra stru ktu ry admi ni stra cyj nej, któ ra umo ¿ li wia i za pew -
nia spra w ne zarz¹dza nie or ga nom zarz¹dczym. Na le ¿y mieæ jed nak na uwa dze,
¿e te trzy sk³ado we s³u¿¹ spo³ecze ñ stwu, jego by to wi, roz wo jo wi i bez pie cze ñ -
stwu; s¹ œci œle ze sob¹ fun kcjo na l nie i za da nio wo powi¹zane i prze ni kaj¹ siê.

W li te ra tu rze przed mio tu mo ¿ na spo t kaæ je sz cze inne spo so by po dzia³u in fra -
stru ktu ry, np. na in fra stru ktu rê prze strzenn¹ i ga³êziow¹. Pie r wsza od no si siê do
spo so bu zor gani zo wa nia w te re nie (prze strze ni), a dru ga do ko m pe ten cji i odpo -
wie dzial no œci po szcze gó l nych re so r tów (mi ni sterstw), np. re so r tem go spo dar ki
(in fra stru ktu ra prze mys³owa), re so r tem fi nan sów (in fra stru ktu ra urzê dów skar -
bo wych), re so r tem ro l ni c twa i go spo dar ki ¿y w no œcio wej (in fra stru ktu ra pro du k -
cji ¿y w no œci), re so r tem edu ka cji i wy cho wa nia (in fra stru ktu ra szko l ni c twa pod -
sta wo we go), re so r tem ob ro ny na ro do wej (in fra stru ktu ra wo j sko wa) itp. Ka ¿ dy
po dzia³ admi ni stra cyj ny po wi nien wynikaæ z przyjêtego kryterium klasyfikacji
i s³u¿yæ jakiemuœ celowi, np. potrzeby przeprowadzenia jakichœ badañ, b¹dŸ
powziêcia jakichœ decyzji.

Ce lem in fra stru ktu ry jest za pe w nie nie wa run ków orga niza cy j nych, ma te -
ria³owych i te ch ni cz nych do pra wid³owe go fun kcjo no wa nia go spo dar ki
i spo³ecze ñ stwa, za rów no jako ca³oœci, jak i po szcze gó l nych ich dzie dzin na da -
nym ob sza rze. Jed nym z wa run ków mo¿e byæ ta kie za bez pie cze nie, aby wyst¹pi³o 
po czu cie bez pie cze ñ stwa egzy sten cjal ne go i beha wio ral ne go (cz³owie ka, gru py
spo³ecz nej, na ro du, pa ñ stwa). W za le ¿ no œci od sto p nia mo ¿ li wo œci za spo ko je nia
tych po trzeb, mo ¿ na dokonaæ podzia³u infrastruktury na: podstawow¹, istotn¹
i klu czow¹  (rys. 5). 

Mo ¿ na stwier dziæ, ¿e in fra stru ktu ra pod sta wo wa za pe w nia byt na mi ni ma l -
nym po zio mie (wege ta ty w nym), za pe w niaj¹cym fun kcjo no wa nie (cz³owie ka,
ro dzi ny, przed siê bio r stwa, fi r my, szko³y, szpi ta la, pa ñ stwa), maj¹c na uwa dze po -
pra wê sy tu a cji. Ze j œcie po ni ¿ej tego po zio mu unie mo ¿ li wia da l sze fun kcjo no wa -
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nie i stwa rza za gro ¿e nie dla bytu i fun kcjo no wa nia pod mio tu (np. utra ta przez ro -
dzi nê mie sz ka nia, od ciê cie dop³ywu pr¹du do szpi ta la lub ban ku, utra ta
p³yn no œci fi nan so wej przed siê bio r stwa, za tru cie ujê cia wody kon sum pcy j nej
itp.). Taka in ter pre ta cja jest spó j na z pod zia³em in fra stru ktu ry na te ch niczn¹
i za so by (zob. rys. 4). Za tem obe j mu je nie ty l ko urz¹dze nia, obie kty, sy ste my
te ch ni cz ne11, ale rów nie¿ za so by.

In fra stru ktu ra isto t na za pe w nia fun kcjo no wa nie pod mio tu (np. jw.) na po zio -
mie wy sta r czaj¹cej sta bi l noœci (sta g na cja), czy li utrzy ma nia siê na doœæ do brym
po zio mie, tzn. nie za gra ¿a de gra da cji, ale nie umo ¿ li wia te¿ roz wo ju, np. ro dzi nê
staæ na utrzy ma nie wy sta r czaj¹cego po zio mu ¿y cia i dzia³ania (ma sa mo dzie l ne
mie sz ka nie, ale nie ma szans na ku pie nie no we go wiê ksze go mie sz ka nia
w zwi¹zku z po wiê ksze niem siê ro dzi ny); przed siê bio r stwo ma mo ¿ li woœæ utrzy -
ma nia pro du kcji na po zio mie (ilo œcio wym i ja ko œcio wym) nie na ra ¿aj¹cym go na
stra ty, ale bez mo ¿ li wo œci roz wo ju (zwiê ksze nia pro du kcji, modernizacji urz¹-
dzeñ, rozbudowy obiektów, np. ze wzglêdu na ograniczony dostêp do zasobów). 

Przez in fra stru ktu rê klu czow¹ bê dzie my ro zu mieæ taki stan in fra stru ktu ry,
któ ry musi byæ na po zio mie ko nie cz nym do za pe w nie nia wa run ków do bez pie cz -
ne go roz wo ju (bar dzo do bre wa run ki mie sz ka nio we, do brze p³ata na pra ca, uru -
cha mia nie no wych in wes ty cji w ob sza rze spo³ecz nym przez sa morz¹dy te ry to rial -
ne, pod wy ¿sza nie stan dar dów ja ko œcio wych pro du kcji i us³ug, za pe w nio ne bez -
pie cze ñ stwo osób i mie nia przez s³u¿by).

3. In fra stru ktu ra te ch ni cz na

3.1. In fra stru ktu ra go spo da r cza

In fra stru ktu ra go spo da r cza, to bu dyn ki, bu do w le, obie kty, urz¹dze nia, sie ci
prze sy³owe i us³ugo we o cha ra kte rze pu b li cz nym, ko nie cz ne do po pra wne go funk -
cjonowania dzia³ów go spo dar ki na ro do wej oraz spo³ecze ñ stwa (rys. 6) na okre œ -
lo nym te ry to rium, wyko rzy sty wa ne do œwia d cze nia pod sta wo wych i ko nie cz -
nych us³ug dla okre œlo nej jed no stki prze strzen no-go spodar czej (ro dzi ny, osie d la, 
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Rys. 5. Po dzia³ in fra stru ktu ry ze wzglê du na mo ¿ li woœæ za spo ko je nia potrzeb

11  Sy stem te ch ni cz ny, to nie pu sty zbiór ele men tów i urz¹dzeñ te ch ni cz nych oraz bu do w li po³¹czo -
nych re la cja mi wspó³za le ¿ no œci, bêd¹cych œwia do mym wy two rem cz³owie ka, w celu re a li za cji okre œlo -
nych za dañ.



dzie l ni cy, mia sta, zak³adu prze mys³owe go itp.), za pe w niaj¹cych bez pie cz ny byt
i roz wój. 

In fra stru ktu ra go spo da r cza ma us³ugo wy i s³u¿e b ny cha ra kter na rzecz okre -
œlo nej jed no stki prze strzen no-go spodar czej (ro dzi ny, zak³adu prze mys³owe go
lub us³ugo we go, osie d la, dzie l ni cy, mia sta) lub jed no stki admi ni stra cyj nej (gmi -
ny, po wia tu, wo je wó dz twa, pañstwa) wraz z jej mieszkañcami. 

W sk³ad in fra stru ktu ry go spo da r czej wchodz¹:
– in fra stru ktu ra pro du kcy j na (np. obie kty i hale pro du kcy j ne, urz¹dze nia, ma -

szy ny i in sta la cje tech nolo gi cz ne itp.), s³u¿¹ca wy twa rza niu dóbr ma te ria³owo-
-te ch ni cz nych do za spo ka ja nia po trzeb lu dzi, or ga ni za cji, in sty tu cji i in nych
pod mio tów go spo da r czych;

– in fra stru ktu ra ko mu na l na, s³u¿¹ca za spo ka ja niu po trzeb spo³ecze ñ stwa w za -
kre sie:
a) mie szka lni c twa (np. mie sz ka nia ko mu na l ne, so cja l ne);
b) za opa trze nia w wodê (np. ujê cia i zbio r ni ki wody, wo do ci¹gi i sta cje uz da t -

nia nia wody itp.); 
c) za opa trze nia w gaz (np. sieæ ga zo ci¹gów, sta cje re du kcy j ne, sieæ ga zo wa od -

bio r ców itp.);
d) za opa trze nia w ene r giê ele ktryczn¹ (np. ele ktro w nie ró ¿ ne go typu, sieæ li -

nii wy so kie go na piê cia, sta cje trans forma to ro we, sieæ ni skie go na piê cia
od bio r ców itp.);

e) za opa trze nia w ciep³o (np. ciep³ow nie, ele ktro ciep³ow nie, sieæ cie p l na itp.);
– in fra stru ktu ra ma³ych us³ug (obie kty, urz¹dze nia, ma szy ny, in sta la cje te ch ni -

cz ne i inny sprzêt), s³u¿¹cy do œwia d cze nia us³ug w za kre sie pod sta wo wych po -
trzeb socja lno- by to wych, np. przez: pie ka r nie, ma sa r nie, prze twó r stwo owo co -
wo-wa rzy w ne, han del, pun kty zbio ro we go ¿y wie nie (jad³oda j nie, bary, sto -
³ówki);
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– in fra stru ktu ra œro do wi ska na tu ral ne go i eko lo gii12, s³u¿¹ca za bez pie cze niu lu -
dzi i ich mie nia oraz in nych pod mio tów przed: pod to pie nia mi, po wo dzia mi,
osu wi ska mi, zanie czy sz cze niem b¹dŸ za tru ciem zbio r ni ków i cie ków wod nych, 
zanie czy sz cze niem te re nów – po przez:
a) bu do wa nie umo c nieñ te re nu i brze gów cie ków wod nych, bu do wa nie

wa³ów prze ciwpo wo dzio wych i zbio r ni ków re ten cy j nych oraz tam i œluz; 
b) usu wa nie wód i œcie ków (np. sieæ kana liza cy j na zbie ra nia wód de szczo wych

i roz to po wych oraz œcie ków ko mu na l nych, oczy sz cza l nie œcie ków itp.);
c) usu wa nia od pa dów (np. wy sy pi ska od pa dów i œmie ci, spa la r nie od pa dów

i œmie ci, re cy kling od pa dów itp.); 
– in fra stru ktu ra ma so wej ko mu ni ka cji spo³ecz nej (sieæ te le fo nii ka b lo wej i ko -

mór ko wej, sieæ ra dio wa i te le wi zyj na, ra dio sta cje, In ter net itp.);
– in fra stru ktu ra trans po rto wa:

a) trans port sa mo cho do wy (dro gi, mo sty, tu ne le, wêz³y komu nika cy j ne, dro -
go we prze j œcia gra ni cz ne, flo ta po ja z dów sa mo cho do wych itp.);

b) trans port ko le jo wy (dwo r ce, dro gi ko le jo we, wia du kty, wêz³y ko mu ni ka cji 
ko le jo wej, pa ro- i ele ktro wo zy, flo ta po ja z dów szy no wych oso bo wych i to -
wa ro wych itp.);

c) trans port wod ny (dro gi wod ne, po rty i przy sta nie, œlu zy i prze pu sty, bu do -
w le hy dro tech nicz ne, flo ta p³ywaj¹cych urz¹dzeñ prze wo zu osób i to wa -
rów itp.);

d) trans port po wie trz ny (lo t ni ska i l¹do wi ska, dwo r ce lo t ni cze, flo ta trans-
po rtu po wie trz ne go, urz¹dze nia na wi ga cyj ne itp.);

– in fra stru ktu ra fi nan so wa (obie kty, urz¹dze nia, in sta la cje itp.) pod mio tów fi -
nan so wych (np. ban ków), s³u¿¹ca za spo ka ja niu po trzeb pod mio tów w za kre sie
mo ¿ li wo œci po pra wy ist niej¹cego sta nu rze czy w sy tu a cjach kry zy so wych, po -
przez fi nan so wa nie swo jej dzia³al no œci (np. przez kre dy ty, po ¿y cz ki itp.); 

– in fra stru ktu ra lo gi sty cz na
13,

 
14

 obe j mu je obie kty, bu do w le, urz¹dze nia i in sta la -
cje umo ¿ li wiaj¹ce prze cho wy wa nie (maga zy no wa nie), trans po rto wa nie i utrzy -
my wa nie za so bów w sta nie zda t no œci u¿y t ko wej oraz dys po no wa nie nimi
(zarz¹dza nie, dys try bu cjê) zgod nie z aktu a l ny mi po trze ba mi (ocze ki wa nia mi)
pod mio tów (np. ru ro ci¹gi, ta œmo ci¹gi, ma ga zy ny).
Na ca³okszta³t in fra stru ktu ry lo gi sty cz nej sk³adaj¹ siê g³ów nie na stê puj¹ce

gru py œro d ków te ch ni cz nych15: œro d ki trans po rtu i ma ni pu la cji do prze mie sz cza -
nia pro du któw miê dzy przed siê bior stwa mi, a ta k ¿e wewn¹trz tych pod mio tów;
bu dyn ki i bu do w le ma ga zy no we umo ¿ li wiaj¹ce sk³ado wa nie i ochro nê za pa sów
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12  W do ku men tach i w li te ra tu rze przed mio tu ten ro dzaj in fra stru ktu ry naj czê œciej za li cza ny jest do
in fra stru ktu ry ko mu na l nej (z wyj¹tkiem pun ktu a).

13  In fra stru ktu ra lo gi sty cz na œci œle zwi¹zana jest z za so ba mi ma te ria³owo- tech nicz ny mi, dla te go na
ogó³ nie jest wy ka zy wa na w kla sy fi ka cji.

14  Fi coñ K., Lo gi sty ka te ch ni cz na, in fra stru ktu ra lo gi sty cz na, BELSTUDIO, 2009, s. 73.
15  Sko w ro nek Cz., Lo gi sty ka w przed siê bio r stwie, Pol skie Wy daw ni c two Eko no mi cz ne, Wa r sza -

wa 2003, s. 82.



oraz nie zbêd ne wy po sa ¿e nie ma ga zy nów umo ¿ li wiaj¹ce re a li za cjê ich pod sta wo -
wych fun kcji; opa ko wa nia sta no wi¹ce ochro nê pro du któw, ale czê sto ta k ¿e
s³u¿¹ce do trans po rtu i ma ni pu la cji; œro d ki prze twa rza nia in fo r ma cji (urz¹dze -
nia i ich sy ste my oraz pro gra my u¿y t ko we); urz¹dze nia i in sta la cje do prze pro wa -
dza nia uty li za cji16; urz¹dze nia i in sta la cje do za pe w nie nia ochro ny obie któw i za -
so bów ma ga zy no wych bêd¹ce we w³ada niu or ga nów pañstwowych i sa morz¹ -
do wych, ró¿nego rodzaju spó³ek lub osób fizycznych (prywatnych), ale maj¹ce
charakter u¿ytecznoœci publicznej.

3.2. In fra stru ktu ra spo³ecz na

Z in fra stru ktur¹ spo³eczn¹ uto ¿ sa mia ne s¹ obie kty i urz¹dze nia, któ re sta no -
wi¹ ma te rialn¹ pod sta wê prze ka zu us³ug so cja l nych, edu ka cy j nych, kul tu ra l -
nych itp., na po zio mie za pe w niaj¹cym bez pie cz ny byt i roz wój spo³ecz ny. Maj¹
za tem isto t ny wp³yw na roz wój spo³ecze ñ stwa i jego kon dy cjê (in te le ktu aln¹,
zdro wie), przek³adaj¹ siê jed no cze œ nie na zmia ny cywi liza cy j ne (wy rów ny wa nie
szans) spo³eczeñstwa oraz dynamikê rozwoju gospodarczego. 

W in fra stru ktu rze spo³ecz nej istotn¹ rolê od gry wa rów nie¿ ta jej czêœæ, któ ra
zwi¹zana jest z prze strze ga niem pra wa i po czu ciem kszta³to wa nia bez pie -
czeñstwa (rys. 7). Za li cza siê do nich ta kie in sty tu cje, jak: ad mi ni stra cja pu b li cz na
(pa ñ stwo wa i sa morz¹dowa), s¹dy, wiê zie nia, po li cja, stra¿ po ¿a r na, wo j sko czy
te¿ or ga ni za cje miê dzy naro do we (np. ONZ).

W sk³ad in fra stru ktu ry spo³ecz nej wchodz¹ bu dyn ki, obie kty i urz¹dze nia
u¿y te cz no œci publicznej:
– in fra stru ktu ra edu ka cy j na, s³u¿¹ca za spo ka ja niu po trzeb spo³ecze ñ stwa w za -

kre sie edu ka cji (pod no sze nia kwa li fi ka cji) i wy cho wa nia, przy na le ¿ na pla ców -
kom oœwia towo- wycho waw czym (np. ¿³obki, przed szko la, szko³y ró ¿ nych po -
zio mów, oœro d ki adopcy jno-o pieku ñ cze, domy po pra wcze itp.);
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Rys. 7. G³ówne sk³ado we in fra stru ktu ry spo³ecz nej

16 Wo j cie cho wski T., Marke tingowo -logi stycz ne zarz¹dza nie przed siê bio r stwem, Di fin, Wa r sza wa
2011, s. 130.



– in fra stru ktu ra s³u¿by zdro wia, s³u¿¹ca ra to wa niu ¿y cia lub zdro wia, przy na le ¿ -
na pla ców kom ochro ny zdro wia (np. oœro d ki zdro wia, zak³ady opie ki zdro wo t -
nej, szpi ta le, ap te ki, sa na to ria itp.);

– in fra stru ktu ra po trzeb kul tu ra l nych, s³u¿¹ca za spo ka ja niu po trzeb „wy ¿sze go
rzê du”, przy na le ¿ na pla ców kom krze wie nia ku l tu ry (te a try, kina, bi b lio te ki, mu -
zea, ga le rie wy sta wo we, klu by, domy i oœro d ki ku l tu ry, ka wia r nie, œwie t li ce itp.); 

– in fra stru ktu ra ob ro ny pra wnej (bez pie cze ñ stwa), s³u¿¹ca za pe w nie niu bez pie -
cze ñ stwa lu dzi i ich mie nia, przy na le ¿ na in sty tu cjom i s³u¿ bom ochro ny osób
i mie nia oraz ich bez pie cze ñ stwa pra wne go i fi zy cz ne go:
a) obie kty, urz¹dze nia i in sta la cje stra ¿y po ¿a r nej (pa ñ stwo wej i ocho t ni czej),
b) obie kty, urz¹dze nia i in sta la cje po li cji, pro ku ra tu ry, s¹dów, wiê zien ni c twa,
c) obie kty, urz¹dze nia i in sta la cje wo j ska;

– in fra stru ktu ra sporto wo-re kreacy j na, s³u¿¹ca ogó l ne mu roz wo jo wi kon dy cji
i spra w no œci fi zy cz nej lu dzi oraz za pe w nie niu roz ry w ki i re kre a cji, przy na le ¿ na
pla ców kom spo r tu i re kre a cji (bo i ska i sta dio ny spo r to we, hale spo r to we, ba se -
ny p³ywa c kie i k¹pie li ska, aqu a par ki itp.);

– in fra stru ktu ra tu ry sty cz na, to ze spó³ obie któw i urz¹dzeñ, sta no wi¹cych wy po -
sa ¿e nie okre œlo ne go ob sza ru, szla ku lub miej s co wo œci, umo ¿ li wiaj¹cych za spo -
ko je nie po trzeb ru chu tury sty cz ne go, naj czê œciej przy na le ¿ na pod mio tom or -
ga ni zuj¹cym wy po czy nek i re kre a cjê (ho te le, domy wcza so we, pola na mio to we,
szla ki tu ry sty cz ne itp.); 

– in fra stru ktu ra han d lo wa, to zbiór obie któw i urz¹dzeñ pla có wek han d lo wych,
s³u¿¹cych za spo ka ja niu bie¿¹cych po trzeb kon su men tów (bran ¿o we skle py
i pun kty sprze da ¿y, oraz wie lo bran ¿o we ma³o- i wielko powie rzch nio we skle py
lub mar ke ty);

– in fra stru ktu ra po mo cy so cja l nej i opie ki spo³ecz nej, to ze spó³ obie któw,
urz¹dzeñ i in sta la cji przy na le ¿ nych pla ców kom nios¹cym po moc (wspa r cie)
oso bom s³ab szym, po szko do wa nym, sa mo tnym, bez rad nym, nie ule cza l nie
cho rym itp., po przez ho spi cja, domy sa mo tnej ma t ki, domy spo ko j nej sta ro œci,
oœro d ki po mo cy spo³ecz nej, or ga ni za cje cha ryta ty w ne, pla ców ki za pe w niaj¹ce
ca³odo bow¹ opie kê oso bom nie pe³no spra w nym, prze wle kle cho rym lub w po -
desz³ym wie ku itp.).

3.3. In fra stru ktu ra ad mi ni stra cji 

In fra stru ktu ra ad mi ni stra cji17 s³u¿y spra w ne mu i sku te cz ne mu zarz¹dza niu
pod mio ta mi go spo dar czy mi, in sty tu cja mi i s³u¿ ba mi u¿y te cz no œci pu b li cz nej na
da nym te re nie (rys. 8). W sk³ad in fra stru ktu ry ad mi ni stra cji wchodz¹ bu dyn ki,
obiekty, budowle, urz¹dzenia i instalacje:
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17  Ten ro dzaj in fra stru ktu ry jest rza d ko uw z glêd nia ny (wy mie nia ny) w pro po no wa nej kla sy fi ka cji.
Moim zda niem jest to wa ¿ ny ele ment in fra stru ktu ry, gdy¿ za pe w nia sku te cz ne orga ni zo wa nie i koor dy -
no wa nie (zarz¹dza nie) œwia d cze niem us³ug przez pod mio ty do tego zo bo wi¹zane. Ma to szcze gó l ne
zna cze nie w sy tu a cji kry zy so wej i w kry zy sie. 



a) pod mio tów go spo da r czych (przed siê biorstw i firm pro du kcyj no -us³ugo wych),
b) or ga nów ad mi ni stra cji sa morz¹do wej,
c) or ga nów ad mi ni stra cji pa ñ stwo wej (cen tra l nych i te re no wych),
d) in sty tu cji i s³u¿b bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa i oby wa te li.

4. Za so by

Przez za so by na le ¿y ro zu mieæ po sia da ny po ten cja³ (ma te ria³owy, te ch ni cz ny,
fi nan so wy, lu dz ki i info rma cy j ny), okre œlo ny asor ty men to wo, ilo œcio wo i ja ko -
œcio wo, s³u¿¹cy za pe w nie niu ci¹g³ego i nie zak³óco ne go fun kcjo no wa nia pod mio -
tów (go spo da r czych, spo³ecz nych i admi ni stra cyj nych) w wa run kach pe w no œci
(sta bi l no œci) i niepewnoœci (w warunkach zagro¿enia bezpieczeñstwa lub
kryzysu). 

Za so by sta no wi¹ po ten cja³ za si le nio wy pod mio tów na da nym szcze b lu
zarz¹dza nia, za pe w niaj¹ce wa run ki do sku te cz nej re a li za cji przy na le ¿ nych im za -
dañ. Mog¹ byæ orga ni zo wa ne na szcze b lu pod sta wo wym i na wy ¿szych szcze b -
lach. Na za so by sk³adaj¹ siê: za so by ma te ria³owe (zbiór okre œlo nych ilo œcio wo
i aso rty men to wo su ro w ców, pó³pro du któw, pro du któw itp.), za so by te ch ni cz ne
(zbiór okre œlo nych ilo œcio wo i asor ty men to wo na rzê dzi i urz¹dzeñ te ch ni cz -
nych), za so by fi nan so we (fun du sze bie¿¹ce, osz czêd no œci, re ze r wy ce lo we itp.),
za so by lu dz kie (oso by prze szko lo ne i przy go to wa ne do wy ko ny wa nia okre œlo -
nych zadañ, innych ni¿ wykonuj¹ dotychczas) oraz zasoby informacyjne (zbiór
uporz¹dkowanych danych).

W za so bach wy od rê b nia siê za so by bie¿¹ce i bez pie cze ñ stwa18. Za so by bie¿¹ce 
s³u¿¹ do za spo ko je nia rze czy wi s tych po trzeb pod mio tu, wy ni kaj¹cych z cha ra k -
te ru i wy ko ny wa nych za dañ, za pe w niaj¹ce im ci¹g³e i nie zak³óco ne fun kcjo no -
wa nie w usta lo nych uwa run ko wa niach we wnê trz nych i ze w nê trz nych (czê sto
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18  W li te ra tu rze przed mio tu czê sto wy od rê b nia siê za pa sy se zo no we, albo cy kli cz ne, któ rych ce lem
jest za spo ka ja nie zmie niaj¹cych siê po trzeb pod mio tów, wy ni kaj¹cych: np. ze zmia ny pór roku. Wy stê -
puj¹ rów nie¿ za pa sy spe kula cy j ne, two rzo ne ze wzglê dów fi nan so wych lub za opa trze nio wych.



okre œla nych jako wa run ki pe w no œci). Z ko lei za so by bez pie cze ñ stwa s³u¿¹ do za -
spo ko je nia po trzeb pod mio tu w sy tu a cji za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa (np.
ci¹g³oœci pro du kcji, ochro ny zdro wia, po mo cy spo³ecz nej, spra w ne go zarz¹dza -
nia itp.), wy nik³ej z zda rzeñ nad zwy cza j nych (np. zda rzeñ lo so wych), czy li ewen -
tua l ne go dzia³ania w wa run kach nie pe w no œci. Dla te go doœæ po wszech nie s¹ na -
zy wa ne re ze r wa mi19.

5. In fra stru ktu ra kry ty cz na

Nie trud no za uwa ¿yæ, ¿e zupe³nie inne zbio ry po trzeb (pod wzglê dem ilo œcio -
wym, asor ty men to wym i ja ko œcio wym) bêd¹ od no si³y siê do ocze ki wañ po je dyn -
cze go cz³owie ka, ro dzi ny, gru py spo³ecz nej (lo ka l nej, za wo do wej, et ni cz nej czy
wy zna nio wej), spo³ecze ñ stwa da ne go kra ju i pa ñ stwa jako ca³oœci. Ich po czu cie
bez pie cze ñ stwa ma cha ra kter su bie kty w ny i za le ¿y od doty ch cza sowe go sta tu su,
ocze ki wañ oraz roli i zna cze nia w œro do wi sku (rów nie¿ w oto cze niu bli ¿ szym
i da l szym). W zwi¹zku z tym, w ka ¿ dym z przed sta wio nych ty pów (po zio mów)
in fra stru ktu ry (rys. 5) jest taki mi ni ma l ny stan, na zy wa ny kry ty cz nym20, którego
przekroczenie jest niedopuszczalne, gdy¿ grozi zachwianiem dotychczasowej
pozycji.

Prze nosz¹c in ter pre ta cjê de fi ni cji masy kry ty cz nej z ob sza ru fi zy ki na ob szar
in fra stru ktu ry, mo ¿ na wnio sko waæ, ¿e osi¹gniê cie ta kie go jej mi ni mal ne go po -
zio mu, ze j œcie po ni ¿ej któ re go dez orga ni zu je i unie mo ¿ li wia da l sze fun kcjo no -
wa nie pod mio tu na zy waæ bê dzie my in fra stru ktur¹ kry tyczn¹, za tem mo¿e byæ
od no szo na do po zio mu pod sta wo we go (rys. 9). Na le ¿y mieæ na wzglê dzie, ¿e z su -
bie k tyw ne go pun ktu wi dze nia zain tere so wa nych pod mio tów (rys. 3), ze j œcie in -
fra stru ktu ry isto t nej (lub klu czo wej), za rów no w od nie sie niu do in fra stru ktu ry
te ch ni cz nej, jak i za so bów, po ni ¿ej doty ch cza sowe go po zio mu (np. na sku tek po -
wo dzi, po ¿a ru), bê dzie traktowane jako uniemo¿liwiaj¹ce im dalsze fun k cjo no -
wa nie (przynajmniej czasowo).

Zgod nie z ustaw¹ o zarz¹dza niu kry zy so wym21, przez in fra stru ktu rê kry -
tyczn¹ na le ¿y ro zu mieæ sy ste my oraz wchodz¹ce w ich sk³ad powi¹zane ze sob¹
fun kcjo na l nie obie kty, w tym obie kty bu do w la ne, urz¹dze nia, in sta la cje, us³ugi
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19  Mo ¿ na spo t kaæ siê z ró ¿ nym po dzia³em re zerw. Od nosz¹ce siê do pod mio tów (np. re ze r wy oso bi -
ste, zak³ado we, s³u¿by zdro wia, s³u¿b ra to w ni czych itp.), szcze b li zarz¹dza nia admi ni stra cyjne go (np.
re ze r wy gmin ne, po wia to we, pa ñ stwo we itp.) lub zna cze nia (np. bie¿¹ce, ope ra cy j ne, stra te gi cz ne).

20  Por.: Masa kry ty cz na ma te ria³u roz szcze pial ne go – mi ni ma l na masa, w któ rej sa mo czyn na re a k -
cja roz szcze pie nia prze bie ga w spo sób ³añ cu cho wy, czy li ka ¿ de jed no roz szcze pie nie j¹dra ato mo we go
ini cju je dok³ad nie jed no na stê p ne roz szcze pie nie. W ma sie mnie j szej od masy kry ty cz nej re a k cja za ini -
cjo wa na roz szcze pie niem spon ta ni cz nym za ni k nie, w ma sie wiê kszej od masy kry ty cz nej re a k cja bê dzie 
prze bie ga³a w spo sób la wi no wy, tzn. jed no roz szcze pie nie wywo³a wiê cej ni¿ jed no roz szcze pie nie. Ale
ta k ¿e: Masa kry ty cz na – nie for ma l ny ruch spo³ecz ny, po le gaj¹cy na orga ni zo wa niu spo t kañ jak naj licz -
nie j szej gru py ro we rzy stów i ich wspó l nym prze je Ÿ dzie przez mia sto, po wo duj¹cym pa ra li¿ ko mu ni ka -
cji dro go wej.

21 Art. 3, pkt 2 Usta wy z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym (DzU z 21 maja 2007 r.,
nr 89, poz. 590 z póŸn. zm.).



klu czo we dla bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa i jego oby wa te li oraz s³u¿¹ce za pe w nie niu
spra w ne go fun kcjo no wa nia or ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz nej, a ta k ¿e in sty tu cji
i przed siê bio r ców. W tym wy pa d ku, w œwie t le spo strze ¿eñ poczynionych wy¿ej,
powinno siê mówiæ o infrastrukturze krytycznej pañstwa. 

Za tem in fra stru ktu ra kry ty cz na obe j mu je systemy:
l za opa trze nia w ene r giê, su ro w ce ener ge ty cz ne i pa li wa,
l ³¹czno œci, 
l sie ci tele infor maty cz nych,
l fi nan so we,
l za opa trze nia w ¿y w noœæ,
l za opa trze nia w wodê,
l ochro ny zdro wia,
l trans po rto we,
l ra to w ni cze,
l za pe w niaj¹ce ci¹g³oœæ dzia³ania ad mi ni stra cji pu b li cz nej,
l pro du kcji, sk³ado wa nia, prze cho wy wa nia i sto so wa nia sub stan cji che mi cz -

nych i pro mie nio twór czych, w tym ru ro ci¹gi sub stan cji niebezpiecznych.
Nie wy da je siê, aby ta kie zde fi nio wa nie by³o tra f ne. Moim zda niem za wsze

po win ni œmy do okre œliæ pod miot, do któ re go to siê od no si, tu po win no byæ in fra -
stru ktu ra kry ty cz na pa ñ stwa. Co nie wy klu cza, ¿e ka ¿ da in fra stru ktu ra po win na
byæ chro nio na we w³aœciwym dla niej zakresie. 

Istotn¹ spraw¹ jest tu ochro na in fra stru ktu ry kry ty cz nej22. Na le ¿y przez to ro -
zu mieæ ze spó³ przed siê w ziêæ orga niza cy j nych rea li zo wa nych w celu za pe w nie nia 
fun kcjo no wa nia lub szy b kie go od two rze nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej na wy pa -
dek za gro ¿eñ, w tym awa rii, ata ków oraz in nych zda rzeñ zak³ócaj¹cych jej pra -
wid³owe fun kcjo no wa nie. Po win no siê to re a li zo waæ wg sche ma tu (rys. 10).

St¹d te¿ ochro na in fra stru ktu ry kry ty cz nej jest jed nym z prio ry te tów
stoj¹cych przed ka ¿ dym pod mio tem, w tym przed pa ñ stwem pol skim. Isto ta za -
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22  Ta m ¿e, art. 3 pkt 3.



dañ zwi¹za nych z in fra stru ktur¹ kry tyczn¹ spro wa dza siê nie ty l ko do za pe w nie -
nia jej ochro ny przed za gro ¿e nia mi, ale rów nie¿ do tego, aby ewen tu a l ne usz ko -
dze nia i zak³óce nia w jej fun kcjo no wa niu by³y mo ¿ li wie kró t ko trwa³e, ³atwe do
usu niê cia i nie wywo³ywa³y do da t ko wych strat dla oby wa te li i go spo dar ki.

Sto so wa nie te ch ni cz nych sy ste mów ochro ny mie nia oraz wa run ki fun kcjo no -
wa nia bran ¿y za wo do wej, tzn. firm i osób zwi¹za nych z sto so wa niem sy ste mów
ochro ny te ch ni cz nej okre œla Usta wa o ochro nie osób i mie nia23 z 22 sie r p nia
1997 r., wraz z roz porz¹dze nia mi wyko na w czy mi. Powy¿sza ustawa okreœla
w art. 1:
1. Ob sza ry, obie kty i urz¹dze nia pod le gaj¹ce obo wi¹zko wej ochro nie.
2. Za sa dy two rze nia i fun kcjo no wa nia we wnê trz nych s³u¿b ochro ny.
3. Za sa dy pro wa dze nia dzia³al no œci go spo da r czej w za kre sie us³ug ochro ny osób 

i mie nia.
4. Wy ma ga nie kwa li fi ka cje i upra w nie nia pra co w ni ków ochro ny.
5. Nad zór nad fun kcjo no wa niem ochro ny osób i mie nia.
6. Za sa dy ochro ny trans po rto wa nej bro ni, amu ni cji, ma te ria³ów wy bu cho wych, 

uz bro je nia, urz¹dzeñ i sprzê tu wo j sko we go.
Ar ty ku³ 3 tej usta wy okre œla re a li za cjê ochro ny osób i mie nia w formie:

1. Bez po œred niej ochro ny fi zy cz nej.
2. Za bez pie cze nia tech ni cz ne go po le gaj¹cego na:

a) mon ta ¿u ele ktro ni cz nych urz¹dzeñ i sy ste mów ala r mo wych, sy g na li -
zuj¹cych za gro ¿e nie chro nio nych osób i mie nia oraz eks plo a ta cji, kon se r -
wa cji i na pra wach w mie j s cach ich zain sta lo wa nia,

b) mon ta ¿u urz¹dzeñ i œro d ków me cha nicz ne go za bez pie cze nia oraz ich eks -
plo a ta cji, kon se r wa cji, na pra wach. 

Usta wa okre œla ob sza ry, obie kty i urz¹dze nia wa ¿ ne dla ob ron no œci, in te re su
go spo dar cze go pa ñ stwa i bez pie cze ñ stwa, któ re pod le gaj¹ obo wi¹zko wej ochro -
nie przez uz bro jo ne fo r ma cje ochron ne lub od po wied nie zabezpieczenie
techniczne.

Szcze gó³owe wy ka zy ob sza rów, obie któw i urz¹dzeñ pod le gaj¹cych obo -
wi¹zko wej ochro nie sporz¹dzaj¹ mi ni stro wie lub kie ro w ni cy urzê dów cen tra l -
nych. Ewi den cjê bie¿¹c¹ pro wadz¹ wo je wo do wie. Ka ¿ dy kie ro w nik obie ktu pod -

Pogl¹d na interpretacjê infrastruktury 85

Geneza Diagnoza Prognoza

PlanowanieProfilaktykaDostosowanieReagowanie

Dozorowanie

Rys. 10. Dzia³ania zmie rzaj¹ce do sku te cz nej ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej

23  Usta wa o ochro nie osób i mie nia z 22 sie r p nia 1997 r. (DzU z 2005 r. nr 145, poz. 1221, z póŸn.
zm.).



le gaj¹cego szcze gó³owej ochro nie sporz¹dza plan ochro ny, któ ry uz gad nia
z o d po wied nim terytorialnie komendantem policji. 

Pod su mo wa nie

Prze pro wa dzo ne roz wa ¿a nia po zwa laj¹ na sfo r mu³owa nie na stê puj¹cej kon -
klu zji: 
1. Z pra kty cz ne go pun ktu wi dze nia ra cjo na l nym wy da je siê byæ po dzia³ in fra -

stru ktu ry na in fra stru ktu rê te ch niczn¹ i za so by (rys. 4), gdy¿ ty l ko te dwa kom -
po nen ty ra zem wziê te, mog¹ sta no wiæ pod sta wê do wype³nia nia fun kcji jaka
jest jej przy pi sy wa na – two rze nie wa run ków ma te ria³owo- tech ni cz nych do
osi¹ga nia ce lów przez po szcze gó l ne pod mio ty. Na le ¿y mieæ œwia do moœæ,
¿e na wet naj do sko nal sze urz¹dze nia te ch ni cz ne, obie kty, bu do w le i sy ste my
te ch ni cz ne (np. li nie prze sy³owe) nie maj¹ ¿ad nej wa r to œci u¿y t ko wej, gdy nie
s¹ wy po sa ¿o ne w od po wied nie za si la nie (za so by), np. pr¹d, gaz czy ropê na f -
tow¹24.

2. In fra stru ktu rê te ch niczn¹ dzie li my na go spo darcz¹, spo³eczn¹ i ad mi ni stra -
cyjn¹ (rys. 4), gdy¿ ty l ko ta tria da sku te cz nie za pe w nia bez pie cze ñ stwo bytu
i ro z wo ju ka ¿ de go pod mio tu. Sk³ado we te s¹ œci œle ze sob¹ powi¹zane re la cja -
mi wspó³za le ¿ no œci i wspó³u¿y te cz no œci. 

3. Z pun ktu wi dze nia rea li zo wa nych za dañ i fun kcji spo³eczno -go spoda r czych
czê sto mo¿e byæ uza sa d nio ne wyod rê b nie nie w in fra stru ktu rze in fra stru ktur
ga³êzio wych.

4. Wa run kiem spra w ne go fun kcjo no wa nia in fra stru ktu ry jest w³aœci wa „obu do -
wa” prawno -admi nistra cyj na jej two rze nia i ochro ny, ro zu mia na jako pra w ne
ure gu lo wa nia za kre su i ko m pe ten cji po szcze gó l nych or ga nów ad mi ni stra cji
go spo da r czej, spo³ecz nej, pa ñ stwo wej, sa morz¹do wej i s³u¿b im pod leg³ych
oraz usta le nie norm i wska Ÿ ni ków (np. ilo œcio wych, ja ko œcio wych) obs³ugi
pod mio tów.
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Sta nis³aw DWORECKI

View on the In ter pre ta tion of In fra stru ctu re

Is su es re la ting to in fra stru ctu re are es sen tial for eve ry co m pa ny
ope ra ting in the so cio -eco no mic si tu a tion. Con sen sus of views on the
con cept and in ter pre ta tion of in fra stru ctu re fa ci li ta tes com mu ni ca tion in
the deci sion - ma king area. The re fo re, the ex chan ge of views on this sub ject
con tri bu tes to the ir uni fi ca tion al lo wing the vi si tors to se arch for ra tio nal
so lu tions.

This pa per at tempts to iden ti fy the in fra stru ctu re and ca pa bi li ties of its
clas si fi ca tion. Pre sents the author’s views on the po ten tial risks and
in ter pre ta tion fa ci li ties, di vi ding it into te ch ni cal in fra stru ctu re and
re so u r ces. The need of awards in the te ch ni cal in fra stru ctu re of the three
co m po nents of the ir de scri p tions. Then the pro po sed di stri bu tion
in fra stru ctu re, the po ten tial to meet the ne eds of sta ke ho l ders. Fi nal ly,
re fe ren ce is made to the con cept of cri ti cal in fra stru ctu re and pro po ses
a new approach to it.

Ke y words: in fra stru ctu re, te ch ni cal in fra stru ctu re, re so u r ces, sa fe ty,
dan ger.
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dr in¿. Barbara KACZMARCZYK

Regionalne Centrum Badañ nad Bezpieczeñstwem w Bielsku-Bia³ej

Zagro¿enia i jego typologie

Wpro wa dze nie

Wraz z roz wo jem cywi liza cy j nym jed ne za gro ¿e nia zni ka³y b¹dŸ tra ci³y na
wa ¿ no œci, inne ro dzi³y siê b¹dŸ na bie ra³y na zna cze niu. Zmien noœæ, dy na mi cz -
noœæ i czê sto t li woœæ wy stê po wa nia za gro ¿eñ, a ta k ¿e brak wie dzy na ich te mat po -
wo do wa³y, ¿e lu dzie nie ra dzi li so bie z ni mi w za do wa laj¹cym sto p niu b¹dŸ te¿
nie mo gli spro staæ ich sku t kom. In te re suj¹cy jest fakt, ¿e od mien ne za gro ¿e nia
w ró ¿ nych okresach czasu przybiera³y charakter priorytetowy. 

Za ry so wa na po wy ¿ej sy tu a cja pro ble mo wa wy mu sza³a ko nie cz noœæ po dej mo -
wa nia dzia³añ zmie rzaj¹cych do pe³nego roz po zna nia ty ch ¿e za gro ¿eñ, diag no zo -
wa nia i moni to ro wa nia ich oraz pro gno zo wa nia. Od za wsze re a li za cja wy ¿ej wy -
mie nio nych przed siê w ziêæ by³a mo ¿ li wa wy³¹cz nie w wa run kach po dzia³u.
Oz na cza³o to, za rów no w te o rii, jak i w pra kty ce, ¿e zja wi sko, któ rym siê za j mo -
wa no, pod le ga³o deko m po zy cji. W myœl tej za sa dy do ko ny wa no po dzia³u za gro -
¿eñ, co po zwa la³o, po przez roz pro szo ne zain tere so wa nia i bada nia, pe³ne skon -
soli do wa nie dzia³ania w za kre sie ba dañ nad za gro ¿e nia mi1.

Roz wa ¿a nia w po wy ¿szym za kre sie na le ¿y roz pocz¹æ od od po wie dzi na py ta -
nia: Czym jest zagro¿enie?

Pro ble ma ty ka do tycz¹ca za gro ¿eñ jest isto t na za rów no dla cz³owie ka, jak

i grup spo³ecz nych. Dla te go dys ku sja w tym za kre sie jest pod sta wo wym

obo wi¹zkiem lu dzi na uki, któ rzy po szu kuj¹ ra cjo na l nych roz wi¹zañ

s³u¿¹cych roz wo jo wi oraz wype³nie niu s³u¿e b nej roli na uki wo bec cz³o-

 wie ka.

S³owa klu czo we: bez pie cze ñ stwo, za gro ¿e nie, ty po lo gia, or ga ni za cja,

sy stem.
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1 Do ty czy to rów nie¿ bez pie cze ñ stwa.



1. Za kres przed mio to wo-pod mio to wy za gro ¿eñ

Te r min „za gro ¿e nie” jest mo c no zwi¹zany z obaw¹ cz³owie ka do tycz¹c¹ utra -
ty wa r to œci, ta kich jak: zdro wie, ¿y cie, swo bo da, wol noœæ czy do bra ma te ria l ne2

b¹dŸ sze rzej, jak twier dzi Sta nis³aw Œla d ko wski, ¿e jest to sy tu a cja, w któ rej za -
cho dzi mo ¿ li woœæ za ist nie nia ob ra ¿eñ cz³owie ka, a ta k ¿e po wsta nia szkód ma te -
ria l nych w œro do wi sku lub ich ko m bi na cji spo wo do wa nych przez czyn ni ki ma te -
ria l ne lub ich ze spo³y: obci¹¿e nia, za bu rze nia, zni sz cze nia, zanie czy sz cze nia
i ska ¿e nia. Kon se k wencj¹ po wy ¿szej sy tu a cji jest m.in. ob ni ¿e nie po zio mu eg zy s -
ten cji spo³ecze ñ stwa.

Bior¹c pod uwa gê po wy ¿sze, wy da waæ by siê mog³o, ¿e w li te ra tu rze przed -
mio tu z ³atwo œci¹ bê dzie mo ¿ na od na leŸæ jed no li te post rze ga nie te r mi nu za gro -
¿e nie. Pró ¿ no jed nak po szu ki waæ jed nej de fi ni cji. Z po jê ciem „za gro ¿e nie” œci œle
zwi¹zane jest po jê cie „bez pie cze ñ stwo”, któ re jest jego an to ni mem. S³ow nik jê zy -
ka pol skie go okre œla za gro ¿e nie jako „stan nie za gro ¿e nia, spo ko ju, pe w no œci”3

b¹dŸ jako „sy tu a cja lub stan, któ ry ko muœ za gra ¿a lub, w któ rym ktoœ czu je siê za -
gro ¿o ny b¹dŸ te¿ ktoœ, kto stwa rza tak¹ sy tu a cjê”4. Z ko lei wed³ug Ma³ego s³ow -
ni ka jê zy ka pol skie go „za gro ziæ”, „za gra ¿aæ”, to „gro¿¹c czymœ post ra szyæ, za po -
wie dzieæ coœ pod groŸb¹; stwa rzaæ stan nie bez pie czeñ stwa, sta waæ siê gro Ÿ nym,
nie bez pie cz nym dla ko goœ”5, a wed³ug S³ow ni ka jê zy ka pol skie go to tyle co „staæ
siê nie bez pie cz nym dla ko goœ, cze goœ”6. Dla te go do ko nu je siê sto p nio wej kon -
kre ty za cji i do okre œleñ tych ka te go rii7. Naj czê œciej za gro ¿e nia s¹ kon kre tyzo wa -
ne po przez wa r to œci, któ re mog¹ byæ utra co ne, a ta k ¿e po przez przed miot de struk -
cy j nych od dzia³ywañ lub ce chy Ÿró de³ za gro ¿eñ8. Za gro ¿e nia mog¹ byæ kon kre -
tyzo wa ne, np. po przez przed miot de stru kcy j nych od dzia³ywañ lub ce chy Ÿró de³
za gro ¿eñ9. 

Nie bez pie czeñ stwo oz na cza zaœ stan, sy tu a cjê, po³o¿e nie gro¿¹ce czymœ z³ym,
za gra ¿aj¹ce ko muœ10. W S³ow ni ku te r mi nów z za kre su bez pie cze ñ stwa na ro do -
we go po jê cie „za gro ¿e nie” de fi nio wa ne jest jako „sy tu a cja, w któ rej po ja wia siê
zwiê kszo ne pra wdopo dobie ñ stwo po wsta nia sta nu nie bez pie czne go dla oto cze -
nia”11. Ana li zuj¹c po wy ¿sze roz wa ¿a nia, na le ¿y stwier dziæ, ¿e o ile jed nak bez pie -
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2  Sze rzej, Wi œ nie wski B., Fa le cki J.: Sy stem zarz¹dza nia kry zy so we go pa ñ stwa, w tym Si³ Zbro j -
nych RP, WSA, Bie l sko - Bia³a 2007, s. 17. 

3  Zob. S³ow nik jê zy ka pol skie go, T. I, PWN, Wa r sza wa 1978, s. 147.
4  S³ow nik jê zy ka pol skie go PWN P-¯, red. L. Dra bik, E. So bol, PWN, Wa r sza wa 2007, s. 534.
5 Ma³y s³ow nik jê zy ka pol skie go, pod red. S. Sko ru p ka, H. Au de r ska, Z. £em pi cka, Wa r sza wa

1989, s. 965.
6 S³ow nik jê zy ka pol skie go, T. 3, red. M. Szy m czak, PWN, Wa r sza wa 1978, s. 907.
7 Por.: Sta ñ czyk J.: Wspó³cze s ne po j mo wa nie bez pie cze ñ stwa, ISP PAN, Wa r sza wa 1996,

s. 15–16; J. Œwi nia r ski: Czym jest bez pie cze ñ stwo?, Ze szy ty Na uko we AON 1993, nr 3.
8 Por. Sien kie wicz P.: Mo de lo wa nie bez pie cze ñ stwa sy ste mów, Ze szy ty Na uko we AON 1991,

nr 3/4, s. 57.
9 Ta m ¿e.
10  Zob. ta m ¿e, s. 439.
11 Zob. S³ow nik te r mi nów z za kre su bez pie cze ñ stwa na ro do we go, AON, Wa r sza wa 2002, s. 162.



cze ñ stwo okre œla pe wien stan o tyle za gro ¿e nie, w pod sta wo wym ro zu mie niu
tego s³owa, ko ja rzy siê bar dziej ze zja wi skiem na ru szaj¹cym ten stan12. Po to cz nie
rzecz uj muj¹c, w przy pa d ku, gdy jest siê bez pie cz nym, to nie jest siê za gro ¿o nym, 
na to miast gdy jest siê za gro ¿o nym, to nie jest siê bez pie cz nym. Ta za le ¿ noœæ jest
po zo r na i wy ni ka z su bie ktyw ne go post rze ga nia za gad nie nia przez cz³owie ka.
W sy tu a cji kie dy stan œwia do mo œci post rze ga okre œlo ne zja wi sko jako nie wy -
wo³uj¹ce za gro ¿e nia, to obie kty w nie wp³ywa ono na po wsta nie nie ko rzy stne go
wp³ywu na dany pod miot. Z po wy ¿sze go wy ni ka, ¿e naj czê œciej spo ty kaæ siê mo ¿ -
na z su bie kty w nym od czu wa niem oraz obie kty w nym sta nem za gro ¿e nia13. W po -
wy ¿szym kon te k œcie doœæ isto t ne wy daj¹ siê spo strze ¿e nia Ste fa na Ko ry c kie go,
któ ry wska zu je na pe w ne go ro dza ju du a lizm w ro zu mie niu po jê cia za gro ¿e nie.
Z jed nej stro ny uz na je je za od czu cie czy sto su bie kty w ne wy ni kaj¹ce z oce ny wy -
stê puj¹cych zja wisk, z dru giej zaœ jako obie kty w ny czyn nik po wo duj¹cy stan nie -
pe w no œci i obaw 14. Su bie kty w noœæ w od bio rze œwia ta zew nê trz ne go jest re zu l ta -
tem fun kcjo no wa nia mó z gu, któ ry za wsze pod su wa cz³owie ko wi prze fil tro wa ny
ob raz rze czy wi sto œci15. W powy¿szej sytuacji mo¿na liczyæ na obiektywizm, który 
bêdzie wynikiem przyswojonej wraz z wiedz¹ i do œwia d cze niem metody badania
rzeczywistoœci oraz wnioskowania, która pozwoli w miarê realnie oceniæ
zaistnia³¹ sytuacjê.

Zda niem Bo les³awa Bal ce ro wi cza po jê cia „bez pie cze ñ stwo” oraz „za gro ¿e -
nie” po zo staj¹ ze sob¹ w tak bar dzo œcis³ej za le ¿ no œci dia le kty cz nej, i¿ ich
roz³¹czne roz pa try wa nie jest po zba wio ne sen su. Bez pie cze ñ stwo se man ty cz nie
oz na cza tyle co „nie za gro ¿e nie”, stan spo ko ju, pe w no œci, co œwia d czy o ety molo -
gi cz nej pier wo t no œci zna cze nia s³owa „za gro ¿e nie”, bez pie cz ny to ten, któ ry nie
po trze bu je pie czy – opie ki, gdy¿ nie jest za gro ¿o ny. W ³aci nie i jê zy kach po chod -
nych ob ser wu je my ana lo gi cz ne zja wi sko – sine cura, se cu rit as – bez pie czy.16

Wa l de mar Ki t ler uwa ¿a, ¿e istnieje rów nie¿ pe w na za le ¿ noœæ po miê dzy te r mi -
nem „za gro ¿e nie” a „kry zys”. Uwa ¿a on bo wiem, ¿e my l na oce na sta nu za gro ¿e -
nia ma swo je Ÿród³o hi sto ry cz ne. Nie gdyœ w celu za zna cze nia ist nie nia sta nu nie -
bez pie czeñ stwa pos³ugi wa no siê po jê ciem za gro ¿e nie, ro zu mia ne go jako stan
pa ñ stwa przed wojn¹. Po wy ¿sze sta no wi pod wa li ny trzech sta nów fun kcjo no wa -
nia pa ñ stwa, czy li: „Po kój – Za gro ¿e nie – Wo j na”. Wy stê puj¹ rów nie¿ sy tu a cje,
któ re nie bêd¹ rów no zna cz ne ze sta nem przed wojn¹, a w któ rych spo³ecze ñ stwo
bê dzie czu³o siê za gro ¿o ne. To spo wo do wa³o zast¹pie nie po jê cia „za gro ¿e nie” po -
jê ciem „kry zys”17. Nie co in ne go zda nia jest An drzej Czu pry ñ ski, któ ry uwa ¿a, ¿e
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12 Por. Pro ñko J.: Sy stem kie ro wa nia re a go wa niem kry zy so wym w sy tu a cjach nad zwy cza j nych za -
gro ¿eñ dla lu dzi i œro do wi ska, roz pra wa do kto r ska, AON, Wa r sza wa 2001, s. 23–32.

13  Sze rzej, Ki t ler W.: Wy bra ne aspe kty kie ro wa nia pa ñ stwem w sy tu a cjach kry zy so wych w ob ro -
nie na ro do wej RP wo bec wy zwañ i za gro ¿eñ wspó³cze s no œci, AON, Wa r sza wa 1999, s. 7.

14  Sze rzej, Ko ry cki S.: Sy stem bez pie cze ñ stwa Pol ski, AON, Wa r sza wa 1994, s. 54.
15  Zob. Wró bel A.: Mózg czy li œwiat su bie kty w ny, Wie dza i ¿y cie, 1998, nr 3.
16  Ba l ce ro wicz B.: Wy bra ne pro ble my ob ron no œci pa ñ stwa, AON, Wa r sza wa 1999, s. 50.
17  Ki t ler W.: Wy bra ne aspe kty kie ro wa nia pa ñ stwem w sy tu a cjach kry zy so wych w ob ro nie na ro do -

wej RP wo bec wy zwañ i za gro ¿eñ wspó³cze s no œci, AON, Wa r sza wa 1999, s. 8.



nie mo ¿ na mó wiæ o kry zy sie, je ¿e li nie zi den tyfi ku je siê za gro ¿eñ bêd¹cych
Ÿród³em jego po wsta nia. Dla te go te¿ te r mi ny „za gro ¿e nie” i „kry zys” sta no wi¹
nie roz³¹czne po jê cia, któ re wza je m nie sie bie de fi niuj¹ po przez swo je spe cy fi cz ne
ce chy18.

Za gro ¿e nie za wsze od no si siê do pod mio tu, na któ ry od dzia³uje de stru kcy j -
nie. Kon se k wencj¹ po wy ¿sze go mog¹ byæ ne ga ty w ne na stê p stwa, gdy¿ ka ¿ dy
pod miot cha ra kte ryzu je siê okre œlo ny mi poda t no œcia mi, mowa tu o s³abo œciach
po zwa laj¹cych na prze kszta³ce nie po ten cjal ne go za gro ¿e nia w szko dê19. Istotny
w to ku po wy ¿szych roz wa ¿añ jest fakt, ¿e cz³owiek czê sto nie jest w sta nie
nad¹¿yæ za no wy mi wy mo ga mi nie zbêd ny mi w sto sun ku do za chodz¹cych
zmian. Po wy ¿sze mu mo¿e to wa rzy szyæ sze reg nie ko rzy st nych zja wisk, ta kich jak 
stres czy za bu rze nia zdro wia psy chi cz ne go. Przy czym w wie lu przy pa d kach s¹
one bar dziej kon se k wencj¹ wy stê puj¹cych obaw przed za gro ¿e niem ani ¿e li sa -
mych bez po œred nich sku t ków wyst¹pie nia za gro ¿eñ.

Na uwa gê zas³ugu je rów nie¿ czê sto przy ta cza ne w li te ra tu rze przed mio tu sta -
no wi sko Sta nis³awa Dwo re c kie go, któ ry uwa ¿a, ¿e za gro ¿e nie to: „taki splot zda -
rzeñ we wnê trz nych lub w sto sun kach miê dzyna ro do wych, w któ rym z du ¿ym
pra wdopo dobie ñ stwem mo¿e nast¹piæ ogra ni cze nie lub utra ta wa run ków do nie -
zak³óco ne go bytu i roz wo ju we wnê trz ne go b¹dŸ na ru sze nie lub utra ta su we ren -
no œci pa ñ stwa oraz jego part ne r skie go tra kto wa nia w sto sun kach miê dzyna ro do -
wych – w wy ni ku za sto so wa nia prze mo cy po li ty cz nej, psy cho logi cz nej,
eko no mi cz nej, mi li ta r nej itp.”20. Ana li za po wy ¿szej de fi ni cji po zwa la stwier dziæ,
w naj ogól nie j szy spo sób, ¿e za gro ¿e nie to taka sy tu a cja, pod czas któ rej ist nie je
du¿e pra wdopo dobie ñ stwo wyst¹pie nia zja wi ska stwa rzaj¹cego zna cz ne trud no -
œci. Trud no œci, o któ rych mowa po wy ¿ej, jak za uwa ¿a Sta nis³aw Ko ziej, to wy -
zwa nia glo ba l ne, któ re zwi¹zane s¹ „prze de wszy stkim z na piê cia mi i nie sta bil -
no œci¹ wywo³ywa ny mi przez miê dzy naro do wy ter ro ryzm i pro li fe ra cjê bro ni
ma so we go ra ¿e nia, a ta k ¿e nie prze wi dy waln¹ po li ty kê re ¿i mów auto ry ta r nych
i zja wi sko „pañstw w sta nie rozk³adu”21. W zwi¹zku z po wy ¿szym przy wo³any
wy ¿ej au tor wska zu je, ¿e „Pol ska jako cz³onek wspól no ty euroa tlan ty c kiej jest
na ra ¿o na bez po œred nio na wy ni kaj¹ce z tego za gro ¿e nia”22.

Za tem za gro ¿e nie mo ¿ na ro zu mieæ w zna cze niu wê ¿ szym i sze r szym. Pie r w -
sze ma mie j s ce wte dy, gdy „(…) w cz³owie ku ro dzi siê oba wa o utra tê wy so ko ce -
nio nych wa r to œci, z w³as nym ¿y ciem na pie r wszym mie j s cu”23. Za tem za gro ¿e nie 
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18 Czu pry ñ ski A.: Za gro ¿e nia i kry zy sy – pró ba kate go ry za cji, [w:] Zarz¹dza nie kry zy so we. Tom I.
Uwa run ko wa nia teo re ty cz ne, pra w ne i orga niza cy j ne, red. nauk. B. Wi œ nie wski, B. Ka cz ma r czyk,
PWSZ, Le g ni ca 2012, s. 54.

19 Dwo rze cki J.: Bez pie cze ñ stwo w ru chu l¹do wym na Œl¹sku, WSBiF, Bie l sko - Bia³a 2010, s. 18.
20 Dwo re cki S.: Za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa, AON, Wa r sza wa 1994, s. 61.; S³ow nik te r mi -

nów z za kre su bez pie cze ñ stwa na ro do we go, AON, Wa r sza wa 1996, s. 89.
21 Ko ziej S.: Stra te gie bez pie cze ñ stwa na ro do we go Rze czypo spo li tej Pol skiej z 2003 i z 2007

– skrypt in ter ne to wy, Wa r sza wa 2008, s. 7.
22 Ta m ¿e.
23 Ho³yst B.: Wi kty mo lo gia, PWN, Wa r sza wa 2000, s. 64–65.



ro zu mia ne jest jako sy tu a cja uœwia da mia na przez pod miot24. Z ko lei w zna cze niu
sze r szym „(…) za gro ¿e nia obe j muj¹ ta k ¿e sy tu a cje, któ re nie s¹ przez pod miot
uœwia da mia ne”25. 

Jak za uwa ¿a An drzej Czu pry ñ ski za gro ¿e niem jest sy tu a cja, w któ rej nie ko rzy -
st ne wa run ki lub nie sprzy jaj¹ce czyn ni ki po wo duj¹ za chwia nie akce pto wal ne go
porz¹dku oraz zak³óce nie w fun kcjo no wa niu pod mio tu lub przed mio tu bez pie cze -
ñ stwa, wpro wa dzaj¹c cha os w mie j s ce ha r mo nii26. W ujê ciu filo zo fi cz nym o za gro -
¿e niu mówi siê, „gdy cz³owie ko wi gro zi ja kieœ z³o, gdy¿ ty l ko z³o bu dzi lêk i gro -
zê”27. Z pun ktu wi dze nia psy cho lo gii za gro ¿e nie po ja wia siê w sy tu a cjach, w któ -
rych ist nie je nie bez pie czeñ stwo o cha ra kte rze fi zy cz nym (utra ta ¿y cia, ka le c two,
cho ro ba), spo³ecz nym (kom pro mi ta cja, oœmie sze nie, ostra cyzm), a ta k ¿e ideo lo gi -
cz nym (mo ¿ li woœæ utra ty wa r to œci wy so ko ce nio nych przez jed no stkê)28.

W li te ra tu rze przed mio tu mowa jest rów nie¿ o za gro ¿e niu bez pie cze ñ stwa
jed no stki, któ rej istot¹ jest wska za nie na ist nie nie indy widu a l nej wra ¿ li wo œci na
za gro ¿e nia, na któr¹ sk³adaj¹ siê dwie gru py czyn ni ków: cha ra kter za gra ¿aj¹cej
sy tu a cji i ce chy jed no stki. Za bar dziej nie bez pie cz ne sy tu a cje uz na je siê te, któ re
wy twa rzaj¹ na ty ch miast ne ga ty w ne kon se k wen cje, ta kie jak: po bi cie, na pad,
w³ama nie, zra nie nie, kra dzie¿, wy mu sze nie. Z ko lei do tych mniej gro Ÿ nych za li -
cza siê te, któ rych sku t ki wy stê puj¹ w przysz³oœci (za ¿y wa nie na rko ty ków,
na³ogo we spo ¿y wa nie al ko ho lu czy pa le nie pa pie ro sów)29. 

Na post rze ga nie za gro ¿eñ przez jed no stki wp³ywaj¹ prze de wszy stkim: prze -
ko na nia o umie js co wie niu kon tro li, wy ob ra ¿e nia o przy czy nach po wsta nia nie -
po¿¹da nej sy tu a cji przy uw z glêd nie niu tem pe ra men tu, któ ry po wo du je do strze -
ga nie wiê kszej ilo œci za gro ¿eñ. Re a su muj¹c, za gro ¿e nie w od nie sie niu do
jed no stki, to „sy tu a cja, w któ rej po ja wiaj¹ siê po wo duj¹ce dys ko m fort ¿y cio wy,
de fi cy ty w za kre sie ce nio nych przez jed no stkê i nie zbêd nych do jej bez pie cz nej
eg zy sten cji oraz roz wo ju dóbr i wa r to œci”30.

Z ko lei za gro ¿e nie grup spo³ecz nych to sy tu a cja, w któ rej po ja wiaj¹ siê
wzglêd nie trwa³e i wy stê puj¹ce na sze rok¹ ska lê trud ne sy tu a cje ¿y cio we wœród
po je dyn czych jed no stek, mnie j szych lub wiê kszych grup lu dzi po wo duj¹ce kon -
fli kty b¹dŸ zak³óce nia w ich ¿y ciu31. Mowa w tym miejscu o wsze l kich za gro ¿e -
niach wywo³anych przez si³y na tu ry, awa rie te ch ni cz ne czy umyœln¹ b¹dŸ nie -
umyœln¹ dzia³al noœæ cz³owieka. 
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24 Ta m ¿e, s. 65.
25 Ta m ¿e.
26 Por. Pod sta wy zarz¹dza nia kry zy so we go, red. J. Ziar ko, J. Wala s - Trê bacz, KAW, Kra ków 2010,

s. 21.
27 Ta m ¿e.
28 Ta m ¿e.
29 Ta m ¿e, s. 38.
30  Ta m ¿e.
31  Fe hler W.: Za gro ¿e nie – klu czo wa ka te go ria te o rii bez pie cze ñ stwa, [w:] Wspó³cze s ne post rze ga -

nie bez pie cze ñ stwa, red. K. Ja³oszy ñ ski, B. Wi œ nie wski, T. Wo j tu szek, WSA, Bie l sko - Bia³a 2007,
s. 38–39.



Za gro ¿e nie dla bez pie cze ñ stwa or ga ni za cji, np. pa ñ stwa, na le ¿y ro zu mieæ jako 
mo ¿ li woœæ po wsta nia ta kiej sy tu a cji, w któ rej or ga ni za cja (pa ñ stwo) nie ma wa -
run ków dla swo je go bytu i roz wo ju lub s¹ one w isto t nym sto p niu ogra ni czo ne.
„Za gro ¿e nie bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa mo¿e po wstaæ na tle uwa run ko wañ wew-
nê trz nych i (lub) ze w nê trz nych oraz mi li ta r nych i (lub) poza mili ta r nych. Ka ¿ de
z tych uwa run ko wañ mo¿e wy stê po waæ nie za le ¿ nie (oso b no) lub w do wo l nej
kon fi gu ra cji, przy czy niaj¹c siê do po wsta nia, wewn¹trz pa ñ stwa lub w jego naj -
bli ¿ szym oto cze niu, sy tu a cji kon fli kto gen nej”32.

Isto t ne w dys ku sji na te mat za gro ¿eñ bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa jest po ru sze nie
kwe stii za gro ¿eñ eko no mi cz nych. Mowa w tym mie j s cu o bra ku mo ¿ li wo œci samo -
dzie l ne go roz wo ju go spo dar ki na ro do wej lub zak³óce niu jej fun kcjo no wa nia, co
pra w do podo b nie przy czy ni siê do zak³óce nia sfe ry eko no mi cz nej jed no stki czy
gru py.

Brak œro d ków fi nan so wych mo¿e wy eli mi no waæ jed no stkê z ¿y cia w ogó le.
Z ko lei w od nie sie niu do grup spo³ecz nych mo¿e, ale nie musi on byæ od czu wa l ny.
Wszy stko uza le ¿ nio ne jest od cha ra kte ru fun kcjo no wa nia po szcze gó l nych grup.

Od wie lu lat lu dzie na uki i pra kty ki po dej mo wa li sze reg prób maj¹cych na
celu uporz¹dko wa nie ro zu mie nia, czym jest za gro ¿e nie. Na le ¿y za uwa ¿yæ, za
W³od zi mie rzem Fe hle rem, ¿e „za gro ¿e nie to to wa rzysz¹ce lu dz kiej cy wi li za cji
zda rze nia i pro ce sy wy stê puj¹ce w ró ¿ nych kon fi gu ra cjach po wo duj¹ce na ru sze -
nie rów no wa gi (lub te¿ unie mo ¿ li wiaj¹ce uzy ska nie tej rów no wa gi). Do tycz¹ one
nie ty l ko bêd¹cych w sta³ych powi¹za niach lub wchodz¹cych w prze j œcio we ko re -
la cje ró ¿ nych pod mio tów spo³eczno -poli ty cz nych (jed no stek, grup spo³ecz nych,
pañstw, zwi¹zków pañstw), lecz ta k ¿e wszy stkich sk³ad ni ków, któ re tworz¹ ma -
te ria l ne i du cho we œro do wi sko ¿y cia cz³owie ka. Wspo mnia ne pro ce sy i zda rze nia 
przy bie raj¹ kon kre t ne fo r my – ka ta kli z mów, ka ta strof, epi de mii, wo jen, pa to lo -
gii spo³ecz nych oraz wie lu in nych za wie raj¹cych de stru kty w ny po ten cja³ zja wisk 
– tworz¹ isto t ne prze szko dy dla sku te cz nej ochro ny wa r to œci tworz¹cych fun da -
men ty bez pie cze ñ stwa (¿y cia, zdro wia, wol no œci, ja ko œci eg zy sten cji, per spe ktyw
roz wo ju)”33.

2. Po dzia³ za gro ¿eñ

Zda niem wie lu ba da czy za gro ¿e nie jest nie po dzieln¹ ka te go ri¹, jed nak w celu
uzy ska nia od po wie dzi na py ta nia rodz¹ce siê w tra kcie pro ce su ba dañ nad za gro -
¿e niem kon stru u je siê ró¿ne jego typologie.

Kla sy fi kacj¹ za gro ¿eñ za j muj¹ siê od da w na lu dzie na uki i pra kty ki. Dys ku sja 
na ten te mat trwa i trwaæ bê dzie, dla te go rzecz¹ wrêcz nie mo ¿ liw¹ jest za mkniê cie 
ka ta lo gu za gro ¿eñ wy stê puj¹cych na da nym te re nie. Kla sy fi ka cja za gro ¿eñ jest
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32  Dwo re cki S.: Za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa, AON, Wa r sza wa, s. 20–21.
33  Fe hler W.: Per ce p cja za gro ¿eñ, [w:] Bez pie cze ñ stwo w te o rii i ba da niach na uko wych, red. nauk.

B.Wi œ nie wski, WSPol, Szczy t no 2011, s. 25.



trud na i z³o¿o na ze wzglê du na su bie kty w noœæ po czu cia za gro ¿e nia, a ta k ¿e na
z³o¿o noœæ wy stê puj¹cych zja wisk. Niew¹tpli wie cha ra kte ry styczn¹ cech¹ za gro -
¿eñ jest ich zmien noœæ. Dziœ ob se r wu je siê, ¿e wy stê puj¹ce nie gdyœ zja wi ska by³y
za gro ¿e nia mi, a dziœ ju¿ nie s¹, na to miast sy tu a cje, któ re nie by³y nie bez pie cz ne
sta³y siê dziœ du ¿ym pro ble mem. Za uwa ¿a siê rów nie¿, ¿e wraz z up³ywaj¹cym
cza sem si³a wy stê po wa nia za gro ¿eñ ule ga zmia nie, bo wiem za gro ¿e nia s³abn¹ lub 
siê na si laj¹34.

Naj czê œciej sto so wa nym kry te rium w ty po lo gii za gro ¿eñ bez pie cze ñ stwa jest
kry te rium przed mio to we, któ re jest ró¿nie definiowane. 

I tak W³od zi mierz Fe hler przed sta wia na stê puj¹c¹ ty po lo giê35:
– za gro ¿e nia po li ty cz ne;
– za gro ¿e nia eko no mi cz ne;
– za gro ¿e nia mi li ta r ne;
– za gro ¿e nia eko lo gi cz ne;
– za gro ¿e nia spo³ecz ne;
– za gro ¿e nia ku l tu ro we;
– za gro ¿e nia info rma cy j ne.

Z ko lei w opra co wa niu Bez pie cze ñ stwo na ro do we Pol ski w XXI wie ku za gro -
¿e nia bez pie cze ñ stwa, wed³ug tego sa me go kry te rium, przed sta wiaj¹ siê na stê -
puj¹co36: 
– za gro ¿e nia po li ty cz ne;
– za gro ¿e nia mi li ta r ne;
– za gro ¿e nia go spo da r cze; 
– za gro ¿e nia spo³ecz ne (spo³ecz no- kul turo we);
– za gro ¿e nia eko lo gi cz ne;
– ter ro ryzm. 

Przed sta wio ne po wy ¿ej dwie ty po lo gie wed³ug kry te rium przed mio to we go
uka zuj¹ cha ra kter tego po dzia³u. Ana li za po wy ¿sze go uœwia da mia, ¿e ze wzglê du
na sze ro ki i we wnê trz nie z³o¿o ny cha ra kter za gro ¿eñ wy ¿ej przed sta wio na li sta
bêdzie raczej trudna do zamkniêcia.

Jak s³usz nie za uwa ¿a W³od zi mierz Fe hler, wy ¿ej wy mie nion¹ ty po lo giê na le -
¿a³oby uzu pe³niæ o inne ty po lo gie, ta kie jak37:
– za gro ¿e nia mi li ta r ne i nie mili ta r ne;
– za gro ¿e nia re a l ne i po ten cja l ne;
– za gro ¿e nia we wnê trz ne i ze w nê trz ne.
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34  Stan kie wicz M.J.: Kon ku ren cyj noœæ przed siê biorstw a wzrost go spo da r czy, [w:] Czyn ni ki wzro -
stu go spo dar cze go, red. M. Haf fer, Czyn ni ki Wzro stu Go spo dar cze go, To ruñ 2004, s.17.

35  Fe hler W., Za gro ¿e nie – klu czo wa ka te go ria te o rii bez pie cze ñ stwa, [w:] Wspó³cze s ne …, red.
nauk. K. Ja³oszy ñ ski, B. Wi œ nie wski, T. Wo j tu szek, WSA, Bie l sko - Bia³a 2007, s. 38–39.

36  Bez pie cze ñ stwo na ro do we Pol ski w XXI wie ku. Wy zwa nia i stra te gie, red. R. Ja ku b czak, J. Flis,
Wa r sza wa 2006, s. 110–114.

37  Fe hler W.: Za gro ¿e nia …, s. 42.



Za gro ¿e nia obe j muj¹ co raz to nowe ob sza ry ¿y cia spo³ecz ne go, któ rych zna -
cze nie ro œ nie wraz z roz wo jem cy wi li za cji. St¹d te¿ w za le ¿ no œci od pod mio tu,
któ re go ¿y wo t ne in te re sy s¹ za gro ¿o ne, mo ¿ na wy ró ¿ niæ za gro ¿e nia na ro do we
(pa ñ stwo we) i za gro ¿e nia miê dzy naro do we. Z ko lei za gro ¿e nia na ro do we mog¹
byæ kszta³to wa ne w dwóch ob sza rach: we wnê trz nym (za gro ¿e nia we wnê trz ne)
i ze w nê trz nym (za gro ¿e nia ze w nê trz ne). Za tem za gro ¿e nie bez pie cze ñ stwa pa ñ -
stwa mo¿e po wstaæ na tle uwa run ko wañ we wnê trz nych i (lub) ze w nê trz nych oraz 
mi li ta r nych i (lub) nie mili ta r nych. Ka ¿ de z tych uwa run ko wañ mo¿e wy stê po -
waæ nie za le ¿ nie (oso b no) lub w do wo l nej kon fi gu ra cji, przy czy niaj¹c siê do po -
wsta nia – wewn¹trz pa ñ stwa lub w jego naj bli ¿ szym oto cze niu – sy tu a cji kon fli k -
to gen nej. Mo¿e tu wyst¹piæ tak da le ko id¹ce prze ni ka nie przy czyn i w za je mnych
uwa run ko wañ za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa, ¿e jed noz na cz ne ich zakwa -
lifi ko wa nie (ziden tyfi ko wa nie) sta je siê wrêcz nie mo ¿ li we. Dla te go za gro ¿e nia
po win no siê roz pa try waæ na wie lu p³asz czy z nach i pod ró ¿ nym k¹tem, aby usta liæ 
(wy chwy ciæ) wszy stkie mo ¿ li we zwi¹zki przy czyno wo-sku tko we38. Przy czym
wa r to za zna czyæ, ¿e ide nty fi ka cji za gro ¿eñ po win no to wa rzy szyæ po dej œcie
ca³oœcio we, obe c nie po wszech nie do mi nuj¹ce w œwie cie, al bo wiem kla sy cz ny po -
dzia³ na we wnê trz ne i ze w nê trz ne aspe kty bez pie cze ñ stwa sta no wi nie ma l ¿e ju¿
hi sto riê. Dla ni ko go nie po win no byæ ta je mnic¹, ¿e w zglo bali zo wa nym œwie cie
za gro ¿e nia tzw. kla sy cz ne (np. gro Ÿ ba wo j ny pro wa dzo nej tra dycy j ny mi me to da -
mi mi li tar ny mi) ustê puj¹ pola za gro ¿e niom nie ty po wym, któ rych Ÿród³em staj¹
siê czê sto trud ne do ziden tyfi ko wa nia pod mio ty poza pa ñ stwo we. Ponad to w wa -
run kach glo ba li za cji i inter nacjo nali za cji wszystkich aspektów ¿ycia spo³ecznego 
granica miêdzy bezpieczeñstwem wewnêtrznym i ze w nê trz nym jest rozmyta,
a sze reg zagro¿eñ, miêdzy innymi terroryzm miê dzy naro do wy, handel na rko ty -
ka mi, a tak¿e katastrofy ekologiczne lub wywo³ane si³ami przyrody trudno
przywi¹zaæ do jed ne go – zewnêtrznego lub we wnê trz ne go – Ÿród³a.

Ka ¿ de za gro ¿e nie ma swoj¹ przy czy nê. Jak za uwa ¿a, Z.J. Je re czek przy czy na -
mi, któ re mog¹ wy twa rzaæ za gro ¿e nia na tu ry po li ty cz nej s¹39:
– nie sta bi l noœæ sce ny po li ty cz nej;
– nie sta bi l noœæ pra wa;
– szan ta¿ po li ty cz ny;
– to le ran cja lub jej brak dla prze ko nañ po li ty cz nych;
– dys kre dyto wa nie w³adzy;
– trans fo r ma cja ustro jo wa;
– izo la cja po li ty cz na;
– ter ro ryzm – we wnê trz ny oraz miê dzy naro do wy.

Wy mie nio ne wy ¿ej przy czy ny mog¹ wy stê po waæ po je dyn czo, ale rów nie¿
wspó l nie. Mog¹ one rów nie¿ na sie bie od dzia³ywaæ. Nie wy klu czo ne rów nie¿, ¿e
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38  Dwo re cki S.: Od kon fli ktu do wo j ny, Wa r sza wa 1996, s. 18–19.
39  Je re czek Z.J.: Akty w noœæ Pol ski w za kre sie prze ciw dzia³ania ter rory z mo wi w kon te k œcie bez pie -
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jed na mo¿e byæ przy czyn¹ eska la cji ko le j nych. Mo ¿ li wo œci w po wy ¿szym
zakresie s¹ nieograniczone.

Z ko lei Wi told Li d wa, Wies³aw Krze szo wski oraz Wo j ciech Wiê cek pro po -
nuj¹ na stê puj¹cy po dzia³ za gro ¿eñ40:
– za gro ¿e nia na tu ra l ne – wsze l kie gro Ÿ ne zja wi ska zwi¹zane z na tur¹; 
– za gro ¿e nia te ch ni cz ne – zwi¹zane z cywi liza cy j nym i go spo da r czym roz wo jem

spo³eczeñstw; 
– ter ro ryzm; 
– inne za gro ¿e nia:

m pro li fe ra cja bro ni ma so we go ra ¿e nia;
m ma so we mi gra cje;
m nie po ko je spo³ecz ne;
m zbio ro we akty zak³óce nia porz¹dku pub li cz ne go;
m prze stê pczoœæ zor gani zo wa na;
m awa rie urz¹dzeñ te ch ni cz nych. 
Po dej mo wa nie czyn no œci maj¹cych ma celu prze wi dy wa nie wyst¹pie nia na

da nym te re nie za gro ¿eñ, uni ka nie ich czy po dej mo wa nie ta kich dzia³añ, któ re
zmi ni ma li zuj¹ sku t ki ich wy stê po wa nia jest dzi siaj spraw¹ prio ry te tow¹
spo³eczeñstw i in sty tu cji za j muj¹cych siê za pe w nie niem bez pie cze ñ stwa. Do-
ty ch cza so we post rze ga nie za gro ¿eñ, wy nie sio ne z do œwia d czeñ XX wie ku, jed no- 
zna cz nie uto ¿ sa mia nych w³aœ nie z kon fli ktem zbro j nym, to taln¹ wojn¹ i groŸb¹
u¿y cia bro ni ma so we go ra ¿e nia, na pocz¹tku XXI wie ku zo sta³o isto t nie, a na wet
za sad ni czo zmie nio ne41. St¹d te¿ w li te ra tu rze mo ¿ na spo t kaæ na stê puj¹ce ro dza je 
za gro ¿eñ bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa42, któ re zda niem au to rki sk³adaj¹ siê na naj -
bar dziej re pre zen ta tywn¹ ty po lo giê za gro ¿eñ (rys. 1):
– mi li ta r ne

43
: 

m zy ski wa nie si³y przez pa ñ stwa rewi zjoni sty cz ne;
m tech nolo gi cz na prze wa ga ata ku nad ob ron¹;
m roz prze strze nia nie bro ni ma so we go ra ¿e nia; 
m nad mie r na roz bu do wa si³ zbro j nych;
m nie prze strze ga nie zo bo wi¹zañ w dzie dzi nie kon tro li zbro jeñ; 

– po li ty cz ne:
m pod wa ¿a nie su we ren no œci i tery to ria l nej inte gra l no œci pañstw przez pa ñ stwa 

trze cie;
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40  Li d wa W., Krze szo wski W., Wiê cek W.: Zarz¹dza nie w sy tu a cjach kry zy so wych, Wa r sza wa
2010, s. 7–23.

41 Ochro na lud no œci w cza sie po ko ju oraz w okre sie kry zy su i wo j ny, red. nauk. A. Skra bacz, Wa r -
sza wa 2010, s. 29.
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43 Sze rzej, Za sad ni cze pro ble my za gro ¿eñ bez pie cze ñ stwa na ro do we go Pol ski w kon te k œcie przy -
go to wañ ob ron nych Pa ñ stwa, red. B. Wi œ nie wski, Bie l sko - Bia³a 2008.



m s³aboœæ rz¹dów pra wa i stru ktur spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go;
m spo ry na tle et ni cz nym do tycz¹ce d¹¿eñ do su we ren no œci; 
m d¹¿e nie do he ge mo nii, two rze nie sfer wp³ywów lub re gio na l nej do mi na cji; 
m ko ru p cja, powi¹za nia ele men tów prze stê pczych ze stru ktu ra mi pa ñ stwo wy mi;
m akty ter rory sty cz ne prze ciw ko in sty tu cjom pa ñ stwa; 

– eko no mi cz ne: 
m kry zy sy sy ste mu fi nan so we go;
m po go r sze nie siê stan dar dów ¿y cia, wzrost bez ro bo cia i in fla cji; 
m zu bo ¿e nie i mar gina li za cja grup spo³ecz nych; 
m nad mie r ne ró ¿ ni ce go spo da r cze po miê dzy pa ñ stwa mi i re gio na mi; 
m nie uda ne re fo r my go spo da r cze; 
m ze r wa nie do staw su ro w ców ener ge ty cz nych lub ene r gii; 

– spo³ecz ne: 
m dys kry mi na cja z po wo du przy nale ¿ no œci do mnie j szo œci na ro do wych;
m na ru sze nia praw cz³owie ka i pod sta wo wych wol no œci;
m nie kon tro lowa na mi gra cja; 
m zor gani zo wa na prze stê pczoœæ, na rko ty ki; 
m ogra ni cza nie wol no œci me diów; 

– eko lo gi cz ne: 
m klê ski eko lo gi cz ne;
m nieod powie dzia l ne wyko rzy sty wa nie bo gactw na tu ra l nych;
m nie od po wied nie stan dar dy bez pie cze ñ stwa w pro du kcji prze mys³owej;
m zanie czy sz cze nie te re nów od pa da mi nu kle ar ny mi i che mi cz ny mi;
m ero zja gle by po przez zbyt in ten sywn¹ pro du kcjê ro l nicz¹44.
Ana li zuj¹c li te ra tu rê przed mio tu, na le ¿y stwier dziæ, ¿e do ko na nie jed no li te go 

po dzia³u za gro ¿eñ jest nie zwy kle trud ne. Po wy ¿sza sy tu a cja ma mie j s ce g³ów nie
z po wo du dy na mi cz nie zmie niaj¹cej siê sy tu a cji miê dzy naro do wej. Bar dzo czê -
sto po ja wiaj¹ siê nowe wy zwa nia i za gro ¿e nia o bar dzo du ¿ej ska li, co te¿ uœwia -
da miaj¹ ró ¿ ne wy da rze nia, pocz¹wszy od ata ków terro ry sty cz nych w 2001 r.,
a sko ñ czy wszy na po wo dziach w osta t nich la tach. Nie zwy kle isto t ne jest, by do -
ko nuj¹c cha ra kte ry sty ki za gro ¿eñ bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa wy braæ te, któ re fa k -
ty cz nie jego do tycz¹. W ty po lo gii do strze ga siê uj mo wa nie za gro ¿eñ, któ re do -
tycz¹ i nie do tycz¹ po szcze gó l nych pod mio tów. Zda niem R. Ku Ÿ nia ra „[...]
per ce p cja za gro ¿eñ, dia g no za sta nu bez pie cze ñ stwa oraz dy re kty wy dla pra kty ki
po li ty cz nej s¹ w wie lu kra jach kszta³to wa ne przez pry z mat ró ¿ nych we wnê trz -
nych in te re sów po li ty cz nych, fi nan so wych czy prze mys³owych, a za tem po sia -
daj¹ ogra ni czon¹ u¿y te cz noœæ dla in nych pañstw”45.
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44  Dê b ski S., Gór ka - Win ter B., Kry te ria bez pie cze ñ stwa miê dzyna rodo we go pa ñ stwa, Wa r sza wa
2003, s. 22–23.

45 Ta m ¿e.



Pod su mo wa nie

Re a su muj¹c, na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e ka ¿ de z wy ¿ej wy mie nio nych za gro ¿eñ zna j -
du je od zwier cied le nie w rze czy wi sto œci i w li te ra tu rze przed mio tu mo ¿ na zna leŸæ 
wie le de fi ni cji cha ra kte ry zuj¹cych po wy ¿sze zja wi ska. Ich swo bod ne sto so wa nie
po zwa la na two rze nie wie lu zbio rów typo lo gi cz nych, po zwa laj¹cych na swo -
bodn¹ kla sy fi ka cjê i post rze ga nie. Na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e wraz ze zmie niaj¹c¹ siê
sy tu acj¹ ge o po li tyczn¹ zmie niaj¹ siê rów nie¿ wy stê puj¹ce ty po lo gie. Dy na mi cz -
nie zmie niaj¹ca siê sy tu a cja w kra ju, a mia no wi cie przyst¹pie nie Pol ski do
pañstw cz³on ko wskich Unii Eu ro pe j skiej czy do stre fy Schen gen spo wo do wa³o,
¿e wy stê po wa nie nie któ rych zagro¿eñ nasili³o siê i stanowi wiêkszy problem ni¿
dotychczas, dlatego powy¿sze równie¿ nale¿y wzi¹æ pod uwagê.
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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.

ZAGRO¯ENIA

Militarne:
·zyskiwanie si³y przez pañstwa
  rewizjonistyczne;
·technologiczna przewaga ataku nad obron¹;
·rozprzestrzenianie broni masowego ra¿enia;
·nieprzestrzeganie zobowi¹zañ w dziedzinie
  kontroli zbrojeñ.

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.

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.

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. Ty po lo gia za gro ¿eñ



W po dej œciu do za gro ¿eñ, au to rka uto ¿ sa mia siê z pogl¹dem Je rze go Sztu m -
skie go, ¿e mo ¿ na wy ró ¿ niæ trzy po sta wy. Pie r wsza to fata li sty cz na, uz naj¹ca nie -
uchron noœæ za ist nia³ych za gro ¿eñ oraz daj¹ca wia rê w ist nie nie ponad natu ra l -
nych si³, któ re usta laj¹ jej porz¹dek. Wy znaj¹cy tê za sa dê nie do strze gaj¹
mo ¿ li wo œci ja kie goko l wiek za po bie ga nia za gro ¿e niom. „Fi lo zo fia” ta wy zna wa -
na jest te¿ w dru giej po sta wie fide i sty cz nej, przy czym zwra ca siê uwa gê rów nie¿
na wp³yw pe w nych akty w no œci ta kich jak: mod³y, sk³ada nie ofiar czy za klê cia
sk³ada ne wspo mnia nym si³om nad przy ro dzo nym, co w kon se k wen cji spo wo du je 
od da le nie za gro ¿eñ. Osta t nia trze cia po sta wa – na uko wa, opa r ta jest na ra cjo na l -
nym ogl¹dzie i sy ste maty cz nych do cie ka niach ba da w czych oraz sto so wa niu
w pra kty ce ¿y cia spo³ecz ne go, zdo by tej t¹ drog¹, wie dzy w za kre sie iden tyfi ko wa -
nia, za po bie ga nia i zwa l cza nia za gro ¿eñ jest t¹, któ ra sku te cz nie umo ¿ li wia
dzia³anie na rzecz bez pie cze ñ stwa46.

Ana li zuj¹c wy ¿ej przy wo³ane tre œci, mo ¿ na uz naæ, za pod sta wê do da l szych
roz wa ¿añ za W³od zi mie rzem Fe hle rem, ¿e za gro ¿e nie to „stan, z któ rym mamy
do czy nie nia z aktu a l nie wy stê puj¹cym lub w du ¿ym sto p niu pra wdo podo b nym
zak³óce niem uz na wa nych za bez pie cz ne wa run ków fun kcjo no wa nia da ne go pod -
mio tu”47.
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Bar ba ra KACZMARCZYK

Dan ger and its Typo lo gies

The is sue of dan ger is very im po r tant for both man and so cial gro ups
ali ke. That is why, a di s cus sion on such to pic is the main re spon sibi li ty of
pe o p le of scien ce, who look for ra tio nal so lu tions al lo wing for evo lu tion
and fu l fi l ment of an cil la ry role of scien ce for man kind.

Dan gers have been pre sent in hu man hi sto ry for ages. One must no ti ce, 
ho we ver, that the ir list is con stan t ly in cre a sing, the re fo re di s cus sions on
dan gers are still not con c lu ded. This is sue is espe cial ly im po r tant for a man,
a so cial gro up, na tions, sta tes or in ter na tio nal or ga ni za tions. No wa da ys,
a scien ti fic ap pro ach to the qu e stion of dan ger does not al low exp li ci t ly to
spe ci fy the ty po lo gy of dan ger. And yet this fact does not give us the
per mis sion to aban don the se arch of such so lu tions. It is a very dif fi cult and
co m p lex task, as its es sen ce is to se arch for com mon gro unds and
scien ti fi cal ly ba sed eli mi na tion of di stin c tions. This ar ti c le is an at tempt for
such a re view of scien ti fic ex p lo ra tion. As a re sult, the au t hor has pre sen ted
a dan ger ty po lo gy which is not a fi ni te so lu tion, but only the ot her opi nion
in the di s cus sion. It is the main re spon sibi li ty of scien tists and it is re la ted to
the search for rational solutions necessary for evolution and for fulfilment of 
ancillary role of science for mankind.

Ke y words: sa fe ty, dan ger, ty po lo gy, or ga ni za tion, sy stem.
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Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

Przegl¹d form edu ka cji spo³ecze ñ stwa,
pro wa dzo nych ka m pa nii info rma cy j nych

(w kon te k œcie edu ka cji na rzecz bez pie cze ñ stwa)1

Wpro wa dze nie

Po trze ba bez pie cze ñ stwa za wsze to wa rzy szy³a cz³owie ko wi – jest jedn¹ z pod -
sta wo wych po trzeb oraz nie zby wa l nym pra wem cz³owie ka. W przesz³oœæ od cho -
dzi tra dy cy j ne po j mo wa nie bez pie cze ñ stwa, uto ¿ sa mia ne ze zdo l no œci¹ do prze -
ciw dzia³ania za gro ¿e niom ze w nê trz nym, ko ja rzo nym za zwy czaj z dzia³ania mi
wo jen ny mi. Wspó³cze œ nie o wie le wiê ksze go zna cze nia na bie ra kszta³ce nie
umie jê t no œci ra dze nia so bie z wie lo ma za gro ¿e nia mi nie maj¹cymi cech ty po -
wych za gro ¿eñ ze w nê trz nych. Wsku tek dyna mi cz ne go roz wo ju cywi liza cyj ne go
i uprze mys³owie nia, sta le wzra sta li cz ba czyn ni ków po wo duj¹cych bez po œred nie
za gro ¿e nia dla zdro wia i ¿y cia cz³owie ka. Ponad to gwa³to w nie po stê puj¹ca de gra -
da cja œro do wi ska na tu ral ne go stwa rza po wa ¿ ne za gro ¿e nia eko lo gi cz ne. St¹d te¿
przy go to wa nie spo³ecze ñ stwa do ra dze nia so bie w nie ty po wych sy tu a cjach na le ¿y

Ar ty ku³ za wie ra przegl¹d form edu ka cji spo³ecze ñ stwa i pro wa dzo nych

ka m pa nii info rma cy j nych. Szcze gó³owej ana li zie pod da no krajo we pro gra -

my pro fila kty cz ne, a ta k ¿e rea li zo wa ne oraz na si laj¹ce siê po 2010 roku

ka m pa nie spo³ecz ne o cha ra kte rze komu nika cy j nym, zw³asz cza ka m pa nie

info rma cy j ne na rzecz bez pie cze ñ stwa. Przy czy niaj¹ siê one do kszta³to wa -

nia bez pie cze ñ stwa indy widu al ne go i spo³ecz ne go, zw³asz cza bez pie cze ñ -

stwa dro go we go, po ¿a ro we go, eko logi cz ne go, bez pie cze ñ stwa w sie ci

i in nych jego prze ja wów dzia³añ o cha ra kte rze pro fila kty cz nym.

S³owa klu czo we: edu ka cja, ka m pa nie spo³ecz ne, edu ka cja na rzecz

bez pie cze ñ stwa.
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1 Ar ty ku³ zo sta³ przy go to wa ny w ra mach re a li za cji pro je ktu pt. Sy stem Bez pie cze ñ -
stwa Na ro do we go RP nr rej. O ROB/0076/03/001 rea lizo wa ne go przez kon so r cjum na uko -
wo- prze mys³owe AON- WSPol -UPH-S GSP-AS SE CO i fi nan so wa ne ze œro d ków Na ro do -
we go Cen trum Ba dañ i Roz wo ju.



tra kto waæ jako wa ¿ ne wy zwa nie dla w³adz, in sty tu cji bez pie cze ñ stwa na ro do we -
go, sy ste mu edu ka cji, a na wet po je dyn czych oby wa te li2.

Od po wied nia edu ka cja na rzecz bez pie cze ñ stwa, po le gaj¹ca na wy kszta³ce niu
w³aœci wych po staw spo³ecz nych, roz wi niê ciu œwia do mo œci oraz na ucze niu ra cjo -
na l nych za cho wañ w ob li czu za gro ¿eñ, jest jed nym z pod sta wo wych wa run ków
sta bi l no œci i trwa³oœci bez pie cze ñ stwa kra ju. Owa edu ka cja mo¿e przy bie raæ ró ¿ -
ne fo r my, jed nak naj wa¿ nie j sze jest to, aby kszta³ce nie w za kre sie bez pie cze ñ stwa 
od no si³o siê do ca³ego spo³ecze ñ stwa, to zna czy aby obe j mo wa³o za rów no dzie ci,
m³od zie¿, jak i oso by do ros³e. Za pe w nie nie po trze by bez pie cze ñ stwa lud no œci
wi¹¿e siê ze œwia do mo œci¹ za gro ¿eñ wy stê puj¹cych we wspó³cze s nym œwie cie.
Œwia do moœæ lu dzi na te mat ota czaj¹cych ich za gro ¿eñ jest powi¹zana z ocze ki wa -
niem za pe w nie nia im bez pie cze ñ stwa3. 

R. Kra w czy ñ ski przy j mu je na stê puj¹ce twier dze nia zwi¹zane z edu kacj¹ spo -
³ecze ñ stwa w za kre sie bez pie cze ñ stwa4:
l sku te cz noœæ dzia³ania spo³ecze ñ stwa demo kra tycz ne go jest umie jê t no œci¹

samo orga ni za cji oraz zaan ga ¿o wa nia w spra wy spo³ecz ne i re gio na l ne,
w³¹czaj¹c w to za pe w nie nie so bie bez pie cze ñ stwa,

l ¿ad ne, na wet naj le piej zor gani zo wa ne spo³ecze ñ stwo, pa ñ stwo nie jest w sta -
nie wy eli mi no waæ wszy stkich za gro ¿eñ,

l ochro na lud no œci i ra to wa nie ¿y cia lu dz kie go to dzie dzi ny, któ re po win ny
pod le gaæ sta³emu do sko na le niu i roz wo jo wi,

l wspó³pra ca w za kre sie po pra wy bez pie cze ñ stwa po win na wi¹zaæ siê za rów no
z ini cja tyw¹ sa morz¹du tery to rial ne go, jak i spo³ecze ñ stwa,

l za kres tej dzia³al no œci po wi nien uw z glêd niaæ po trze by lud no œci w tym za kre -
sie oraz spe cy fi kê te ry to rialn¹, eko no miczn¹ i spo³eczn¹,

l na le ¿y uœwia da miaæ lu dzi, ¿e ka ¿ dy z nas ma wp³yw na w³asne bez pie cze ñ -
stwo,

l wspó l ne i sko ordy no wa ne dzia³ania wszy stkich ele men tów i se kto rów ochro -
ny lud no œci mog¹ przy czy niæ siê do sku te cz ne go prze ciw dzia³ania za gro ¿e -
niom oraz mini ma li zo waæ ich sku t ki,

l przy go to wa nie spo³ecze ñ stwa na wy pa dek wy stê po wa nia sy tu a cji o cha ra kte -
rze nad zwy cza j nym jest kon stru kty w nym eta pem w ob sza rze ochro ny lud no -
œci. Re a li zacj¹ tego za da nia za j mu je siê edu ka cja spo³ecze ñ stwa w za kre sie
bez pie cze ñ stwa,

l sku te cz noœæ ochro ny lud no œci i po ziom œwia do mo œci na te mat za gro ¿eñ za le -
¿y nie ty l ko od spo so bów edu ka cji, ale rów nie¿ od mo men tu jej roz po czê cia.
Edu ka cja w tym za kre sie obe j mo waæ po win na rów nie¿ najm³od sze dzie ci,
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l du¿e re zu l ta ty w za kre sie edu ka cji spo³ecze ñ stwa osi¹ga siê, ba zuj¹c na do -
œwia d cze niach i roz wi¹za niach przy jê tych w in nych kra jach.
Aby spo³ecze ñ stwo by³o od po wie d nio przy go to wa ne i po sia da³o wy kszta³ -

cone pra wid³owe po sta wy i za cho wa nia w sy tu a cjach nie bez pie cz nych po trze b na
jest od po wied nia fo r ma edu ka cji. Przyk³adow¹ form¹ edu ka cji spo³ecze ñ stwa
jest ka m pa nia info rma cy j na, któ ra sta no wi isto tê da l sze go roz wi niê cia te ma tu.
Uprze d nio jed nak, za sto so w ne wy da je siê wy ja œ nie nie po jê cia edu ka cja i przed -
sta wie nie jej form.

1. Edu ka cja

Edu ka cja jest po jê ciem okre œla nym na ki l ka spo so bów. Wed³ug En cy klo pe dii
PWN, edu ka cja5 oz na cza ogó³ czyn no œci i pro ce sów maj¹cych na celu prze ka zy -
wa nie wie dzy, kszta³to wa nie okre œlo nych cech i umie jê t no œci6. S³ow nik jê zy ka
pol skie go okre œla edu ka cjê jako ucze nie ko goœ, zw³asz cza d³ugo trwa le, za po moc¹
wcze œ niej przy jê te go pro gra mu. Zaœ w na uko wych te kstach peda go gi cz nych edu -
ka cja to ogó³ od dzia³ywañ s³u¿¹cych roz wi ja niu zdo l no œci ¿y cio wych cz³owie ka7.
Przed sta wio na de fi ni cja cha ra kte ryzu je siê ogó l no œci¹ i nie jedno rod no œci¹. Nie -
jed no rod noœæ tego po jê cia ukry ta jest w te r mi nach: ogó³ od zia³ywa nia, zmie nia -
nie, roz wi ja nie, zdo l no œci ¿y cio we cz³owie ka. 

Ogó³ od dzia³ywañ oz na cza od dzia³ywa nia za rów no in sty tu cjo nalne, jak i in -
dywi dua l ne, œwia do me i nie œwia do me. Od zia³ywa nia te mog¹ byæ sy ste maty cz ne, 
niesy stema ty cz ne, przy god ne i za pla no wa ne. Sy ste maty cz ne i za pla no wa ne
dzia³ania edu ka cy j ne maj¹ mie j s ce np. na ucze l ni. Niesy stema ty cz ne i przy god ne 
za chodz¹ miê dzy in ny mi w in ter akcjach ró wie œ ni czych, kryj¹ siê w prze ka zach
ku l tu ry. 

Zmie nia nie, roz wi ja nie mo¿e za cho dziæ w ja kimœ kon kre t nym kie run ku
przy jê tym wed³ug kry te rium zew nê trz ne go wo bec jed no stki lub bez uprze d nio
ob ra ne go celu.

Zdo l no œci ¿y cio we cz³owie ka mog¹ do ty czyæ wie lu ob sza rów jego fun kcjo no -
wa nia:
l emo cjo nal ne go, 
l inte le ktua lne go, 
l inter perso nal ne go, 
l moty wacy j ne go, 
l fi zy cz ne go itd. 

Stan po wy ¿sze go skom pli ko wa nia po zwa la wpro wa dziæ dwa ko le j ne ogó l ne
po jê cia, któ re nie do ko ñ ca bez po œred nio, lecz w da l szych swych usz cze l nie niach
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bêd¹ sto p nio wo re du ko wa³y ow¹ nie jed no rod noœæ8. Te po jê cia to wy cho wa nie
i kszta³ce nie. Wed³ug W. Okoñ wy cho wa nie to œwia do me i ce lo we dzia³anie
peda go gi cz ne zmie rzaj¹ce do osi¹gniê cia wzglêd nie sta³ych sku t ków w oso bo wo -
œci wy cho wan ka9. Na to miast kszta³ce nie to sy stem dzia³añ zmie rzaj¹cych do
tego, aby ucz¹cej siê jed no st ce umo ¿ li wiæ po zna nie œwia ta, przy go to wa nie siê do
zmie nia nia œwia ta i ukszta³to wa nie w³as nej oso bo wo œci10. 

Owa nie jed no rod noœæ po jê cia edu ka cji ule ga re du kcji dziê ki wpro wa dze niu
po jê cia wy cho wa nie w tym sen sie, ¿e wy cho wa nie sta no wi tê czeœæ pra kty ki edu -
ka cy j nej, któ ra do ty czy od dzia³ywañ œwia do mych, ce lo wych, zmie rzaj¹cych do
zmian roz wo jo wych w kon te kstach „zdo l no œci ¿y cio wych cz³owie ka” do tycz¹-
cych fun kcjo no wa nia jego oso bo wo œci. Po do b na sy tu a cja po wsta je dziê ki wpro -
wa dze niu po jê cia kszta³ce nia, któ re czê œcio wo re du ku je nie jed no rod noœæ po jê cia
edu ka cji zwi¹zan¹ rów nie¿ ze œwia do mo œci¹ i ce lo wo œci¹ od dzia³ywañ kon kre ty -
zuj¹c jed no cze œ nie „¿y cio we zdo l no œci cz³owie ka” w po sta ci zmian roz wo jo wych
za chodz¹cych g³ów nie w sfe rze jego fun kcjo no wa nia inte le ktua lne go11. 

Nie ste ty nie wszy stkie pro ble my zwi¹zane z nie jedno rod no œci¹ po jê cia edu -
ka cji zo sta³y roz wi¹zane przez wpro wa dze nie nie co mniej ogó l nych po jêæ. Po zo -
sta je miê dzy in ny mi kwe stia nie jedno rod no œci typu od dzia³ywañ zwi¹za nych za -
rów no z kszta³ce niem i wy cho wa niem. Pro blem ten usz cze gó³awia siê, gdy
z po jê ciem kszta³ce nia po³¹czy my po jê cia ucze nia siê i na ucza nia. Jak wy ni ka
z de fi ni cji kszta³ce nia, od dzia³ywa nie to jest skie ro wa ne na oso by ucz¹ce siê12. 

Ucze nie siê jest pro ce sem pro wadz¹cym do mo dy fi ka cji sze ro ko ro zu mia ne go 
za cho wa nia pod wp³ywem do œwia d czeñ i æwi czeñ w toku bez po œred nie go i po -
œred nie go po zna wa nia rze czy wi sto œci13. 

Na ucza nie na to miast jest pro ce sem kie ro wa nia ucze niem siê ucz niów w toku
pla no wa nej pra cy na uczy cie la z ucz nia mi14. 

Wo bec po wy ¿sze go ogó³ od zia³ywañ wy stê puj¹cy w de fi ni cji edu ka cji zo sta³
spro wa dzo ny do po zio mu bar dziej szcze gó³owe go. 

Siê gaj¹c zaœ do En cy klo pe dii mul time dia l nej otrzy mu je my sze r sze spo j rze nie na
po jê cie edu ka cji, któ re okre œlo ne jest jako wy cho wa nie ro zu mia ne w sen sie
kszta³ce nie cz³owie ka. W szcze gó l no œci cho dzi tu o wy cho wa nie dzie cka a¿ do
mo men tu osi¹gniê cia doj rza³oœci, na p³asz czy Ÿ nie inte le ktua l nej, psy cho logi cz -
nej oraz mo ra l nej. Edu ka cja ta ma na celu wy ucze nie przy sto so wa nia siê do ¿y cia
w spo³ecze ñ stwie, a ta k ¿e wy kszta³ce nie w³as ne go os¹du. 
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Zde cy do wa nie sze r sze wy ja œ nie nie wy cze r puj¹ce te mat de fi ni cji edu ka cji zna j -
du je siê w li te ra tu rze wspó³cze s nej do tycz¹cej edu ka cji XXI wie ku. Po da na tam
in fo r ma cja mówi, ¿e „[…] edu ka cja to re a li za cja pro gra mu ewo lu cji isto ty lu dz -
kiej w toku ca³ego ¿y cia z myœl¹ o in te gra l nym roz wo ju w za kre sie umys³owym,
fi zy cz nym, afe kty w nym, mo ra l nym, du cho wym. Oz na cza pro ces obe j muj¹cy nie
ty l ko prze ka zy wa nie wie dzy i umie jê t no œci, sze ro ko po jê tych wa r to œci ku l tu ry,
lecz ta k ¿e in spi ro wa nie po sta wy twó r czej, otwa r tej, samo dzie l no œci my œle nia,
zdo l no œci do sa mo kszta³ce nia”15. 

Wspó³cze s na edu ka cja pod da wa na jest sta³ym prze ob ra ¿e niom, umo ¿ li wiaj¹c
spe³nie nie po trzeb po szcze gó l nych grup spo³ecz nych. W no wo cze œ nie po j mo wa -
nej edu ka cji du¿y na cisk k³ad zie siê na mo ¿ li woœæ roz wi ja nia oso bo wo œci i œwia -
do mo œci lu dzi, a nie ty l ko na spe³nie nie ocze ki wañ wo bec da ne go przed mio tu
na ucza nia. Roz wój edu ka cji spo³ecz nej wi¹¿e siê œci œle z re fleksj¹ nad cz³owie -
kiem i jego fun kcjo no wa niem oraz œro do wi skiem. Re zu l ta tem edu ka cji ma byæ
wszech stron ny roz wi niê ty cz³owiek tzn. oso ba na le ¿y cie ukszta³to wa na pod
wzglê dem umys³owym, spo³ecz no- mora l nym, za wo do wym, kul tu ra l nym i zdro -
wo-fi zy cz nym, przy sto so wa na do ¿y cia w wa run kach sze ro ko zmie niaj¹cego siê
œwia ta, w tym – jak na prze³omie XX i XXI wie ku – w spo³ecze ñ stwie wie dzy.
Tak ujê ty cel edu ka cji jest zgod ny z De kla racj¹ praw cz³owie ka Or ga ni za cji Na -
ro dów Zjed no czo nych z 1948 roku oraz wie lo ma in ny mi ra po r ta mi edu kacy j ny -
mi o cha ra kte rze miê dzy naro do wym i krajo wym, miê dzy in ny mi z ra po r tem
Edu ka cja na ro do wa prio ry te tem z 1989 roku16.

No wo cze œ nie sy stem edu ka cji de fi nio wa ny jest jako stru ktu ra umo ¿ li wiaj¹ca
za pe w nie nie efe kty w nej edu ka cji, pro wadz¹cej do osi¹gniê cia ce lów zgod nych
z rze czy wi sty mi po trze ba mi edu kacy j ny mi gru py, dla któ rej zo sta³ stwo rzo ny.
W tak sze ro kim ro zu mie niu na sy stem edu ka cji sk³adaj¹ siê za rów no in sty tu cje
powo³ane do kszta³ce nia, wy cho wa nia i opie ki, jak i po li ty cz na edu ka cja (za wie -
raj¹ca wi zjê, mi sje oraz cele edu ka cy j ne, ad mi ni stra cja (porz¹dkuj¹ca spe cy fi cz ny 
spo sób in sty tu cje edu ka cy j ne i roz dzie laj¹ca œro d ki fi nan so we), stru ktu ra na -
ucza nia (obe j muj¹ca po ziom edu ka cji po pu la cjê ucz niów i na uczy cie li, pro gra -
my, sty le i me to dy na ucza nia) oraz s³u¿by wspie raj¹ce dzia³al noœæ sy ste mu (np.
opie ka psy cho logi cz na, spo³ecz na lub zdro wo t na)17.

Je œli edu ka cjê okre œla siê jako ogó³ pro ce sów oœwia towo- wycho waw czych, któ -
rych ce lem jest zmie nia nie lu dzi sto so w nie do pa nuj¹cych w da nym spo³ecze ñ -
stwie idea³ów i ce lów wy cho wa w czych, to sto so w nie do tego edu ka cjê do ros³ych
mo ¿ na okre œliæ jako wie l koœæ od dzia³ywañ dydakty czno-wy chowa w czych
i wychowa wczo-ro zryw ko wych, któ rych przed mio tem jest cz³owiek do ros³y i do -
ra staj¹ca na ogó³ pra cuj¹ca lub ubie gaj¹ca siê o pra cê m³od zie¿. Mówi siê dzi siaj
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o spo³ecze ñ stwie ucz¹cym siê oraz d¹¿y siê do tego, by wspó³cze œ nie spo³ecz no œci
lu dz kie sk³ada³y siê z lu dzi wy kszta³co nych. Za roz wo jem edu ka cji do ros³ych
prze ma wiaj¹ nie ty l ko po trze by spo³ecz ne wy ra ¿o ne w ko nie cz no œci two rze nia
spo³eczeñstw kon ku ren cyj nych, ale ta k ¿e, co pod kre œlaj¹ psy cho lo go wie, du¿e
mo ¿ li wo œci ucze nia siê cz³owie ka przez ca³e do ros³e ¿y cie do pó Ÿ nej sta ro œci18.
Po ziom mo ty wa cji i de cy zji wa run ku je ko nie cz noœæ po dej mo wa nia tru du ucze -
nia siê i mo bi li zu je si³y fi zy cz ne, psy chi cz ne i orga niza cy j ne do ucze nia siê,
zw³asz cza tre œci i za dañ no wych. Kli mat spo³ecz ny (za chê ta, do ping, za sad noœæ,
po trze ba, nad zie ja, ocze ki wa nie) wp³ywa bez po œred nio na po szu ki wa nie i zna le -
zie nie swo je go mie j s ca w spo³ecz nym i za wo do wym po dzia le pra cy lu dz kiej.
Oko li cz no œci ¿y cio we i za wo do we na przyk³ad po trze ba do kszta³ca nia siê, do sko -
na le nia, zmian kwa li fi ka cji za wo do wych czê sto wy mu szaj¹ po dej mo wa nie de cy -
zji ucze nia siê i mo dy fi ka cji po sia da nej wie dzy i umie jê t no œci za wo do wych19.

1.1. Fo r my edu ka cji

Wed³ug po wy ¿sze go edu ka cja obe j mu je or ga ni za cjê sy ste mu kszta³ce nia, fo r -
my i me to dy pra cy, usta la cele na ucza nia oraz opra co wu je pro gra my. Sta no wi po -
jê cie, któ re œci œle jest zwi¹zane z pro ce sem roz wo ju umys³owe go cz³owie ka. Jej
za da nie to nie ty l ko kszta³to wa nie cech i po staw, a ta k ¿e zdo by wa nie no wych
umie jê t no œci oraz po sze rza nie w³as nych, po sia da nych ju¿ stru ktur wie dzy. Edu -
ka cja po win na roz bu dzaæ i wy ko rzy sty waæ po ten cja³ tkwi¹cy w cz³owie ku,
sk³aniaj¹c go tym sa mym do per ma nent ne go roz wo ju i usta wi cz ne go kszta³ce nia.

W pro ce sie ucze nia wy ró ¿ nia my czte ry fo r my edu ka cji20:

Edu ka cja fo r ma l na zwa na ina czej szkoln¹. Od by wa siê w pro ce sie na uki szko l -
nej, w tra kcie stu diów oraz ma mie j s ce w ra mach zró¿ ni co wa nych ty pów szko leñ, 
a ta k ¿e ku r sów. Pro wa dzi za zwy czaj do uzy ska nia cer ty fi ka tów, dy p lo mów lub
za œwia d czeñ. Opa r ta jest na œci œle okre œlo nej stru ktu rze i or ga ni za cji na uki oraz
jej me to do lo gii i me to dy ki21. 

O edu ka cji fo r ma l nej mo ¿ na mó wiæ w od nie sie niu do osób, któ re22:
l s¹ ucz nia mi szko³y pod sta wo wej, gi mna zjum, szko³y ponad gimna zja l nej,
l s¹ s³ucha cza mi szkó³, któ re koñcz¹ siê uzy ska niem dy p lo mu na daj¹cego kwa -

li fi ka cje od po wia daj¹ce po zio mo wi piêæ w Pol skich Ra mach Kwa li fi ka cji,
l s¹ stu den ta mi ucze l ni, w tym ta k ¿e ucz¹cymi siê w sy ste mie za ocz nym albo

w sy ste mie „na od leg³oœæ” (di stan ce le a r ning),
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l ucze st nicz¹ w szko le niu, któ re pro wa dzi bez po œred nio do uzy ska nia kwa li fi -
ka cji zgod nie z za sa da mi Eu ro pe j skich Ram Kwa li fi ka cji/Pol skich Ra mach
Kwa li fi ka cji.

Edu ka cja nie ofi cja l na za zwy czaj ma mie j s ce obok ofi cja l ne go pro ce su na ucza -
nia lub szko le nia, ale nie pro wa dzi do uzy ska nia w spo sób sfor mali zo wa ny cer ty -
fi ka tów i dy p lo mów. 

Tego typu ucze nie siê od by wa siê w mie j s cach pra cy, w ra mach akty w no œci
ró ¿ ne go ro dza ju or ga ni za cji, np. or ga ni za cji m³od zie ¿o wych, po zarz¹do wych,
klu bów spo r to wych itd. Typ edu ka cji nie ofi cja l nej mog¹ kre o waæ i or ga ni zo waæ
ta k ¿e same oso by ucz¹ce siê23.

Edu ka cja nie for ma l na – ogó l nie mo ¿ na j¹ opi saæ jako trwaj¹cy przez ca³e ¿y cie
pro ces kszta³to wa nia siê wa r to œci, po staw, umie jê t no œci na pod sta wie ró ¿ nych
do œwia d czeñ oraz na sku tek wp³ywu oto cze nia, to zna czy ro dzi ny, zna jo mych, œro -
do wi ska pra cy, za baw itp., jak rów nie¿ od dzia³ywa nia mass me diów. Przyk³adem 
mog¹ byæ miê dzy in ny mi ró ¿ ne go ro dza ju edu ka cy j ne kon ku r sy, pro je kty, ka m -
pa nie info rma cy j ne, fi l my, s³ucho wi ska, gry mul time dia l ne i sy mu la cyj ne, a ta k -
¿e edu ka cja roz ry w ko wa, w któ rej an ga ¿u je siê kon kre t na oso ba24.

Edu ka cja akcy den ta l na zwa na ina czej edu kacj¹ in cy den taln¹, bez po œred ni¹ lub
swo bodn¹. Jest de fi nio wa na jako re zu l tat ucze nia siê z co dzien nych sy tu a cji, któ re
wy da rzy³y siê spon ta ni cz nie by³y nie za pla nowa ne i nieza proje kto wa ne, jed na k ¿e 
by³y Ÿród³em cen nej wie dzy i do œwia d cze nia. Edu ka cja akcy den ta l na nie po sia da 
stru ktu ry w sen sie przed mio tów na ucza nia, cza su na uki i wspa r cia meto dy cz ne go.

Uwa ¿a siê, ¿e ta fo r ma jest nie zast¹pio nym Ÿród³em cen nej wie dzy i w wy -
j¹tko wy spo sób umo ¿ li wia zdo by wa nie do œwia d czeñ25.

Edu ka cja nie roze rwa l nie to wa rzy szy cz³owie ko wi przez ca³e jego ist nie nie,
w ¿y ciu za wo do wym, to wa rzy skim, kul tu ra l nym, ro dzin nym oraz du cho wym.
Zdo by wa nie wie dzy po wie rz chow nej i te ch ni cz nej zo rien to wa nej g³ów nie na
umie jê t no œci nie za wsze jest Ÿród³em za do wo le nia. Bywa jed nak, ¿e obe cnoœæ
edu ka cji jest „nie wy czu wal na” i wów czas spra wia nam przy je mnoœæ oraz wielk¹
sa ty s fa kcjê. Ta kim przyk³adem edu ka cji s¹ pa sje. W szy b ki, ³atwy i na tu ra l ny
spo sób zdo by wa my, a ta k ¿e po sze rza my nasz¹ wie dzê, uczy my siê no wych po jêæ,
te r mi nów. Zwi¹zane jest to z ro dza jem wie dzy dy na mi cz nej, któ ra w dzi sie j szych
cza sach sta no wi wie dzê naj bar dziej po¿¹dan¹. Sk³ania ona bo wiem do kre a cji
oraz twó r cze go my œle nia, co z ko lei im p li ku je bar dziej kom p le kso we wyko rzy -
sty wa nie po sia da ne go po ten cja³u.

Au to edu ka cja sta no wi ko lejn¹ fo r mê edu ka cji, któ ra umo ¿ li wia m¹dre i œwia do -
me ko rzy sta nie z czte rech po zo sta³ych uprze d nio wy szcze gól nio nych form.
Wed³ug S³ow ni ka jê zy ka pol skie go oz na cza umie jê t noœæ wp³ywu na w³asny roz wój, 
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prze j mo wa nie za da nia roz wi ja nia i kszta³to wa nia kwa li fi ka cji we w³as nym za kre -
sie. Ina czej uj muj¹c oz na cza sa mo kszta³ce nie. 

W za kre sie edu ka cji na rzecz bez pie cze ñ stwa edu ka cja fo r ma l na od by wa siê
na pod sta wie roz porz¹dze nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z 23 grud nia 2008 r.
w spra wie pod sta wy pro gra mo wej wy cho wa nia przed szko l ne go oraz kszta³ce nia
ogó l ne go w po szcze gó l nych ty pach szkó³, opub liko wa ne go w Dzien ni ku Ustaw
nr 4, poz. 17 z 15 sty cz nia 2009 r. Od wrze œ nia 2009 roku w gim nazjach i li ce ach
po ja wi³ siê nowy przed miot edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa, za stê puj¹cy doty ch cza -
so wy przed miot przy spo so bie nie ob ron ne. 

Kon ce p cja tego przed mio tu wy ra ¿a siê w kom p le kso wym ujê ciu za gad nieñ
bez pie cze ñ stwa z prze nie sie niem pun ktu ciê ¿ ko œci dzia³añ edu ka cy j nych na pro -
ble ma ty kê za gro ¿eñ po ko jo wych i spo so bów za cho wañ w sy tu a cjach zda rzeñ
o cha ra kte rze kry zy so wym, w ka ¿ dym mie j s cu i cza sie. 

Tre œci na ucza nia ujê te w pod sta wie pro gra mo wej do przed mio tu edu ka cja dla
bez pie cze ñ stwa zo rien to wa ne s¹ na wy pra co wa nie umie jê t no œci za cho wa nia siê
w sy tu a cjach ró ¿ nych za gro ¿eñ ta kich, jak: po ¿a ry, po wo dzie, wy pa d ki i ka ta stro -
fy dro go we itp., któ re mog¹ za ist nieæ w naj bli ¿ szym oto cze niu ucz nia, w³¹czaj¹c
w to umie jê t noœæ nie sie nia pie r wszej po mo cy. Dope³nie niem tre œci na ucza nia
jest pro ble ma ty ka fun kcjo no wa nia sy ste mu ob ron no œci pa ñ stwa, w tym Si³
Zbro j nych Rze czypo spo li tej Pol skiej26.

Przyk³adem edu ka cji nie for ma l nej mog¹ byæ miê dzy in ny mi ró ¿ ne go ro dza ju
pro je kty, ka m pa nie info rma cy j ne, fi l my, s³ucho wi ska, gry mul time dia l ne i sy -
mu la cyj ne, a ta k ¿e edu ka cja roz ry w ko wa, w któ rej an ga ¿u je siê kon kre t na oso ba. 

Przy j muj¹c ta kso no miê opart¹ na uk³ad zie: strate gia-pro gram- pro jekt, mo ¿ -
na w pra kty ce czê sto spo t kaæ siê z okre œle niem pro gram sto so wa nym w ra mach
zarz¹dza nia pro je kta mi. W tej sy tu a cji pro gram sta no wi gru pê pro je któw,
s³u¿¹cych re a li za cji jed ne go celu. Na szcze b lu cen tra l nym rea li zo wa nych jest ki l -
ka na œcie pro gra mów profi la kty cz nych, któ rych ce lem jest bez po œred nie od dzia -
³ywa nie na po pra wê bez pie cze ñ stwa27. 

Po ni ¿ej przed sta wio no ki l ka pro gra mów profi la kty cz nych, któ re wp³ywaj¹ na 
ogra ni cze nie wy stê po wa nia przy czyn bra ku bez pie cze ñ stwa.

1.1.1. Krajo wy Pro gram Prze ciw dzia³ania prze mo cy w ro dzi nie

Ce lem tego pro gra mu profi lakty cz ne go jest ogra ni cza nie ska li zja wi ska prze -
mo cy w ro dzi nie, zwiê ksze nie sku te cz no œci ochro ny ofiar prze mo cy w ro dzi nie
i z wiê ksze nie do stê p no œci po mo cy, a ta k ¿e dzia³añ in ter we ncyj nych i ko re kcy j -
nych wo bec osób sto suj¹cych prze moc. Pro gram skie ro wa ny jest do ofiar prze -
mo cy, w tym dzie ci, wspó³ma³¿on ków lub pa r t ne rów w zwi¹zkach nie for ma l -
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nych, osób sta r szych, osób nie pe³no spra w nych, spra w ców prze mo cy w ro dzi nie,
a ta k ¿e œwia d ków ta kiej prze mo cy. 

Pro gram rea li zo wa ny jest przez ad mi ni stra cjê rz¹dow¹ przy wspa r ciu pa ñ -
stwo wych jed no stek orga niza cy j nych re a li zuj¹cych za da nia w za kre sie prze ciw -
dzia³ania prze mo cy w ro dzi nie oraz przez jed no stki sa morz¹du tery to rial ne go
przy wspó³pra cy or ga ni za cji po zarz¹do wych ta kich jak ko œcio³y lub zwi¹zki wy -
zna nio we28. Re a li za cja pro gra mu prze wi dzia na jest na lata 2006–2016.

1.1.2. Krajo wy pro gram po pra wy bez pie cze ñ stwa ru chu dro go we go w Pol sce

„GAMBIT” 

Ce lem stra te gi cz nym pro gra mu by³o zmnie j sze nie do 2013 roku li cz by ofiar
œmie r te l nych o ponad 50% w sto sun ku do roku 2003. Pro gram za wie ra³ oce nê
sta nu bez pie cze ñ stwa ru chu dro go we go oraz sy ste mu bez pie cze ñ stwa w Pol sce.
Wska zy wa³ miê dzy in ny mi uwa run ko wa nia pro gra mo wa nia bez pie cze ñ stwa ru -
chu dro go we go za rów no na szcze b lu krajo wym, jak i eu ro pe j skim oraz przed sta -
wia³ wi zjê bez pie cze ñ stwa ru chu dro go we go w Pol sce do 2020 roku. 

Na po zio mie lo ka l nym pro wa dzo no dzia³ania pro gra mo we w fo r mie pro gra -
mów lo ka l nych, rea li zo wa nych przez sa morz¹dy. Pro gra my te wska zy wa³y kon -
kre t ne roz wi¹za nia z za kre su edu ka cji, nad zo ru, in fra stru ktu ry i ra tow ni c twa. 

Cen tra l nie po dej mo wa ne by³y dzia³ania pro fila kty cz ne skie ro wa ne w szcze -
gó l no œci do nie uchro nio nych ucze st ni ków ru chu dro go we go: Na ro do wy eks pe ry -
ment bez pie cze ñ stwa- we ekend bez ofiar, Ogól no po l ska ka m pa nia spo³ecz na Ro we rem
bez pie cz nie do celu, Ogól no po l ska ka m pa nia Bez pie cz ny prze jazd Za trzy maj siê i ¿yj. 

W tym mie j s cu na le ¿y wska zaæ na przy jê ty przez Ko mi sjê Eu ro pejsk¹ uni j ny
Pro gram bez pie cze ñ stwa na dro gach na lata 2011–2020, któ ry ma na celu zmnie j sze -
nie o po³owê li cz by œmie r te l nych wy pa d ków dro go wych w ci¹gu nad chodz¹cej
de ka dy. Swym za siê giem pro gram obe j mu je du¿y za kres ini cja tyw na po zio mie
krajo wym i eu ro pe j skim, któ rych ce lem jest po pra wa bez pie cze ñ stwa po ja z dów,
in fra stru ktu ry oraz kszta³to wa nia w³aœci wej po sta wy wœród ucze st ni ków ru chu
dro go we go29.

1.1.3. Rz¹dowy pro gram ogra ni cza nia prze stê pczo œci i aspo³ecz nych za cho wañ

„Ra zem Bez pie cz niej”

W 2006 roku po raz pie r wszy zo sta³ wpro wa dzo ny ogól no po l ski pro gram pro -
fila kty cz ny, któ re go wyj¹tko woœæ po le ga³a na nie sto so wa nych do ty ch czas me -
cha ni z mach pro wa dze nia dzia³añ profi la kty cz nych oraz wyod rê b nio nym bu d¿e -
cie na jego re a li za cjê. Nad ca³oœci¹ dzia³añ i re a li zacj¹ pro je ktu czu wa³ Mi ni ster
Spraw We wnê trz nych, przy wspa r ciu Ko men dan ta G³ów ne go Po li cji za po œred -
ni c twem ze spo³u wspie raj¹cego ko or dy na cjê pro je ktu. W jego sk³ad w³¹czo no
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przed sta wi cie li Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci, Mi ni ste r stwa Edu ka cji Na ro do -
wej, Mi ni ste r stwa Ob ro ny Na ro do wej, Mi ni ste r stwa Zdro wia, Mi ni ste r stwa Fi -
nan sów, Mi ni ste r stwa Spo r tu i Tu ry sty ki, Mi ni ste r stwa Pra cy i Po li ty ki Spo³ecz -
nej, Mi ni ste r stwa Go spo dar ki, Mi ni ste r stwa Œro do wi ska, Mi ni ste r stwa Ku l tu ry
i Dzie dzi c twa Na ro do we go, Mi ni ste r stwa In fra stru ktu ry oraz przed sta wi cie li
fo r ma cji pod leg³ych Mi ni sterstwu Spraw We wnê trz nych. 

Na ob sza rze wo je wó dz twa za da nia pro je kto we rea li zo wa no, ini cjo wa no oraz
koor dy no wa no przez w³aœci we go wo je wo dê, któ ry rów nie¿ powo³a³ ze spó³ ko or -
dy nuj¹cy, w sk³ad któ re go wes zli przed sta wi cie le zaan ga ¿o wa nych w re a li za cjê
pro gra mu pod mio tów: ad mi ni stra cja sa morz¹dowa, Po li cja, Pa ñ stwo wa Stra¿
Po ¿a r na, Stra¿ Gra ni cz na.

Z ko lei na ob sza rze po wia tu rolê wiod¹c¹ w re a li za cji pro gra mu pe³ni³ sta ro sta 
jako prze wod nicz¹cy ko mi sji bez pie cze ñ stwa i porz¹dku. Do dzia³añ koor dy no -
wa nych przez sta ro stê w³¹czy li siê przed sta wi cie le ze spo lo nych s³u¿b wcho -
dz¹cych w sk³ad lo ka l nych ko mi sji bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go. 

Na to miast w gmi nach rola spo czy wa³a na wó j tach, bu r mi strzach, pre zy den -
tach miast, któ rym mog³y po ma gaæ ko mi sje rady gmi ny oraz oso by i in sty tu cje
dzia³aj¹ce na rzecz bez pie cze ñ stwa. 

Pro gram „Ra zem Bez pie cz niej” mia³ na celu ogra ni cze nie ska li zja wisk i za -
cho wañ, któ re bu dzi³y po wszech ny sprze ciw i po czu cie za gro ¿e nia. Rea li zo wa ny
przy w³aœci wej dia g no zie za gro ¿eñ i ocze ki wañ spo³ecz nych, obe j mo wa³ wie le
ob sza rów i ini cja tyw insty tucjo na l nych i oby wa te l skich. Ob sza ry dzia³ania pro -
gra mu i kie run ki jego akty w no œci zaan ga ¿o wa nych pod mio tów okre œla no na
pod sta wie aktu a l nej wie dzy o sta nie i po czu ciu bez pie cze ñ stwa. 

G³ówne kie run ki po dej mo wa nych dzia³añ obe j mo wa³y:
l wzrost re a l ne go bez pie cze ñ stwa w kra ju,
l wzrost po czu cia bez pie cze ñ stwa wœród jego mie sz ka ñ ców,
l za po bie ga nie prze stê pczo œci i aspo³ecz nym za cho wa niom po przez za kty wizo -

wa nie i zdy nami zo wa nie dzia³añ ad mi ni stra cji rz¹do wej na rzecz wspó³pra cy
z ad mi ni stracj¹ sa morz¹dow¹, orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi i spo³ecz no œci¹
lo kaln¹,

l po pra wê wi ze run ku Po li cji i wzrost za ufa nia spo³ecz ne go do tej i in nych s³u¿b 
dzia³aj¹cych na rzecz po pra wy bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go. 
Do naj wa¿ nie j szych ob sza rów wy ma gaj¹cych pod jê cia dzia³añ w ra mach pro -

gra mu za li czo no po pra wê bez pie cze ñ stwa w mie j s cach pu b li cz nych i w mie j s cu
za mie sz ka nia, w szko le, w œro d kach ko mu ni ka cji pu b li cz nej, w ru chu dro go wym 
oto cze nia dzia³al no œci go spo da r czej, prze ciw dzia³anie prze mo cy w ro dzi nie oraz
ochro nê dzie dzi c twa na ro do we go30. 
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2. Edu ka cja na rzecz bez pie cze ñ stwa

Edu ka cja na rzecz bez pie cze ñ stwa to ogó³ pro ce sów oœwia towo- wycho waw -
czych rea li zo wa nych g³ównie przez ro dzi nê, szko³ê, œro d ki ma so we go prze ka zu,
or ga ni za cje m³od zie ¿o we, sto wa rzy sze nia oraz prze zna czo ne do tego in sty tu cje
rz¹dowe i sa morz¹dowe, któ rych za da niem jest upo wsze ch nia nie wa r to œci, zdo -
by wa nie i prze ka zy wa nie wie dzy oraz umie jê t no œci nie zbêd nych do za pe w nie nia
bez pie cze ñ stwa na ro do we go31.

Edu ka cja jest jedn¹ z pod sta wo wych dróg kszta³to wa nia bez pie cze ñ stwa. Od
po zio mu edu ka cji za le¿¹ po sta wy, wa r to œci, wia do mo œci, czy li œwia do moœæ lu dzi
oraz umie jê t no œci nie zbêd ne w za po bie ga niu i ra dze niu so bie w sy tu a cji za gro -
¿eñ.

W za le ¿ no œci od ro dza ju za gro ¿eñ, wy ró ¿ niæ mo ¿ na na stê puj¹ce ob sza ry edu -
ka cji na rzecz bez pie cze ñ stwa32:
l edu ka cja na rzecz bez pie cze ñ stwa poli ty cz ne go – ogó³ od dzia³ywañ oœwia -

towo- wycho waw czych ukie run ko wa nych na kszta³to wa nie ku l tu ry po li ty cz -
nej pa ñ stwa;

l edu ka cja na rzecz bez pie cze ñ stwa mi li tar ne go – kszta³ce nie i wy cho wa nie
ob ron ne zmie rzaj¹ce do za cho wa nia nie pod leg³oœci na ro du i pa ñ stwa oraz
ochro ny ¿y cia i lu dzi w sta nach za gro ¿e nia cza su wo j ny;

l edu ka cja na rzecz bez pie cze ñ stwa go spo dar cze go – kszta³to wa nie œwia do mo -
œci eko no mi cz nej;

l edu ka cja na rzecz bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go – kszta³to wa nie œwia do mo œci
pra wnej oraz po staw i za cho wañ w sy tu a cjach za gra ¿aj¹cych oby wa te lom
i porz¹dko wi pub li cz ne mu;

l edu ka cja na rzecz bez pie cze ñ stwa psy cho spo³ecz ne go – kszta³to wa nie mo ra l -
no œci spo³ecze ñ stwa i po staw;

l edu ka cja na rzecz bez pie cze ñ stwa eko logi cz ne go – har mo ni j ne wspó³¿y cie lu -
dzi z przy rod¹, kszta³to wa nie po staw i za cho wañ pro ekolo gi cz nych.
Edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa jest pro ce sem ci¹g³ym, obe j muj¹cym sze reg

dzia³añ, do któ rych mo ¿ na za li czyæ33:
l prze ka zy wa nie wie dzy w za kre sie wy stê po wa nia za gro ¿eñ;
l kszta³to wa nie „bez pie cz nych” za cho wañ i po staw;
l mo ty wa cja do po dej mo wa nia dzia³añ maj¹cych na celu za pe w nie nie bez pie -

cze ñ stwa;
l upo wsze ch nia nie ko nie cz nej wie dzy oraz umie jê t no œci z za kre su prze ciw -

dzia³ania za gro ¿e niom;
l uœwia do mie nie ska li oraz ro dza ju po trzeb w sy tu a cjach trud nych;
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l roz wi ja nie po czu cia odpo wie dzial no œci za po dej mo wa nie okre œlo nych
dzia³añ;

l wy ra bia nie od po wied nich na wy ków za cho wa nia siê w sy tu a cjach za gro ¿e nia;
l pie lêg no wa nie wa r to œci w od nie sie niu do ¿y cia i zdro wia cz³owie ka.

Edu ka cja na rzecz bez pie cze ñ stwa po win na do ty czyæ ca³ego spo³ecze ñ stwa,
obe j mo waæ za rów no dzie ci, m³od zie¿ oraz oso by do ros³e. Isto t ne jest jed nak to, aby 
za sto so waæ od po wied nie fo r my edu ka cji i za po moc¹ nich do trzeæ do wszy stkich
grup spo³ecz nych, a przede wszy stkim do mie sz ka ñ ców te re nów szcze gó l nie na ra -
¿o nych na wy stê po wa nie chara ktery sty cz nych dla da ne go te re nu za gro ¿eñ.

Jed nym z przyk³adów na le¿¹cych do fo r my edu ka cji nie for ma l nej spo³ecze ñ -
stwa s¹ ka m pa nie komu nika cy j ne, któ re mo ¿ na po dzie liæ na ró ¿ ne typy34: po li ty -
cz ne, pu b lic re la tions, re kla mo we, spo³ecz ne. 

Po ni ¿ej przed sta wio no isto tê, cha ra kter, cel ka m pa nii komu nika cy j nych,
ucze st ni ków ka m pa nii oraz kana³y i in stru men ty komu nika cy j ne, a ta k ¿e do ko -
na no ze sta wie nia naj cie ka wszych ka m pa nii edukacy jno-in formacy j nych prze -
pro wa dzo nych w Pol sce w la tach 2010–2012 na rzecz bez pie cze ñ stwa. 

3. Isto ta i cha ra kter ka m pa nii komu nika cy j nych

3.1. De fi ni cje ka m pa nii 

Zda niem B. Dobe k -O stro wskiej ka m pa nia komu nika cy j na to ze spó³ dzia³añ
orga niza cy j nych i komu nika cy j nych po dej mo wa nych przez in sty tu cje pu b li cz -
ne, pry wa t ne, przed siê bio r stwa, or ga ni za cje etc. wcze œ niej za pla no wa nych, kom -
p le kso wych i powi¹za nych ze sob¹, po sia daj¹cych kon kre t ny, ja s no spre cy zo wa -
ny cel, czy li wy kre o wa nie po¿¹da nych po staw i za cho wañ u re la ty w nie du ¿ej
li cz by osób, ad re so wa nych do sze ro kiej pub li cz no œci, rea li zo wa nych w okre œlo -
nych ra mach cza so wych, fa cho wo zarz¹dza nych i pro fe sjo nal nie prze pro wa dzo -
nych przez za wo do wych komu ni ka to rów35.

Jedn¹ z form ka m pa nii komu nika cy j nych s¹ ka m pa nie spo³ecz ne. Wed³ug
D. Ma i son i P. Wa si le wskie go ka m pa nia spo³ecz na jest to ro dzaj spo³ecz nej ko -
mu ni ka cji, w któ rej cho dzi o pro mo wa nie spo³ecz nie w³aœci wych i wa r to œcio -
wych wzo r ców za cho wañ, po staw i wa r to œci no wych lub te¿ zwró ce nie uwa gi
spo³ecze ñ stwa na isto t ne, czê sto trud ne i nie roz wi¹zy wa l ne pro ble my. Jest to ko -
mu ni kat, któ ry mo ¿e my okre œliæ jako per swa zy j ny, gdy¿ jego ce lem jest nie ty l ko
prze ka za nie sa mej in fo r ma cji, ale te¿, a mo¿e prze de wszy stkim, zmia nie za cho -
wañ i po staw na za cho wa nia i po sta wy po¿¹dane spo³ecz nie36. 

Ka m pa nie spo³ecz ne mog¹ mieæ cha ra kter info rma cy j ny, per swa zy j ny lub
informa cyjno- perswa zyj ny. 
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P.F. La za r s feld i R.K. Me r ton na zwa li ka m pa nie info rma cy j ne pro pa gand¹ ce -
lów spo³ecz nych. Sfo r mu³owa li trzy wa run ki ich sku te cz no œci, aktu a l ne do dziœ:
l mono po li za cjê od dzia³ywañ informa cyjno- perswa zyj nych (mini ma li za cjê

kontr pro pa gan dy), 
l nie zmien noœæ pod staw za³o¿eñ ka m pa nii, 
l dope³nia nie in fo r ma cji me dia l nych przez ko mu ni ka cjê in ter per so naln¹.

Po jê cie ka m pa nii info rma cy j nych jest ro zu mia ne jako je den ze spo so bów roz -
wi¹zy wa nia pro ble mów spo³ecz nych. Ka m pa nie info rma cy j ne s¹ re akcj¹ spo ³e -
cze ñ stwa na ist niej¹ce lub nowo za ist nia³e pro ble my spo³ecz ne, któ re mog¹ byæ
roz wi¹zane nie ty l ko za po moc¹ dzia³añ komu nika cy j nych, ale jed no cze œ nie praw -
nych, te ch ni cz nych i eko no mi cz nych. 

Ty po wy mi dzie dzi na mi obej mo wa ny mi ka m pa nia mi info rma cyj ny mi s¹: 
l po li ty ka (np. ka m pa nia na rzecz udzia³u w aktach wy bo r czych lub re fe ren dach),
l ochro na zdro wia (np. ka m pa nia na rzecz wa l ki z AIDS, ka m pa nia na rzecz sy -

ste maty cz nych ba dañ le ka r skich),
l eko lo gia (np. ka m pa nia na rzecz osz czêd no œci ene r gii, ochro ny zwierz¹t i ro -

œlin, pro pa go wa nia zdro wej ¿y w no œci), 
l po moc spo³ecz na (np. ka m pa nie cha ryta ty w ne), 
l bez pie cze ñ stwo pu b li cz ne (np. ka m pa nie na rzecz bez pie cze ñ stwa w ru chu

dro go wym). 
Ka m pa nie mog¹ siê od by waæ w ska li ogól no kra jo wej, re gio na l nej lub lo ka l -

nej. Mog¹ byæ pla no wa ne i rea li zo wa ne od gó r nie (w przy pa d ku in sty tu cji po sia -
daj¹cych od po wied nie œro d ki fi nan so we) lub te¿ od do l nie (w przy pa d ku np. ru -
chów spo³ecz nych, ini cja tyw oby wa te l skich, grup ro dzi ców). 

Prze bieg ka m pa nii info rma cy j nej obe j mu je sie dem faz: okre œle nie kon ce pcji,
pra ktyczn¹ re a li za cjê, kon tro lê efe któw, okre œle nie komu nika cy j nych œro d ków,
okre œle nie isto ty spo³ecz ne go pro ble mu, wy zna cze nie do ce lo wych grup, a ta k ¿e
okre œle nie efe któw, któ rych siê spo dzie wa my. 

Ka m pa nia info rma cy j na jest wiêc czyn ni kiem kre o wa nia zmian spo³ecz nych
o cha ra kte rze ca³ko wi cie œwia do mym i za pla no wa nym, nie zaœ przy pa d ko wym
i cha o ty cz nym.

3.2. Cele ka m pa nii spo³ecz nych

G³ów nym ce lem ka m pa nii spo³ecz nych jest re a li za cja in te re sów ogó³u
spo³ecze ñ stwa, pro mo wa nie wa r to œci i po staw pro spo³ecz nych oraz wa l ka z pa to -
lo gia mi spo³ecz ny mi.

Ka m pa nie spo³ecz ne maj¹ na celu spo wo do wa nie po¿¹da nych spo³ecz nie skut -
ków u re la ty w nie du ¿ej li cz by osób w okre œlo nym cza sie, w kon se k wen cji kom-
ple kso wych, zor gani zo wa nych dzia³añ komu nika cy j nych37.
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Ka m pa nia spo³ecz na d¹¿y do wywo³ania re fle ksji, zain tere so wa nia trud ny mi
za gad nie nia mi, nie jed no krot nie ich uœwia do mie nia, ale te¿ kszta³to wa nia kon -
kre t nych, spo³ecz nie po¿¹da nych wzo r ców za cho wañ lu dz kich, zmia ny po staw,
kre o wa nia re la cji spo³ecz nych. Ka m pa nie spo³ecz ne, zmie niaj¹c tak wie le czyn -
ni ków ¿y cia spo³ecz ne go, mo dy fi kuj¹ siê i kszta³tuj¹ rze czy wi stoœæ spo ³eczn¹.

Ka m pa nie spo³ecz ne maj¹ uœwia do miæ ist nie nie pro ble mu, zwró ciæ uwa gê na
roz miar zja wi ska, wzbu dziæ zain tere so wa nie da nym pro ble mem i po czu cie za -
gro ¿e nia (maj¹ uœwia do miæ, ¿e to zja wi sko mo¿e dotkn¹æ rów nie¿ mnie),
wywo³aæ okre œlo ne uczu cia po wo duj¹ce go to woœæ do pod jê cia dzia³añ oraz maj¹
za ini cjo waæ akcjê. Mo¿ na je de fi nio waæ ta k ¿e po przez pry z mat spo³ecz nej zmia -
ny, w któ rej to dzia³ania da nej gru py lu dzi na sta wio ne s¹ na prze ko na nie in nych
osób do mo dy fi ka cji, akce p ta cji lub te¿ za prze sta nia okre œlo nych pra ktyk, za cho -
wañ, prze ko nañ czy wa r to œci.

3.3. Ucze st ni cy ka m pa nii spo³ecz nych

Na da w ca mi ka m pa nii spo³ecz nych mog¹ byæ ró ¿ ne go ro dza ju in sty tu cje pu b -
li cz ne, pry wa t ne, rz¹dowe, przed siê bio r stwa, ró ¿ ne go ro dza ju sto wa rzy sze nia, ale 
ta k ¿e ban ki, po li ty cz ne gru py in te re sów, ko œcio³y i re li gi j ne or ga ni za cje oraz fun -
da cje cha ryta ty w ne. 

Naj czê œciej na da w ca mi ka m pa nii spo³ecz nych s¹ or ga ni za cje po zarz¹dowe, któ -
re s¹ do bro wol ny mi orga ni za cja mi, dzia³aj¹cymi nie za le ¿ nie od stru ktur pa ñ stwo -
wych czy po li ty cz nych. Dzia³aj¹ one na rzecz spraw spo³ecz nych i do bra pub li cz -
ne go, a swoj¹ pra cê w du ¿ej mie rze opie raj¹ na zaan ga ¿o wa niu wo lon ta riu szy.

Jak twier dzi L. Sta fiej, ka m pa nie spo³ecz ne po wstaj¹ z ini cja ty wy or ga ni za cji
lub in sty tu cji, któ re do chodz¹ do wnio sku, ¿e pe w ne zja wi ska spo³ecz ne za le¿¹
od po staw spo³ecz nych oraz ¿e zja wi ska ne ga ty w ne, pa to lo gie spo³ecz ne albo pe -
wien stan œwia do mo œci, wy ma gaj¹ in ter we ncji, zmia ny38.

Ka m pa nie spo³ecz ne mog¹ byæ ad re so wa ne do ca³ego spo³ecze ñ stwa lub do
pub li cz no œci spe cy fi cz nej, czy li do tzw. gru py do ce lo wej, tj. do wyse le k cjo nowa -
nej wê ¿ szej gru py od bio r ców, do okre œlo nych warstw czy se g men tów spo³ecze ñ -
stwa w za le ¿ no œci od wie ku, p³ci, mie j s ca za mie sz ka nia, gu stów oraz po trzeb.
Trze ba te¿ za zna czyæ, ¿e ka m pa nie spo³ecz ne kie ro wa ne do „wszy stkich lu dzi” s¹ 
za zwy czaj ma³o sku te cz ne.

Zda niem I. Stan kie wi cza, z do ce low¹ grup¹, któ ra ma byæ od biorc¹ osta te cz -
nym ko mu ni ka tu, mo ¿ na ko mu ni ko waæ siê w ró ¿ ny spo sób: mo ¿ na do jej oto cze -
nia naj bli ¿ sze go ape lo waæ, aby mog³o ono wp³yn¹æ na do ce low¹ gru pê albo mo ¿ -
na prze kaz bez po œred nio kie ro waæ do tej gru py lu dzi, z któ rej naj wiê cej osób
prze ja wia za cho wa nia niew³aœci we z pun ktu wi dze nia po dej mowa ne go przez
ka m pa nie pro ble mu, ale ta kie za³o¿e nie oczy wi œcie musi byæ od po wie d nio uza-
 sa d nio ne39.
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Ka m pa nie na rzecz bez pie cze ñ stwa po win ny do ty czyæ ca³ego spo³ecze ñ stwa.
Istot¹ jest, aby za sto so waæ od po wied nie na rzê dzia i za po moc¹ nich do trzeæ do
wszy stkich grup spo³ecz nych, a prze de wszy stkim do mie sz ka ñ ców te re nów
szcze gó l nie na ra ¿o nych na wy stê po wa nie sy tu a cji o cha ra kte rze nad zwy cza j -
nym40. 

4. Kana³y i in stru men ty komu nika cy j ne w ka m pa niach
spo³ecz nych

W ka m pa niach mo ¿ na wy ko rzy staæ ró ¿ ne kana³y i in stru men ty ko mu ni ka-
cy j ne. Ka m pa nie spo³ecz ne po sia daj¹ce od po wied nie mo ¿ li wo œci, ta kie jak œro d -
ki fi nan so we, wspa r cie spon so rów, twó r ców, me diów siê gaj¹ po re kla mê te le wi -
zyjn¹, ra diow¹ i pra sow¹. Po zo sta³e szu kaj¹ in nych form ko mu ni ka cji po zwa -
laj¹cych na do ta r cie do ryn ków do ce lo wych. W ka m pa niach spo³ecz nych czê sto
sto so wa na jest re kla ma ze w nê trz na wraz z ca³¹ gam¹ mo ¿ li wych do wy ko rzy sta -
nia œro d ków (re kla ma na bil l bo ar dach, city li g h tach, s³upach og³osze nio wych,
no œ ni kach za mo co wa nych na wia tach przy stan ko wych itp.).

Wa ¿ nym kana³em ko mu ni ka cji w ka m pa niach spo³ecz nych jest In ter net.
Klu czow¹ rolê od gry waj¹ w nich stro ny in ter ne to we, z któ rych wie le mo¿e sta no -
wiæ wzór mar ke tin gowe go po dej œcia, za rów no pod wzglê dem za wa r tych tre œci,
jak i form. Wchodz¹c na stro ny wie lu or ga ni za cji spo³ecz nych, mo ¿ na za po znaæ
siê z mul time dial ny mi ma te ria³ami do tycz¹cymi pro wa dzo nych ka m pa nii: spo -
ta mi re kla mo wy mi, fi l ma mi, te le dy ska mi, pla ka ta mi, tre œci¹ ulo tek. Mo ¿ na rów -
nie¿ za mó wiæ ele ktro ni cz ny biu le tyn info rma cy j ny, a na wet za graæ w edu ka cy j ne 
gry in ter ne to we.

Jed nym ze spo so bów ko mu ni ka cji jest za mie sz cza nie in fo r ma cji o pro wa dzo -
nych ka m pa niach spo³ecz nych na po rta lach in ter ne to wych wraz z lin ka mi do re -
klam umie sz czo nych w Yo u tu be, Da i ly mo tion czy in nych otwa r tych se r wi sach in -
ter ne to wych umo ¿ li wiaj¹cych pre zen ta cjê fi l mów, wi de o kli pów i in nych w³as nych 
mini pro du kcji. Czê sto sto so wa nym za bie giem jest ta k ¿e umie sz cza nie lin ków
prze kie ro wuj¹cych zain tere so wa nych na stro nê po œwiê con¹ ka m pa nii spo³ecz nej.

Szcze gó l nym ro dza jem dzia³añ pro mo cy j nych s¹ nie ofi cja l ne dzia³ania pro -
mo cy j ne, któ re s¹ ele men tem tzw. mar ke tin gu wi ru so we go. Ich ce lem jest po bu -
dze nie ko mu ni ka cji nie for ma l nej zwi¹za nej z przed mio tem ka m pa nii lub sam¹
ka m pa ni¹. W wie lu sy tu a cjach s¹ one prze sy³ane lub po le ca ne przez zna jo mych.
Twó r cy dok³adaj¹ sta rañ, by stwo rzo ne przez nich ma te ria³y pro mo cy j ne oraz in -
fo r ma cje na ich te mat zo sta³y spo pula ryzo wa ne w sie ci. W ka m pa niach mo ¿ na
wy ko rzy staæ rów nie¿ se r wi sy spo³ecz no œcio we. W tym celu mo ¿ na two rzyæ gru py 
spo³ecz no œcio we w In ter ne cie, a ta k ¿e ucze st ni czyæ i po bu dzaæ ko mu ni ka cjê
w ist niej¹cych gru pach i fo rach in ter ne to wych.
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Do form do cie ra nia do od bio r ców sto so wanych przez fun da cje na le ¿y am -
bient, sta no wi¹cy in no wa cyjn¹ i nie stan dar dow¹ fo r mê re kla my, wy ko rzy stuj¹c¹
kon kre t ne mie j s ca prze strze ni pu b li cz nej. Wy ko rzy sta nie g³ów nych cech re klam 
am bien to wych, czy li za sko cze nia i wyj¹tko wo œci, ma po zwo liæ na przy ci¹gniê cie
uwa gi i wzmo c nie nie œwia do mo œci pro ble mu spo³ecz ne go. Am bient to fo r ma
pro mo cji co raz czê œciej wyko rzy sty wa na w ka m pa niach spo³ecz nych.

W ka m pa niach spo³ecz nych sze ro ko wy ko rzy stu je siê in stru men ty me dia re -
la tions (in fo r ma cje pra so we, kon fe ren cje, wy wia dy, udzia³ w au dy cjach i pro gra -
mach itd.) oraz inne in stru men ty pu b lic re la tions. Wa ¿ nym ele men tem pro gra -
mów s¹ akcje i wy da rze nia spe cja l ne.

W pro mo cji idei spo³ecz nych wy ko rzy stu je siê kon ce r ty i inne wy da rze nia,
któ re mog¹ przy ci¹gn¹æ uwa gê me diów i opi nii pu b li cz nej.

Za pre zen towa ne in stru men ty komu nika cy j ne nie wy cze r puj¹ oczy wi œcie
ca³ej gamy mo ¿ li wo œci, któ re mog¹ byæ lub s¹ wyko rzy sty wa ne w ka m pa niach
spo³ecz nych. Nie za le ¿ nie od za kre su i wa chla rza sto so wa nych form i na rzê dzi,
po win no siê pa miê taæ o in te gra cji dzia³añ komu nika cy j nych, bo ty l ko wte dy
prze kaz ka m pa nii spo³ecz nej bê dzie spó j ny i wy ra zi sty. W osta t nim eta pie pla no -
wa nia po dej mu je siê de cy zje do tycz¹ce roz pla no wa nia ka m pa nii w cza sie, okre œla 
siê szcze gó³y jej bu d¿e to wa nia, a ta k ¿e spo so by moni to ro wa nia i kon tro li efe k -
tów.

Do ta r cie ko mu ni ka tów do ad re sa tów to je dy nie pie r wszy etap na dro dze do
zmia ny po staw i za cho wañ. Ko le j nym jest przy swo je nie so bie ich tre œci zgod nie
z in tencj¹ na da w cy i za akce pto wa nie ich. Do pie ro w osta t nim eta pie na stê pu je
in ter nali za cja, cze go kon se k wencj¹ jest zmia na po staw. Do zmia ny po staw i za -
cho wañ po trze b ny jest czas, dla te go w ka m pa niach spo³ecz nych bar dzo wa ¿ ne
jest d³ugo o kre so we po dej œcie i kon ty nu a cja pod jê tych dzia³añ.

5. Ka m pa nie info rma cy j ne na rzecz bez pie cze ñ stwa
pro wa dzo ne w Pol sce

Aby spo³ecze ñ stwo by³o od po wie d nio przy go to wa ne w kon te k œcie pra -
wid³owych po staw i za cho wañ w sy tu a cjach nie bez pie cz nych, po trze b ne jest
wspa r cie ze stro ny sa morz¹du lo ka l ne go oraz w³adz pa ñ stwo wych. Dzia³ania
info rma cy j ne w za kre sie prze ciw dzia³ania za gro ¿e niom po win ny byæ po pa r te od -
po wie d nio przy go to wan¹ edu kacj¹ dzie ci, m³od zie ¿y oraz osób do ros³ych. Du¿¹
rolê w spe³nie niu po wy ¿sze go celu przy pi su je siê or ga ni za cjom spo³ecz nym i po -
zarz¹do wym. Maj¹ one du¿e mo ¿ li wo œci dzia³ania w tym za kre sie. Fo r my
dzia³ania w edu ko wa niu spo³ecze ñ stwa w za kre sie bez pie cze ñ stwa s¹ ró ¿ no rod -
ne. W da l szej czê œci przed sta wio no przyk³ady naj cie ka wszych ka m pa nii
edukacy jno-in formacy j nych pro wa dzo nych w Pol sce w la tach 2010–2012 na
rzecz sze ro ko ro zu mia ne go bez pie cze ñ stwa oby wa te li.
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Ka m pa nia Bez pie cz ny prze jazd 
Ka m pa nia „Bez pie cz ny prze jazd”, zor gani zo wa na przez Pol skie Ko le je Pa ñ -

stwo we Pol skie Li nie Ko le jo we S.A. prze pro wa dzo na w 2010 r. mia³a na celu
uœwia do mie nie za gro ¿e nia wy ni kaj¹cego z niew³aœci wych za cho wañ, ta kich jak:
le kce wa ¿e nie zna ku STOP, prze jazd sla lo mem po miê dzy za mkniê ty mi pó³ro ga t -
ka mi, nie za cho wa nie ostro ¿ no œci na prze ja z dach ko le jo wych wœród wszy stkich
u¿yt ko w ni ków dróg oraz zmia nê za cho wañ kie ro w ców, kszta³to wa nie na wy ku
prze strze ga nia za sad bez pie cze ñ stwa na prze ja z dach wœród dzie ci i m³od zie ¿y
oraz ucze nie ich odpo wie dzial no œci za zdro wie i ¿y cie w³asne oraz naj bli ¿ szych. 

W ra mach ka m pa nii odby³y siê spo t ka nia te re no we, pod czas któ rych przed -
sta wia no in sce ni za cje wy pa d ków na prze ja z dach ko le jo wych, wraz z pre zen tacj¹
ich sku t ków. Z myœl¹ o najm³od szych od bio r cach ka m pa nii zor gani zo wa no
przed sta wie nie te a tra l ne „Aban i bez pie cz ny prze jazd”. W ca³ej Pol sce po ja wi³y
siê bil l bo ar dy (rys. 1) przed sta wiaj¹ce ka m pa niê oraz spo ty te le wi zyj ne. W ra mach
ka m pa nii po wsta³a rów nie¿ wi try na edu ka cy j na www.bez piecz ny- prze jazd.pl dla 
do ros³ych i dzie ci, na któ rej zna j do wa³y i zna j duj¹ siê ma te ria³y edu ka cy j ne dla
do ros³ych i dzie ci, któ re mia³y i w da l szym ci¹gu maj¹ na celu pod no sze nie œwia -
do mo œci o za gro ¿e niach wy ni kaj¹cych z nie za cho wa nia szcze gó l nej ostro ¿ no œci
na prze ja z dach ko le jo wych oraz kszta³to wa nie od po wied nich za cho wañ ju¿
u najm³od szych41.

Ka m pa nia W³¹cz my œle nie pt. Nie te stuj prê d ko œci na ro dzi nie
Pod has³em „Tato, wo l niej!” pie r wsze go dnia wa ka cji 2010 r. ru szy³a ko le j na

edy cja ka m pa nii „W³¹cz my œle nie” maj¹cej prze ko naæ kie ro w ców do prze strze -
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Rys. 1. Bil l bo ard ka m pa nii Bez pie cz ny prze jazd

îród³o: www.kampa nie spole cz ne.pl /ka m pa nie,1334,bez pie cz ny_prze jazd_x_6.

41 http:// www.kampa nie spole cz ne.pl /ka m pa nie,1334,bez pie cz ny_prze jazd_x_6
(do stêp: 1.03.2013 r.).



ga nia prze pi sów ru chu dro go we go. Ad re sa ta mi byli kie ro w cy bêd¹cy ro dzi ca mi.
Bil l bo ar dy (rys. 2) mo ¿ na by³o zo ba czyæ na naj wa¿ nie j szych tra sach pro wa -
dz¹cych do miej s co wo œci wy po czyn ko wych, sta cjach ben zy no wych oraz w In ter -
ne cie na po rta lach info rma cy j nych oraz na loka li za to rach. Ele men tem ka m pa nii
by³y ta k ¿e spo ty ra dio we. 26 cze r w ca 2010 r. ka m pa niê za inau gu ro wa³y hap pe -
nin gi na g³ów nych ar te riach wy ja z do wych z Wa r sza wy nad mo rze, w góry oraz
na Ma zu ry. Na wy bra nych skrzy ¿o wa niach stu den ci Wy ¿szej Szko³y Pe da go gi ki
Reso cjali zacy j nej „Pe da go gium” oraz li de rzy pro gra mu Ko men dy G³ów nej Po li -
cji „Pro fi la kty ka a Ty” nawo³ywa li do roz wa ¿ nej ja z dy w dro dze na wa ka cje.
W ra mach ka m pa nii pro wa dzo ne by³y dzia³ania edu ka cy j ne pod czas pi k ni ków
„Lata z Ra diem”42.

Ka m pa nia W³¹cz my œle nie pt. Moda na od bla ski
W 2010 roku roz po czê³a siê nowa edy cja ka m pa nii „W³¹cz my œle nie” pt.

„Moda na od bla ski”. Ka m pa nia zo sta³a zor gani zo wa na z ini cja ty wy Krajo wej
Rady Bez pie cze ñ stwa Ru chu Dro go we go we wspó³pra cy z agencj¹ San Mar kos.
Spot re kla mo wy „Wi dzia l na Rêka” emi to wa ny w ogól no po l skich te le wi zjach
(TVP, Pol sat, TVN oraz w ich kana³ach te ma ty cz nych) mia³ na celu przed sta wie -
nie bez pie cz ne go za cho wa nia na dro gach. Klu czow¹ kon cepcj¹ fi l mu by³o po ro -
zu mie nie u¿yt ko w ni ków dro gi: „Wi dzia l na Rêka”, czy li od blask in fo r muj¹cy
kie ro w cê o tym, ¿e na dro dze zna j du je siê pie szy43.
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Rys. 2. Bil l bo ard ka m pa nii pt.: Nie te stuj prê d ko œci na ro dzi nie

îród³o: www.kampa nie spole cz ne.pl/ka m pa nie,1275,test_na_dzie c ku (do stêp: 1.03.2013 r.).

42 http:// www.kampa nie spole cz ne.pl/ka m pa nie,1275,test_na_dzie c ku (do stêp: 1.03.2013 r.).
43 http://www.kampa nie spole cz ne.pl/ka m pa nie,1509,po ro zu mie nie_rak_na_dro dze

(do stêp: 1.03.2013 r.).



Ka m pa nia Bra³eœ? Nie jedŸ!
Ka m pa nia „Bra³eœ? Nie jedŸ!” mia³a na celu pod nie sie nie œwia do mo œci

spo³ecze ñ stwa, a szcze gó l nie m³odych lu dzi na te mat nie bez pie czeñstw wy ni -
kaj¹cych z pro wa dze nia po ja z dów przez kie ro w ców bêd¹cych pod wp³ywem al -
ko ho lu i na rko ty ków. Ka m pa nia „Bra³eœ? Nie jedŸ! Po al ko ho lu i na rko ty kach
ro zum wy sia da” obe j mo wa³a spo ty te le wi zyj ne, ra dio we oraz re kla mê w pra sie
(rys. 3). W ra mach pie r wszej edy cji ka m pa nii, któ ra odby³a siê w 2009 roku uru -
cho mio na zo sta³a stro na in ter ne to wa www.rozu m wy sia da.pl na któ rej za mie sz -
czo no pod sta wo we in fo r ma cje o wp³ywie na rko ty ków na or ga nizm kie ro w cy44. 

Ka m pa nia Nie za mie niaj jed no œla du na wie lo œlad
Ka m pa nia mia³a uœwia do miæ m³odym mo to cy kli stom, ja kie nie bez pie czeñ -

stwo sta no wi bra wu ro wa jazda na dwóch kó³kach oraz prze strzec ich przed jej
kon sek wen cja mi. Spot z Ma r ci nem Ku pie c kim sta no wi³ au ten ty cz ny prze kaz
ka m pa nii. Ka m pa niê re a li zo wa³a Fun da cja im. Do kto ra Pio tra Ja na sz ka PODAJ 
DALEJ oraz Wo je wó dz ki Oœro dek Ru chu Dro go we go z Ko ni na, Po li cja i Te le -
wi zja Ko nin. Spot te le wi zyj ny mo ¿ na by³o ogl¹daæ w Te le wi zji Ko nin, oraz na
stro nach Fun da cji www.po da j da lej.lm.pl45.
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Rys. 3. Og³osze nie pra so we ka m pa nii Bra³eœ? Nie jedŸ!

îród³o: http://www.rozu m wy sia da.pl/gra fi ka/Pra sa%2001.jpg (do stêp: 1.03.2013 r.).

44 http://www.kampa nie spole cz ne.pl/ka m pa nie,1314,roz wia za nie_moze_byc_w_ba ga z ni ku
(do stêp: 1.03.2013 r.).

45 http://www.kampa nie spole cz ne.pl/ka m pa nie,1368,kan cia sto por ty_na_dro dze (do stêp: 1.03.2013 r.).



Ka m pa nia Bez pie cz na dro ga z ra da mi Spon ge Bo ba
Ka m pa nia „Bez pie cz na dro ga z ra da mi Spon ge Bo ba” skie ro wa na by³a do

przed szko la ków i ucz niów szkó³ pod sta wo wych, w któ rej wy ko rzy sta no po staæ
Spon ge Bo ba Kan cia stopo rte go – bo ha te ra kre sków ki emi to wa nej na ka na le Nic -
ke lo de on. W sie r p niu 2010 roku na uli cach po ja wi³y siê bil l bo ar dy przed sta -
wiaj¹ce ¿ó³t¹ g¹bkow¹ po staæ w ró ¿ nych sy tu a cjach na dro dze za ka ¿ dym ra zem
w trzech wa rian tach za cho wa nia. Has³o „Wy bierz bez pie cz ny spo sób” za chê ca³o
najm³od szych do re fle ksji i roz mo wy z ro dzi ca mi na te mat w³aœci we go po stê po -
wa nia. 

Ce lem dzia³añ by³o wy ro bie nie w gru pie do ce lo wej na wy ku bez pie cz ne go za -
cho wa nia na dro dze w roli pie sze go, ro we rzy sty oraz pa sa ¿e ra sa mo cho du. 

Od wrze œ nia tego sa me go roku roz po czê³a siê ka m pa nia pra so wa i te le wi zyj na. 
Dzia³ania ka m pa nii pro wa dzo ne by³y za po œred ni c twem In ter ne tu. Ka m pa niê
pro mo wa³a rów nie¿ pio sen ka skom po no wa na przez Mar ka Ko œci kie wi cza, a wy -
ko na na przez gru pê dzie ci wspó l nie z li de rem ze spo³u Feel – Pio trem Ku pich¹.
P³yty DVD z ma te ria³ami info rma cyj ny mi tra fi³y ta k ¿e do wiê kszo œci szkó³
i prze d sz ko li w Pol sce46. 

Ka m pa nia 112 
Ka m pa nia prze pro wa dzo na na te re nie po wia tu be³cha to wskie go mia³a na

celu za zna jo mie nie mie sz ka ñ ców z istot¹ fun kcjo no wa nia nu me ru ala r mo we go
112. Orga ni za to rem ka m pa nii edukacy jno-in formacy j nej by³o Sta ro stwo Po wia -
to we przy wspó³pra cy Ko men dy Po wia to wej Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej
w Be³cha to wie.

Be³cha to wskie Cen trum Po wia da mia nia Ra tun ko we go, któ re obs³ugu je nu -
mer ala r mo wy 112, co dzien nie re je stro wa³o oko³o 200 po³¹czeñ tele fo ni cz nych
z ró ¿ ne go ro dza ju zg³osze nia mi. Nie ste ty oko³o 80 pro cent tych zg³oszeñ sta no -
wi³y in fo r ma cje nie zwi¹zane w ¿a den spo sób z sy tu a cja mi kry zy so wy mi czy wy -
pa d ka mi. Czê sto by³y to na przyk³ad py ta nia o naj bli ¿ szy wa r sztat sa mo cho do wy
czy pro œby o po da nie nu me ru PIN do te le fo nu.

Wo bec po wy ¿sze go, w³adze po wia tu zde cy do wa³y siê prze pro wa dziæ wspó l nie 
ze stra¿¹ po ¿arn¹ ka m pa niê eduka cyjno -infor ma cyjn¹ uœwia da miaj¹c¹ oby wa te -
lom, do cze go s³u¿y nu mer 112. 

Ka m pa nia skie ro wa na by³a do ca³ej spo³ecz no œci po wia tu. Dziê ki niej w³adze
po wia tu chcia³y zwiê kszyæ za kres œwia do mo œci spo³ecze ñ stwa od no œ nie wyko -
rzy sty wa nia nu me ru ala r mo we go 112, zmie niæ po sta wy lu dzi, któ rzy dzwo ni¹
pod nie go z b³ahy mi spra wa mi, a tym sa mym zmnie j szyæ liczbê „fa³szy wych”
i nieu zasa d nio nych zg³oszeñ.

Ka m pa niê rea li zo wa no za po moc¹ pla ka tów (rys. 4), ulo tek oraz in fo r ma cji
pra so wej. 
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Ka m pa nia Pi l nuj swo jej szklan ki
Za inau guro wa na 19 li pca 2010 roku ka m pa nia o cha ra kte rze lo ka l nym mia³a

cha ra kter profila ktyczno -eduka cyj ny. By³a skie ro wa na g³ów nie do lu dzi m³o -
dych od wie dzaj¹cych dys ko te ki, klu by, puby, jako tych któ rzy naj bar dziej s¹ na -
ra ¿e ni na bez wied ne za ¿y cie œro d ków po wo duj¹cych utra tê œwia do mo œci. Ka m -
pa nia by³a pro wa dzo na za po œred ni c twem spo tów tele wi zy j nych i ra dio wych
emi to wa nych w lo ka l nych me diach oraz na stro nie in ter ne to wej po li cji i urzê du.
Rów nie¿ w ra mach ka m pa nii odby³y siê pre le kcje dla m³od zie ¿y oraz zo sta³a
wzmo ¿o na li cz ba pa r to li po li cy j nych w oko li cach klu bów i dys ko tek, zw³asz cza
w okre sie we eken dów47.
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Rys. 4. Pla kat ka m pa nii 112 po wia tu be³cha to wskie go
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Ka m pa nia Bez pie cze ñ stwo pra cy w budo w ni c twie – upa d ki, po œliz g niê cia
Nowa edy cja ka m pa nii „Bez pie cze ñ stwo pra cy w budo w ni c twie – upa d ki, po -

œliz g niê cia” rea li zo wa na pod has³em „Sza nuj ¿y cie! Bez pie cz na pra ca na wy so ko -
œci” mia³a na celu zwiê ksze nie œwia do mo œci sku t ków za gro ¿eñ za wo do wych
w bu dow ni c twie w szcze gó l no œci zwi¹za nych z prac¹ na wy so ko œci, od kry cie ko -
rzy œci z in wes to wa nia w bez pie cz ne mie j s ca pra cy, a ta k ¿e pog³êbie nie wie dzy do -
tycz¹cej sto so wa nia no wo cze s nych œro d ków ochro ny zbio ro wej. Ka m pa nia edu -
ka cy j na mia³a na celu pro mo cjê sto so wa nia œro d ków ochro ny zbio ro wej
– po mo stów ro bo czych, sia tek bez pie cze ñ stwa, a ta k ¿e przed sta wia³a pra wid³owe
sto so wa nie œro d ków ochro ny indy widu a l nej wszê dzie tam, gdzie nie by³o mo ¿ li -
wo œci za sto so wa nia za bez pie czeñ zbio ro wych.

Ad re sa ta mi dzia³añ byli prze de wszy stkim pra co da w cy, przed siê bio r cy oraz
oso by odpo wie dzia l ne za po dej mo wa nie de cy zji in wes tycy j nych, w tym do -
tycz¹cych bez pie cze ñ stwa i hi gie ny pra cy, w fi r mach se kto ra bu dow la ne go. 

W okre sie 22 wrze œ nia – 5 paŸ dzie r ni ka 2010 r. w 4 sta cjach tele wi zy j nych
(TVN24, TVN CNBC, Pol sat News i TVP INFO) i rozg³oœ niach ra dio wych
(RMF FM i Ra dio ESKA) emi to wa ne by³y spo ty info rma cy j ne. Ka m pa nia pro wa -
dzo na by³a rów nie¿ za po œred ni c twem po rta lu In ter ia.pl, a ta k ¿e pra sy co dzien -
nej i bran ¿o wej. Po wsta³a ta k ¿e stro na in ter ne to wa ka m pa nii www.bez upa d -
ku.pl.

Do da t ko wo ka m pa niê wspie ra³y fi r my bu do w la ne: Bi l fin ger Be r ger Bu dow -
ni c two S.A., Bu di mex S.A., Ho ch tief S.A., Mo sto stal Wa r sza wa S.A., Po li mex-
-Mo sto stal S.A., Skan ska S.A., War bud S.A., a ta k ¿e Pol ski Zwi¹zek In ¿y nie rów
i Te ch ni ków Bu dow ni c twa, Zwi¹zek Za wo do wy „Bu do w la ni” oraz Huck Pol ska
Sp. z o.o48.

Ka m pa nia P³ywam bez pro mi li
Ka m pa nia mia³a na celu roz po wszech nie nie wie dzy o nie bez pie czeñ stwach,

ja kie wi¹¿¹ siê z ko rzy sta niem z k¹pie lisk po spo ¿y ciu al ko ho lu.
Al ko hol, na wet w nie wie l kiej ilo œci, zwiê ksza za gro ¿e nie utra ty rów no wa gi,

gro zi spo wo do wa niem szo ku ter mi cz ne go i utra ty si³, przy jed no cze s nym zna cz -
nym ogra ni cze niu umie jê t no œci roz po zna nia i oce ny sto p nia nie bez pie czeñ stwa. 

W ra mach ka m pa nii w nad mo r skich ku ro r tach, a ta k ¿e w miej s co wo œciach
po³o¿o nych nad je zio ra mi i rze ka mi w ca³ej Pol sce roz wie szo ne zo sta³y pla ka ty
in fo r muj¹ce o za gro ¿e niach zwi¹za nych z upra wia niem spo r tów wod nych po
spo ¿y ciu al ko ho lu.

Ka m pa nia obe j mo wa³a ta k ¿e dzia³ania edu ka cy j ne po przez stro nê
www.plywa mbez pro mi li.pl oraz im pre zy spo r to we orga ni zo wa ne przez pa r t ne -
rów. Do ka m pa nii w³¹czy³ siê m.in.: WOPR i Pol ski Zwi¹zek ¯egla r ski49.
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Ka m pa nia W³¹cz my œle nie pt. Za pnij pasy 
W 2011 r. roz po czê³a siê Ka m pa nia pt. „Za pnij pasy”, któ ra by³a rea li zo wa na

przez Krajow¹ Radê Bez pie cze ñ stwa Ru chu Dro go we go w ra mach fla go wej pla t -
fo r my komu nika cy j nej „W³¹cz my œle nie”. 

G³ów nym ce lem ka m pa nii by³o prze ko na nie Po la ków, by za wsze za pi na li
pasy bez pie cze ñ stwa, a prze de wszy stkim, by ko rzy sta li z nich pa sa ¿e ro wie po-
dró ¿uj¹cy na ty l nej ka na pie sa mo cho du.

W ra mach ka m pa nii wy ko rzy sta no me dia. Re kla my edu ka cy j ne po ja wia³y siê
w te le wi zji, ra diu, ki nach, In ter ne cie, pra sie, na bil l bo ar dach i w ta ksów kach. 

Na po trze by ka m pa nii zo sta³a ta k ¿e uru cho mio na stro na in ter ne to wa
www.bez piecz niw pa sach.pl, na któ rej we ry fi ka cji pod da no naj czê st sze mity
zwi¹zane z za pi na niem pa sów bez pie cze ñ stwa50. 

Ka m pa nia Nie jedŸ na kacu!
Ce lem ka m pa nii by³o info r mo wa nie o nie bez pie czeñ stwach zwi¹za nych

z pro wa dze niem po ja z dów pod wp³ywem al ko ho lu. „Pi³eœ? Nie jedŸ!” prze strze -
ga przed pro wa dze niem sa mo cho du w sta nie nie trze Ÿwym i zwra ca uwa gê na ne -
ga ty w ne kon se k wen cje wy ni kaj¹ce z ta kich za cho wañ.

W ra mach ka m pa nii pro wa dzo ny by³ cykl bez po œred nich ko mu ni ka cji pod -
czas pi k ni ków „Lata z Ra diem”. W 12 miej s co wo œciach w Pol sce przez ca³e lato
ro dzi ny mog³y od wie dziæ sto i sko akcji, na któ rym do wia dy wa³y siê od eks per tów 
o roli za pi na nia pa sów bez pie cze ñ stwa oraz o tym, jak pra wid³owo mon to waæ fo -
te li ki dzie ciê ce w sa mo cho dzie.

Orga ni za to rzy ka m pa nii przy go to wa li 50 ty siê cy ulo tek, któ re wrê cza no kie -
ro w com pod czas kon tro li dro go wych i na 400 sta cjach ben zy no wych sie ci BP. 

Spot wy pro duko wa ny na u¿y tek ka m pa nii po ja wi³ siê miê dzy in ny mi w ogól -
no kra jo wej te le wi zji TVN i TVN Tur bo, w 44 ki nach w ca³ej Pol sce, na 102 ekra -
nach LCD, na 37 ucze l niach wy ¿szych i 534 ekra nach LCD w ki l ku set au to bu -
sach ko mu ni ka cji mie j skiej w sze œciu mia stach.

Z in fo r macj¹ o ka m pa nii mo gli za po znaæ siê ta k ¿e u¿y tko w ni cy te le fo nów ko -
mór ko wych ko rzy staj¹cy z te ch no lo gii Blu e to oth w sie d miu mia stach Pol ski,
któ rzy otrzy my wa li od po wie d nio przy go to wa ne ko mu ni ka ty. Pla ka ty ka m pa nii
po ja wi³y siê w 44 wo je wó dz kich oœro d kach ru chu dro go we go, pod czas ra j dów
orga ni zo wa nych przez Pol ski Zwi¹zek Mo to ro wy oraz w ok. 200 au to bu sach ko -
mu ni ka cji mie j skiej w je de na stu mia stach. Pod czas ple ne ro wych im prez wy ko -
rzy sta ne zo sta³y sy mu la to ry da cho wa nia oraz sy mu la to ry ja z dy z modu³em „pro -
wa dze nia sa mo cho du pod wp³ywem al ko ho lu”.
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Par t ne ra mi tej edy cji ka m pa nii byli: Mi ni ste r stwo Spraw We wnê trz nych,
Ko men da G³ówna Po li cji, In sty tut Trans po rtu Samo cho do we go, Pol ski
Zwi¹zek Mo to ro wy, kon cern BP oraz Fun da cja „Krzyœ”51.

Ka m pa nia Klub Pan ce r ni ka kli ka w fo te li kach
Ce lem ka m pa nii, prze bie gaj¹cej pod has³em „Za wod nik pie r wszej kla sy za w -

sze ma za piê te pasy”, by³a zmia na za cho wañ w za kre sie pra wid³owe go sto so wa nia 
urz¹dzeñ za bez pie czaj¹cych dzie ci. Ka m pa niê skie ro wa no do dwóch grup do ce -
lo wych: dzie ci w wie ku 4–12 lat oraz ich ro dzi ców.

Ka m pa nia „Klub pan ce r ni ka” mia³a ju¿ 3 edy cje. W 2005 roku ba da nia wska -
zy wa³y, ¿e je dy nie 52% ro dzi ców pra wid³owo prze wo zi swo je dzie ci w sa mo cho -
dach oso bo wych. Prze pro wa dzo ne do tej pory ka m pa nie przy czy ni³y siê do wzro -
stu li cz by ro dzi ców prze wo¿¹cych swo je dzie ci w od po wied nich urz¹dze niach
za bez pie czaj¹cych. Jed na k ¿e zaob ser wo wa no, ¿e wci¹¿ 11% ro dzi ców ni g dy nie
ko rzy sta³o z ta kich urz¹dzeñ i to g³ów nie do nich kie ro wa no prze kaz ka m pa nii.

Osi¹ ka m pa nii by³a po staæ Pan ce r ni ka Gu sta wa – przy ja cie la dzie ci i sprzy -
mie rze ñ ca do ros³ych, któ ry przez za ba wê i ze znan¹ z po prze dnich edy cji pio -
senk¹ na ustach, pro mu je wœród dzie ci bez pie cz ne za cho wa nia na dro dze oraz
prze ko na nie, ¿e za piê cie w fo te li ku jest bez wzglêd nym wa run kiem udzia³u w ka¿ -
dej pod ró ¿y sa mo cho dem. 

Aby do trzeæ z prze ka zem do sta r szej gru py wie ko wej dzie ci (10–12 lat), po -
mys³ kre a ty w ny opie ra³ siê na za³o¿e niu, ¿e ka ¿ da pod ró¿ po ja z dem mo¿e za mie -
niæ siê w su per przy go dê, o ile – tak jak Pan ce r nik – dzie c ko ma za piê te pasy bez -
pie cze ñ stwa w fo te li ku. Jako roz wi niê cie tego po mys³u, Pan ce r nik wy ru sza
w se riê przy gód, do któ rych œle dze nia na ma wia za po œred ni c twem stro ny in ter -
ne to wej www.klub pan cer ni ka.pl. Na tej stro nie in ter ne to wej dla najm³od szych
za mie sz czo no gry i za ba wy æwicz¹ce spo strze ga w czoœæ i umie jê t no œci ma nu a l ne,
a dla ro dzi ców in fo r ma cje i wska zów ki do tycz¹ce bez pie cz ne go prze wo ¿e nia
dzie ci w sa mo cho dzie oraz m.in. gie³dê fo te li ków. Na stro nie in ter ne to wej za -
miesz czo no ta k ¿e se kcjê prze zna czon¹ dla na uczy cie li, gdzie za mie sz czo no sce -
na riu sze za jêæ i inne ma te ria³y do tycz¹ce bez pie cze ñ stwa w ru chu dro go wym.

Ka m pa niê emi to wa no w ra diu, te le wi zji, na bil l bo ar dach i w pra sie w dwóch
eta pach od 15 sie r p nia i od po³owy paŸ dzie r ni ka. PaŸ dzie rni ko wa ods³ona ka m -
pa nii wzbo ga co na zo sta³a o kon ku r sy dla najm³od szych i ich ro dzi ców oraz
dzia³ania edu ka cy j ne pro wa dzo ne w szko³ach. 

Do ka m pa nii w³¹czy³a siê rów nie¿ Po li cja, któ rej pa tro le w ra mach ru ty no -
wych kon tro li po ja z dów na dro gach roz da wa³y kie ro w com i ich ma³ym pa sa ¿e-
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rom od po wie d nio za piê tym w fo te li ki ma sko t ki Pan ce r ni ka i spe cja l nie przy go -
to wa ne do tego celu ksi¹¿e cz ki52.

Ka m pa nia Œwia do mi za gro ¿e nia
Za da niem ka m pa nii „Œwia do mi za gro ¿e nia” zgod nie z ocze ki wa nia mi na daw -

cy, tj. Dy re kcji Ge ne ra l nej La sów Pa ñ stwo wych by³o pod nie sie nie œwia do mo œci
mie sz ka ñ ców te re nów wie j skich w za kre sie za po bie ga nia po ¿a rom la sów.

Ka m pa nia œwia do mi za gro ¿e nia swo im za siê giem objê³a wo je wó dz twa: ku jaw -
sko- po mo r skie, warmi ñsko- mazu r skie, pod la skie, ma zo wie c kie, ³ódz kie, lu be l -
skie, ma³opo l skie, pod kar pa c kie, œwiê to krzy skie i œl¹skie. Ele men tem ka m pa nii
by³ przy go to wa ny przez le œ ni ków pro gram edu ka cy j ny pt. „Ogieñ w le sie a przy -
ro da – pod nie sie nie œwia do mo œci mie sz ka ñ ców te re nów wie j skich w za kre sie za -
po bie ga nia po ¿a rom la sów”. 

W ra mach ka m pa nii przy go to wa no ta k ¿e spo ty te le wi zyj ne i ra dio we, dwa fi l -
my edu ka cy j ne oraz 52-mi nu to wy fabu lary zo wa ny film doku men ta l ny, któ ry zo -
sta³ wy pro duko wa ny w ki l ku wer sjach jê zy ko wych i wy emi to wa ny w wy bra nych
kra jach Unii Eu ro pe j skiej. Na po trze by ka m pa nii po wsta³a rów nie¿ stro na in ter -
ne to wa www.swia domi zagro ze nia.pl53.

Ka m pa nia Stop wy pa la niu traw
Sta ro stwo Po wia to we w Be³cha to wie po raz ko le j ny prze pro wa dzi³o ka m pa niê 

„Stop wy pa la niu traw!”. W ra mach akcji wy dru ko wa ne zo sta³y pla ka ty i ulo t ki,
któ re tra fi³y do gmin z te re nu po wia tu oraz jed no stek oœwia to wych i in nych in -
sty tu cji. Rów no cze œ nie za po œred ni c twem me diów, prze pro wa dzo na zo sta³a kam -
pa nia info rma cy j na do tycz¹ca tego pro ble mu54. 

Ka m pa nia Bez pie cze ñ stwo w sie ci
Ce lem ka m pa nii, któr¹ ob ra zo wa³a in ter ne to wa ³apka pró buj¹ca siêgn¹æ pod

pra wdzi we dzie ciê ce ma j tki (rys. 5.) by³o zwró ce nie uwa gi ro dzi ców na pro blem
bez pie cze ñ stwa dzie ci w In ter ne cie oraz na kwe stiê odpo wie dzial no œci ro dzi ców
za ich wy cho wa nie.

W skle pach Coc co dril lo na te re nie ca³ej Pol ski do stê p ne by³y ma te ria³y in fo r -
muj¹ce o za sa dach bez pie cze ñ stwa w sie ci, w tym opra co wa na przez eks per tów
ulo t ka za wie raj¹c¹ m.in. pod sta wo we regu³y bez pie cz ne go ko rzy sta nia z In ter ne -
tu przez dzie ci. 

Ka m pa nia pro wa dzo na by³a przez Fun da cjê Dzie ci Ni czy je, w ra mach pro -
gra mu Ko mi sji Eu ro pe j skiej Sa fer In ter net. G³ów nym pa r t ne rem by³a Fun da cja
Oran ge. Jej re a li za cja sta³a siê mo ¿ li wa dziê ki wspó³pra cy z sie ci¹ skle pów Coc co -

128 Zeszyty Naukowe SGSP nr 48 (4) 2013

52 http://www.kampa nie spole cz ne.pl/ka m pa nie,1853,za wod nik_pie r wszej_kla sy_za wsze_ma_za -
pie te_pasy (do stêp: 1.03.2013 r.).

53 http://www.kampa nie spole cz ne.pl/ka m pa nie,1738,lza_nie_uga si_po za ru (do stêp: 1.03.2013 r.).
54 http://www.kampa nie spole cz ne.pl/ka m pa nie,1632,glu pie_za ba wy_z_tra wa (do stêp: 1.03.2013 r.).



dril lo. Ka m pa niê przy go to wa³a agen cja Pu b li cis, na gro dzo na za ten pro jekt
Z³otym Bê b nem, je sz cze przed re a li zacj¹ ka m pa nii, w tra kcie miê dzyna rodo we -
go fe sti wa lu re kla my Go l den Drum55. 

Ka m pa nia Klub Pan ce r ni ka kli ka w fo te li kach
W sie r p niu 2012 r. ru szy³a ko le j na ods³ona ka m pa nii spo³ecz nej „Klub Pan -

ce r ni ka kli ka w fo te li kach” uœwia da miaj¹ca ko nie cz noœæ prze wo ¿e nia dzie ci
w fo te li kach z za piê ty mi pa sa mi, nie za le ¿ nie od d³ugo œci tra sy. W ods³onie ka m -
pa nii przy go to wa ne zo sta³y dwie li nie komu nika cy j ne – jed na skie ro wa na do
ro dzi ców, dru ga do dzie ci. Dzia³ania Pan ce r ni ka zo sta³y za uwa ¿o ne dziê ki jego
sze ro kiej obe cno œci w me diach tra dy cy j nych w In ter ne cie oraz se r wi sach spo -
³ecz no œcio wych i na im pre zach ple ne ro wych.
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Rys. 5. Bez pie cze ñ stwo w sie ci
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Na stro nie in ter ne to wej klub pan cer ni ka.pl dla dzie ci zmie sz czo no edu ka cy j -
ne gry, za ba wy, ta pe ty i ga d¿e ty do œci¹gniê cia. Dla do ros³ych przy go to wa no in -
fo r ma cje edu ka cy j ne na te mat bez pie cz ne go prze wo ¿e nia dzie ci w fo te li kach.

Po raz pie r wszy w hi sto rii tej ka m pa nii przy go to wa no od dzieln¹ li niê ko mu -
ni ka cyjn¹ skie ro wan¹ do ro dzi ców. Pan ce r nik Gu staw wprost z fo te la pre zy denc -
kie go wyg³osi³ orê dzie do na ro du, przy po mi naj¹ce o dba niu o bez pie cze ñ stwo
najm³od szych.

Po wiê kszaj¹c za siêg i sku te cz noœæ ka m pa nii, przy go to wa no ods³onê ou t do o -
row¹, któ ra by³a obe c na na sta cjach ben zy no wych w miej s co wo œciach wy po czyn -
ko wych i na tra sach do ja z do wych do tych miej s co wo œci. 100 sta cji za an ga ¿o wa³o
siê w po moc w pro mo wa niu do brych pra ktyk w prze wo zie dzie ci. Przez ca³y sie r -
pieñ 2012 roku, pod czas kon tro li dro go wych pro wa dzo nych przez Po li cjê na te -
re nie ca³ego kra ju wrê cza ne by³y dzie ciom ma sko t ki Pan ce r ni ka Gu sta wa maj¹ce 
za za da nie przez ca³y rok przy po mi naæ dzie ciom i do ros³ym o po trze bie dba nia
o swo je bez pie cze ñ stwo56.

Ka m pa nia Pi³eœ? Nie jedŸ
Przed d³ugim we eken dem ma jo wym Zwi¹zek Pra co da w ców Pol ski Prze mys³

Spi ry tu so wy (ZP PPS) roz pocz¹³ ko lejn¹ edy cjê ogól no po l skiej ka m pa nii
spo³ecz nej „Pi³eœ? Nie jedŸ!”. Po przez emi sjê spo tów re kla mo wych w te le wi zji,
ki nach, jak rów nie¿ dys try bu cjê pla ka tów i ulo tek ka m pa nia mia³a za zda nie
prze strze gaæ kie ro w ców przed pro wa dze niem po al ko ho lu i ape lo waæ o za cho wa -
nie trze Ÿwo œci na dro gach.

 Ka m pa nia, orga ni zo wa na ju¿ od czte rech lat, rea li zo wa na by³a w ra mach
rz¹do we go pro gra mu „Ra zem bez pie cz niej”. Spot ka m pa nii by³ emi to wa ny w te -
le wi zji TVN, TVN24, TVN Tur bo, TVN Sty le, TVN Me teo, przed se an sa mi fi l -
mo wy mi w Mu l ti ki nach w ca³ej Pol sce, na ekra nach LCD zna j duj¹cych siê na
ucze l niach wy ¿szych oraz w œro d kach ko mu ni ka cji mie j skiej. Ponad to ulo t ki
prze strze gaj¹ce przed kon sek wen cja mi pro wa dze nia po al ko ho lu roz da wa no kie -
ro w com pod czas za ku pu na po jów al ko ho lo wych na sta cjach ben zy no wych sie ci
BP. Ma te ria³y ka m pa nii po ja wia³y siê rów nie¿ pod czas wy da rzeñ orga ni zo wa -
nych przez Pol ski Zwi¹zek Mo to ro wy. Do da t ko wo pod czas im prez ple ne ro wych
zwi¹za nych z bez pie cze ñ stwem ru chu dro go we go kie ro w cy mo gli sko rzy staæ
z sy mu la to ra da cho wa nia oraz sy mu la to ra ja z dy z modu³em „pro wa dze nia sa mo -
cho du pod wp³ywem al ko ho lu”57. 
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Ka m pa nia Nowe pra wo dla czy ste go œro do wi ska
Ka m pa nia Mi ni ste r stwa Œro do wi ska „Wszy stkie œmie ci gmi ny s¹”, pre zen to -

wa³a po ra dy, jak dbaæ o czy stoœæ swo je go oto cze nia i in fo r mo wa³a, ¿e od 1 li pca
2013 roku ci, któ rzy bêd¹ se gre go waæ œmie ci, bêd¹ p³aci li za ich wy wóz mniej od
tych, któ rzy tego nie robi¹. Ka m pa nia te le wi zyj na mia³a mie j s ce na an te nie sta cji
TVP1, TVP2, Pol sat, TVN, oraz w pa kie tach sta cji te ma ty cz nych TVP, Pol sat,
TVN i At Me dia, pro wa dzo na by³a rów nie¿ ka m pa nia ra dio wa. 

G³ówne po ru sza ne pro ble my w spo tach, to nie le ga l ne po zby wa nie siê od pa -
dów, pa le nie œmie ci w pa le ni skach do mo wych oraz ku po wa nie zbêd nych pro duk -
tów i mar no tra wie nie ¿y w no œci. Spo ty pod kre œla³y ta k ¿e maj¹ce na dejœæ od 2013
roku zmia ny pra w ne. Do da t ko wo na po trze by ka m pa nii po wsta³a stro na in ter ne -
to wa www.na sze s mie ci.pl58.

Ka m pa nia Dbaj o fejs
Fe j s men to bo ha ter ka m pa nii spo³ecz nej pro wa dzo nej pod has³em „Dbaj

o fejs”, kie ro wa nej do m³odych u¿yt ko w ni ków se r wi sów spo³ecz no œcio wych. Jej
ce lem by³o zwró ce nie uwa gi na pro blem pry wa t no œci w sie ci. Sty li zo wa ny na su -
per boha te ra Fe j s men dys po no wa³ nad natu ral ny mi umie jêt no œcia mi, któ ry mi
by³ w sta nie prze wi dzieæ kon se k wen cje nie ostro ¿ nych za cho wañ m³odych in ter -
na utów. Za wsze ra dzi³ – Dbaj o fejs: kie dy pu b li ku jesz, kie dy ko men tu jesz, kie dy 
wrzu casz zdjê cia.

Fe j s men prze ry so wa ny su per bo ha ter, mia³ za za da nie zwró ciæ uwa gê m³o -
dych lu dzi na to, jak nie trud no jest unikn¹æ kon se k wen cji nie roz wa ¿ nych dzia -
³añ w sie ci oraz jak wa ¿ na jest zna jo moœæ za gro ¿eñ i odpo wie dzia l ne ko rzy sta nie
z se r wi sów spo³ecz no œcio wych.

 G³ówn¹ czê œci¹ akcji by³ pro fil Fe j s me na w se r wi sie Fa ce bo ok (www.fa ce bo -
ok.com/fe j s men), na któ rym orga ni zo wa ne by³y kon ku r sy, udo stê p nia ne ap li ka -
cje i wpi sy po œwiê co ne bez pie cze ñ stwu on li ne. Na face bo o ko wym pro fi lu po ja -
wia³o siê ta k ¿e 5 ani mo wa nych fi l mów, pub li ko wa nych su kce sy w nie w se r wi sie
Yo u Tu be (www.yo u tu be.com/fe j s men). Ka ¿ dy z nich do ty czy³ in ne go za gad nie -
nia bez pie cze ñ stwa w sie ci: nie roz wa¿ ne go prze sy³ania zdjêæ o cha ra kte rze se k -
su a l nym (se x ting), cybe r prze mo cy, ko men to wa nia i pub li ko wa nia ry zy ko w nych
in fo r ma cji oraz ochro na do stê pu do kont i pro fi li.

In spi racj¹ do stwo rze nia ka m pa nii „Dbaj o Fejs” by³a rosn¹ca li cz ba zg³oszeñ
tra fiaj¹cych do te le fo nu za ufa nia dla dzie ci i m³od zie ¿y œwiadcz¹cego po moc
w sy tu a cjach za gro ¿e nia pod czas ko rzy sta nia z In ter ne tu do tycz¹cych nie roz wa¿ -
ne go pub li ko wa nia in fo r ma cji oraz zdjêæ na po rta lach spo³ecz no œciach59. 

*  *  *
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Z po wy ¿sze go ze sta wie nia prze pro wa dzo nych ka m pa nii info rma cy j nych
wnio sku je siê, ¿e edu ka cja na rzecz bez pie cze ñ stwa pro wa dzo na jest w ró ¿ nych
jego ob sza rach. Naj czê œciej do ty czy ona bez pie cze ñ stwa w ru chu dro go wym, ze
zwró ce niem szcze gó l nej uwa gi na za gro ¿e nia, ja kie mo¿e po wo do waæ bra wu ro wa 
ja z da, nie za piê te pasy, ja z da pod wp³ywem al ko ho lu lub na rko ty ków, nie za piê ty
lub nie pra wid³owo za piê ty fo te lik dzie cka. Do ty czy ona ta k ¿e bez pie cze ñ stwa
w pra cy, bez pie cze ñ stwa nad wod¹, bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go, bez pie cze ñ stwa
w sie ci oraz bez pie cze ñ stwa eko logi cz ne go. 

Prze pro wa dzo ne ka m pa nie orga ni zo wa ne s¹ przez ró ¿ ne in sty tu cje. Prze zna -
czo ne s¹ dla ró ¿ nej gru py od bio r ców, za czy naj¹c od dzie ci przez m³od zie¿, a na
do ros³ych sko ñ czy wszy. Nie któ re ka m pa nie sku pia³y oraz an ga ¿o wa³y za rów no
dzie ci i ro dzi ców. Ta kie dzia³ania za chê ca³y do wspó l nej, ro dzin nej re fle ksji
i roz mo wy na te mat w³aœci we go po stê po wa nia. Ka m pa nie info rma cy j ne pro wa -
dzo ne by³y za po moc¹ ró ¿ nych kana³ów i in stru men tów komu nika cy j nych, jed -
na k ¿e wszy stkie mia³y ce chê wspóln¹, po le gaj¹c¹ na roz wi ja niu œwia do mo œci
ca³ego spo³ecze ñ stwa w za kre sie bez pie cze ñ stwa oraz wy kszta³ce nia na wy ków
wzma c niaj¹cych bez pie cze ñ stwo. 

Pod su mo wa nie

W pod su mo wa niu mo ¿ na stwier dzaæ, ¿e zmie ni³y siê i wzros³y ze w nê trz ne za -
gro ¿e nia wo bec cz³owie ka, a czê sto za bie ga ny i za jê ty w³as ny mi spra wa mi i ró ¿ -
ny mi pro ble ma mi cz³owiek nie po tra fi za gro ¿eñ tra f nie osza co waæ, by przy braæ
wo bec nich w³aœciw¹ ta kty kê ob ronn¹. Bez pie cze ñ stwo po win no byæ spraw¹ naj -
wa ¿ niejsz¹ i prio ry te tow¹. Dla te go edu ka cja, kszta³to wa nie bez pie cz nych po staw
i za cho wañ wœród dzie ci, m³od zie ¿y oraz do ros³ych w kwe stii bez pie cze ñ stwa
win na byæ na czeln¹ za sad¹ fun kcjo no wa nia cz³owie ka w spo³ecz no œci lo ka l nej.

Edu ka cja w tym za kre sie mo¿e przy bie raæ ró ¿ ne fo r my od fo r ma l nej, któ ra
od by wa siê w pro ce sie na uki szko l nej, w tra kcie stu diów oraz ma mie j s ce w ra -
mach zró¿ ni co wa nych ty pów szko leñ oraz ku r sów, przez edu ka cjê nie fo r maln¹
ro zu mian¹ jako pro ces kszta³to wa nia siê wa r to œci, po staw, umie jê t no œci na pod -
sta wie ró ¿ nych do œwia d czeñ oraz na sku tek wp³ywu oto cze nia – ro dzi ny, zna jo -
mych, œro do wi ska pra cy, za baw itp. jak rów nie¿ od dzia³ywa nia mass me diów,
po przez edu ka cjê akcy den taln¹ de fi nio wan¹ jako re zu l tat ucze nia siê z co dzien -
nych sy tu a cji, któ re wy da rzy³y siê spon ta ni cz nie, by³y nie za pla nowa ne i nieza -
proje kto wa ne. A za ko ñ czy wszy na au to edu ka cji. 

Edu ka cja spo³ecze ñ stwa w za kre sie bez pie cze ñ stwa wy ma ga zaan ga ¿o wa nia
za rów no w³adz pa ñ stwo wych, odpo wie dzial no œci s³u¿b, or ga ni za cji oraz ca³ego
spo³ecze ñ stwa. Ty l ko kom p le kso we cy kli cz ne i zor gani zo wa ne na sze rok¹ ska lê
dzia³ania an ga ¿uj¹ce ca³e spo³ecze ñ stwo mog¹ przy nieœæ ocze ki wa ne efe kty jak
te, któ re spo dzie wa ne s¹ po prze pro wa dzo nych ró ¿ ne go ro dza ju ka m pa niach in -
fo r ma cyjnych na rzecz bez pie cze ñ stwa: dro go we go, ko le jo we go, eko logi cz ne go,
po ¿a ro we go czy bez pie cze ñ stwa w sie ci itp. 
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Ka m pa nie info rma cy j ne to pro ces wy ma gaj¹cy pod jê cia szcze gó³owe go
wysi³ku na eta pie pla no wa nia. Do strze ga nie z³o¿o no œci pro ble mu i jego oto cze -
nia oraz zna cze nia zin te gro wa nych dzia³añ mo¿e sta no wiæ o su kce sie b¹dŸ po ra ¿ -
ce ka m pa nii spo³ecz nych. Szcze gó l ne zna cze nie ma ana li za pro ble mu spo³ecz ne -
go, któ ra wraz z ana liz¹ oto cze nia spo³ecz ne go oraz ana liz¹ za so bów i mo ¿ li wo œci
po win na sta no wiæ punkt wyj œcia pro ce su pla no wa nia ka m pa nii spo³ecz nej, jej
pra wid³owa re a li za cja po zwa la na wy bór grup do ce lo wych oraz ce lów bêd¹cych
pod staw¹ oce ny sku te cz no œci pro wa dzo nych dzia³añ w tym przy pa d ku dzia³añ
na rzecz bez pie cze ñ stwa.
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Ma g da le na GIKIEWICZ

Rafa³ WRÓBEL

Pawe³ GROMEK

Review of all Forms Connected with the
Education of Society, Information Campaigns

(Considering Education for Safety)

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.
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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.

Ke y words: edu ca tion, pu b lic awa re ness ca m pa igns, edu ca tion for the sa fe ty.



dr Ma³gorzata STOCHMAL

adiunkt w Zak³adzie Socjologii Grup Dyspozycyjnych

zastêpca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Socjologii Wydzia³u Nauk Spo³ecznych

Uniwersytetu Wroc³awskiego

Funkcjonariusze Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w œwietle badañ socjologicznych

Wstêp

Na uki spo³ecz ne po dej muj¹ wy zwa nie ba da nia nie zwy kle z³o¿o nej wspó³cze œ -
nie rze czy wi sto œci. Nie jest to dys cy p li na na uko wa eks plo ruj¹ca wy³¹cz nie to, co
ku l tu ro we, ale ta k ¿e po dej mu je pro je kty ba da w cze w z³o¿o nych sy ste mach antro -
po te chni cz nych. Sy ste my te sk³adaj¹ siê z na stê puj¹cych ko m po nen tów: cz³o -
wieka- techni ki-oto cze nia (C-T-O) [1], ze spo lo nych ze sob¹ w wy ni ku roz wo ju
spo³ecz ne go oraz po stê pu cywi liza cyj ne go. Cz³owiek, jako ucze st nik tych sy ste -
mów, za rów no na mi kro po zio mie (np. sta no wi sko pra cy), jak i na ma kro po zio -
mie (np. sy stem trans po rto wy da ne go kra ju), wy ko nu je co raz bar dziej z³o¿o ne
czyn no œci, wy ma gaj¹ce co raz wiê kszej wie dzy, kwa li fi ka cji w za kre sie umie jê t no -
œci oraz ko m pe ten cji spo³ecz nych. Lo gi ka te go¿ roz wo ju spo³ecz ne go, po do b nie
jak i jego dy na mi ka po wo du je, i¿ sta ny okre œla ne mia nem dys fun kcjo nal nych,
ta kie jak ka ta stro fy, awa rie czy klê ski ¿y wio³owe, s¹ zja wi ska mi nie roze rwa l nie
zwi¹za ny mi z cy wi li zacj¹ [2]. S¹ one nie ste ty trwa³ym ele men tem rze czy wi sto œci,
któ rej cz³owiek do œwia d cza.

W ar ty ku le za pre zen towa no wy bra ne so cjo logi cz ne aspe kty ba dañ em pi ry -

cz nych nad Pa ñ stwow¹ Stra¿¹ Po ¿arn¹, do ko na nych w In sty tu cie So cjo lo gii 

Uni wer sy te tu Wroc³awskie go. Usy tu o wa nie tych ba dañ we wroc³awskim

oœro d ku aka de mi c kim zbieg³o siê z ju bi le u szem XX-le cia Pa ñ stwo wej Stra ¿y 

Po ¿a r nej (PSP). G³ówn¹ osi¹ roz wa ¿añ za mie sz czo nych w ar ty ku le jest pre -

zen ta cja wzo ru spo³ecz ne go fun kcjo na riu sza PSP jako przed sta wi cie la

para mili ta r nej fo r ma cji sy ste mu bez pie cze ñ stwa. Jest to oso ba po dej -

muj¹ca trud co dzien nej s³u¿by, za pe w niaj¹c sze ro ko ro zu mia ne bez pie -

cze ñ stwo w prze strze ni me tro poli tal nej.

S³owa klu czo we: bez pie cze ñ stwo, Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na, sy stem

bez pie cze ñ stwa, so cjo lo gia grup dys pozy cy j nych, wzór spo³ecz ny.
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Jed nym ze z³o¿o nych, a za ra zem in te re suj¹cych ob sza rów ba da w czych dla
nauk spo³ecz nych po zo sta je Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na, in sty tu cja wprzê g niê ta
w sy stem bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa, któ ra do cze ka³a siê ca³oœcio wej ana li zy so cjo -
logi cz nej. Ba da nia tego typu prze pro wa dzo no we wroc³awskim oœro d ku aka de -
mi c kim w ra mach pra cy do kto r skiej, roz wi jaj¹c i jed no cze œ nie pog³êbiaj¹c pro -
ble ma ty kê bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa w nu r cie za rów no so cjo lo gii za wo du, jak
i so cjo lo gii grup dys pozy cy j nych [3]. Za uwa ¿yæ na le ¿y zbie ¿ noœæ tej ini cja ty wy
z do nios³oœci¹ ju bi le u szu XX-le cia ist nie nia tej pro fe sjo nal nej fo r ma cji za wo do -
wej w na szym kra ju.

Przed sta wio ny re fe rat jest form¹ auto pre zen ta cji wy bra nych ob sza rów ba daw -
czych pod jê tych w sze ro ko za kro jo nych ba da niach em pi ry cz nych.

1. Dociekania na temat bezpieczeñstwa

Bez pie cze ñ stwo jest te r mi nem wie lo zna cz nym, pro blem jego ro zu mie nia za -
le ¿y od kwan tyfi kowa l nych per spe ktyw i zdo l no œci za rów no ich post rze ga nia, jak 
i de fi nio wa nia, gdy¿ z pe w no œci¹ tych per spe ktyw jest bar dzo wie le. In ter pre ta cja 
ka ¿ de go kon te kstu bez pie cze ñ stwa jest dzia³aniem nie zwy kle z³o¿o nym, a wska -
zaæ na le ¿y, i¿ za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa in sce ni zuj¹ siê w spo sób krzy ¿o wy, in -
ten sy fi kuj¹c swoj¹ ni sz czy cielsk¹ moc w ró ¿ nych sce na riu szach. Kon tekst
makro stru ktura l ny te go zja wi ska w wy mia rze spo³ecz nym post rze gaæ mo ¿e my
jako stan obie kty w ny ³adu spo ³ecz ne go wy zna cza ny przez czyn ni ki przed sta wio -
ne na wy kre sie 1.

Za pre zen towa ny sze ro ki kon -
tekst ana li zy bez pie cze ñ stwa
jest za sad ny i wy zna cza czyn -
ni ki okre œlaj¹ce stan sta bi li za -
cji i de sta bili za cji spo³ecze ñ -
stwa. Spo³ecze ñ stwo do œwiad-
cza bo wiem nie do sta t ku bez -
pie cze ñ stwa w wy mia rze eko -
no mi cz nym, z po wo du za gro -
¿eñ zwi¹za nych ze œro do wi skiem
na tu ra l nym, z zak³óceñ w de -
mo gra fii spo³ecz nej oraz z bra -
ku rów no wa gi eko lo gi cz nej, po li-
ty cz nej i spo³ecz nej. Za chwia -
nie rów no wa gi w jed nym z wy -
mie nio nych ob sza rów przes¹-
dziæ mo¿e o dra sty cz nych
w sku t kach na stê p stwach w po - 
zo sta³ych ob sza rach. 

138 Zeszyty Naukowe SGSP nr 48 (4) 2013

Wy kres 1. Czyn ni ki wy twó r cze bez pie cze ñ stwa na
ma kro po zio mie spo³eczeñstwa

îród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie [14].



Sta nu bez pie cze ñ stwa do œwia d czaæ mo ¿e my w wy mia rze za rów no ko le kty w -
nym, jak i indy widu a l nym, w bar dzo wie lu sfe rach ¿y cia spo³ecz ne go, ono wrêcz
kon sty tu u je œwia do moœæ ist nie nia. Dla te go wraz z roz wo jem spo³ecz nym po -
wstaj¹ co raz to nowe fo r ma cje ra to w ni cze w sy ste mie bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa za -
pe w niaj¹ce us³ugi na rzecz tej nagl¹cej po trze by ka ¿ de go cz³owie ka – pra gnie nia
bez pie cze ñ stwa. Mu si my so bie bo wiem zda waæ spra wê, i¿ w wy ni ku prze ob ra ¿eñ 
spo³ecz nych i cywi liza cy j nych nie je ste œmy w sta nie ca³y czas sku te cz nie czu waæ
nad swo im bez pie cze ñ stwem, st¹d za sad noœæ powo³ywa nia do ist nie nia pro fe sjo -
nal nych formacji w metropolitalnych przestrzeniach spo³ecznych. 

2. G³ówne problemy w socjologii zawodu z nowatorskim
akcentem socjologii grup dyspozycyjnych

Za wód stra ¿a ka za wo do we go ewo lu o wa³ na prze strze ni osta t nich dzie siê cio le ci,
po nie wa¿ zmie nia³ siê nie ty l ko za kres obo wi¹zków, ale ta k ¿e spo³ecz ne, eko no -
mi cz ne i pra w ne uwa run ko wa nia jego wy ko ny wa nia [3]. Na le ¿y jed nak wspo m -
nieæ o tym, ¿e ochro na przed po ¿a ra mi by³a spraw¹ wa¿n¹ dla mie sz ka ñ ców wsi
i miast od za mierzch³ych cza sów. Dla te go te¿ osta te cz nie wy³oni³y siê w spo³ecz -
nym po dzia le pra cy w Pol sce dwie fo r ma cje po ¿a r ni cze: Ocho t nicze Stra¿e Po -
¿arne (OSP) oraz Pa ñ stwowa Stra¿ Po ¿arna. OSP jest fo r macj¹ spo³eczn¹, opart¹
na idei wo lon ta ria tu, na to miast PSP jest fo r macj¹ za wo dow¹. Na le ¿y wska zaæ, i¿
w obu fo r ma cjach stra ¿a cy za rów no in ter we ncyj nie, jak i pro fila kty cz nie za j muj¹
siê ochron¹ ¿y cia, zdro wia, mie nia i œro do wi ska na tu ral ne go przed za gro ¿e nia mi
o roz ma i tym cha ra kte rze w spo sób pro fe sjo nal ny.

Na teo riopo zna w czym grun cie prze pro wa dzo nych ba dañ wspa r to siê w g³ów -
nej mie rze do ko na nia mi so cjo lo gii za wo du oraz so cjo lo gii grup dys pozy cy j nych.
Nie zle kce wa ¿o no rów nie¿ do ko nañ wie lu na uko w ców i pra kty ków w sfe rze bez -
pie cze ñ stwa pa ñ stwa. Li cz ba opra co wañ z dzie dzi ny nauk za rów no spo³ecz nych,
jak i te ch ni cz nych, do tycz¹cych bez pie cze ñ stwa, znacz¹co bo wiem wzros³a, co
za pe w ne wy ni ka ze zmian cywi liza cy j nych osta t nich de kad. Wa r toœæ po zna w cza
ta kie go sprzê ¿e nia wie lu dys cy p lin na uko wych jest niew¹tpli wa dla zrea lizo wa -
ne go pro je ktu ba da w cze go.

Dwie przy to czo ne kon ce pcje so cjo logi cz ne ukie run ko wuj¹ w znacz¹cym stop -
niu wysi³ki ba da w cze; i tak w per spe kty wie so cjo lo gii za wo du PSP okre œliæ mo -
¿e my jako pa ra mi li tarn¹ zbio ro woœæ ukszta³to wan¹ w spo³ecz nym po dzia le pra -
cy, o ce chach i w³aœci wo œciach ja s no spre cy zo wa nych przez wy mo gi pra w ne [4].
Stwier dziæ ta k ¿e na le ¿y, i¿ ana li za pod jê te go te ma tu pra cy do kto r skiej – Pa ñ stwo -
wa Stra¿ Po ¿a r na w sy ste mie bez pie cze ñ stwa Pa ñ stwa [5] – za li cza siê do so cjo lo gii
sto so wa nej, tak osta t nio za nie dba nej [6]. Jawi siê tu pra kty cz na u¿y te cz noœæ so -
cjo lo gii za wo du w okre œla niu wy³ania nia siê, two rze nia i zmia ny za wo dów
zwi¹za nych z prze ciw dzia³aniem i li k wi dacj¹ sku t ków ró ¿ no ra kich za gro ¿eñ
eko lo gi cz nych, cywi liza cy j nych oraz spo³ecz nych o pod³o¿u kon fli kto gen nym.
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W zwi¹zku z eska lacj¹ wspó³cze s nych za gro ¿eñ oraz ich ró¿ no rod no œci¹ po ja -
wi³a siê po trze ba wy kon cypo wa nia no wej sub dys cyp li ny szcze gó³owej oma -
wiaj¹cej za gad nie nia, z ja ki mi sty ka my siê w osta t nich cza sach, jako cz³on ko wie
spo³ecze ñ stwa pono wo czes ne go. Mowa tu taj o no wa to r skiej dzie dzi nie wie dzy
z o b sza ru so cjo lo gii grup dys pozy cy j nych, któ ra roz wi ja na jest od ponad dwu -
dzie stu lat w In sty tu cie So cjo lo gii Uniwersytetu Wroc³awskiego.

Gru py dys pozy cy j ne – te r min ten wpro wa dzo no do jê zy ka na uko we go przesz³o
dwie de ka dy temu. Zaad ap to wa ny on zo sta³ przez nauki spo³ecz ne, a jego osta te cz -
ne zna cze nie – po wie lu wcze œ nie j szych pró bach – przed sta wi³ Jan Ma cie je wski.
Trud no jest w tak kró t kim ar ty ku le przed sta wiæ ar gu men ty kon sty tu uj¹ce gru py
dys pozy cy j ne oraz opi saæ uwa run ko wa nia sy ste mów bez pie cze ñ stwa, w któ rych po -
wstaj¹ i fun kcjo nuj¹. Wyjœæ na le ¿y od so cjo lo gii grup dys pozy cy j nych, któ ra jest dzie -
dzin¹ so cjo lo gii o zor gani zo wa nych stru ktu rach przy go to wa nych do szy b kie go re a go wa nia,
któ re s¹ two rzo ne w mi li ta r nych, para mili ta r nych lub cy wi l nych sy ste mach w ce lu wy ko ny -
wa nia szcze gó l nych fun kcji zwi¹za nych z za po bie ga niem lub prze zwy ciê ¿a niem roz ma i -
tych nie bez pie czeñstw za gra ¿aj¹cych roz ma i tym spo³ecz no œciom lub spo³ecze ñ stwu i za so -
bom da ne go kra ju [7]. Dla te go te¿ naj ogó l niej rzecz bior¹c, gru pa mi dys po zy -
cy j ny mi na zy wa siê ta kie stru ktu ry spo³ecz ne, o któ rych dys pozy cyj no œci mo ¿e my
mó wiæ w sze ro kim i w¹skim zna cze niu – ze wzglê du na ich wyspe cjali zo wa ny i spe -
cy fi cz ny cha ra kter dzia³añ w za kre sie bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go.

Gru py dys pozy cy j ne s¹ fun kcjo na l nie zró¿ ni co wa ne wzglê dem sie bie w wy-
ró ¿ nia nych sub sy ste mach spo³ecze ñ stwa ukie run ko wa nych na za pe w nia nie bez -
pie cze ñ stwa. Wy ró ¿ niæ na le ¿y ich sta tus pu b li cz ny, bo wiem swo je us³ugi ofe ruj¹
ka ¿ de mu oby wa te lo wi w po trze bie. Wsze l kie go bo wiem ro dza ju pry wa t ne fo r -
ma cje bez pie cze ñ stwa nie dzia³aj¹ na rzecz ogó³u spo³ecze ñ stwa, lecz na rzecz tej
czê œci swo ich „dys po nen tów”, któ rzy po sia daj¹ nie ma³e œro d ki eko no mi cz ne na
ten cel. Nie s¹ to wiêc pu b li cz ne, lecz odp³atne œwia d cze nia na rzecz bez pie cze ñ -
stwa. Ten den cja do powo³ywa nia pry wa t nych fo r ma cji bez pie cze ñ stwa w da l -
szym ci¹gu siê roz wi ja, szcze gó l ne w kra jach za chod nich, co z pe w no œci¹ wy ma ga 
rów nie¿ pog³êbio nych stu diów so cjo logi cz nych. W Pol sce bo wiem za rów no pu-
 b li cz ne, jak i pry wa t ne pod mio ty sy ste mu bez pie cze ñ stwa wspó³dzia³aj¹ ze sob¹
w co raz wiê kszym za kre sie, wzo rem za chod nich spo³eczeñstw. 

Na pod sta wie przy wo³anych nu r tów teo re ty cz nych stwo rzyæ mo ¿ na ogó l ny
wzór spo³ecz ny sk³adaj¹cy siê z ko m po nen tu psy chofi zycz ne go, mo ra l ne go i kul -
tu ro we go. Ka ¿ da z nich wa run ku je siê wza je m nie, a w da l szej czê œci pra cy zo -
stan¹ one szcze gó³owo uka za ne na przyk³ad zie fun kcjo na riu szy PSP.

3. O socjologicznej potrzebie analizy zawodowych formacji
po¿arniczych

Za wo do we fo r ma cje po ¿a r ni cze po zo staj¹ orga ni za cja mi powo³any mi na rzecz 
spo³ecze ñ stwa, re a li zuj¹ one za da nia zwi¹zane z za bez pie cze niem lud no œci przed
wie lo ra ki mi za gro ¿e nia mi. Per spe kty wa so cjo logi cz na po zo sta je wrêcz pier wszo -
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p la now¹, cho cia¿ nie je dyn¹, per spe ktyw¹ ana li zy tego zja wi ska w ujê ciu ku l tu ro -
wym. Stra ¿e po ¿a r ne roz wi nê³y siê bo wiem w wy ni ku wzra staj¹cych po trzeb
spo³ecz nych w za kre sie prze ciw dzia³ania i li k wi da cji za ist nia³ych za gro ¿eñ
w oto cze niu na tu ra l nym, spo³ecz nym i cywi liza cy j nym. Zor gani zo wa ne w spo -
sób ce lo wy fo r ma cje po ¿a r ni cze re a li zuj¹ szczy t ne cele na rzecz bez pie cze ñ stwa
ogó l no spo³ecz ne go. Mo ¿ na na wet po ku siæ siê o stwier dze nie, i¿ s¹ one pro du k -
tem spo³ecze ñ stwa, jego oso b li wo œci¹, za bez pie czaj¹c¹ w spo sób pro fe sjo nal ny
mo ¿ li woœæ da l sze go roz wo ju spo³ecz no œci lo ka l nych.

Z pun ktu wi dze nia so cjo lo gii in te re suj¹cy jest fe no men fo r ma cji po ¿a r ni -
czych, uwa run ko wa nia ich po wsta nia, pro ce sy je kszta³tuj¹ce, wp³yw ich obe cno -
œci na zmia ny do ko nuj¹ce siê w stru ktu rze spo³ecz nej, prze ja wy ich akty w no œci
w za pe w nia niu sze ro ko ro zu mia ne go bez pie cze ñ stwa, aspe kty jej fun kcjo no wa -
nia, a ta k ¿e wsze l kie re la cje i zwi¹zki po wo duj¹ce co raz g³êbsz¹ ich ad ap ta cjê do
sfe ry pu b li cz nej. Mo ¿ na na wet okre œliæ stra¿ po ¿arn¹ jako swo ist¹ in sty tu cjê,
gdy¿ re a li zu je ona wa¿ne dla spo³eczeñstwa funkcje. 

Po mi mo przy jê tej roli insty tucjo na l nej PSP znacz¹ce piê t no od ci skaj¹
dzia³ania po dej mo wa ne na mi kro po zio mie przez fun kcjo na riu szy tej s³u¿by
mun du ro wej. Dzia³ania lu dzi w ra mach te j ¿e in sty tu cji s¹ naj wa¿ nie j sze, nie
dzia³aj¹ oni bo wiem w pró ¿ ni, lecz w kon kre t nym oto cze niu spo³ecz nym. Nie
jest ono jed nak oto cze niem sta bi l nym, zna mien ne jest to, i¿ wy ko ny wa ne przez
stra ¿a ków dzia³ania po dej mo wa ne s¹ w bar dzo trud nych uwa run ko wa niach, czê -
sto za gra ¿aj¹cych ich zdro wiu i ¿y ciu. Za gro ¿e nia te zmie niaj¹ siê wraz z roz wo -
jem spo³ecz nym oraz do ko nuj¹cym siê po stê pem cywi liza cy j nym, a na wet prze -
ni kaj¹ siê wza je m nie, co znacz¹co utrud nia wa l kê z nimi. Wa l ka ta wy ma ga nie
ty l ko pro fe sjo nal nego przy go to wa nia stra ¿a ków, ale i poch³ania zna cz ne œro d ki
fi nan so we oraz orga niza cy j ne. 

W ob sza rze mo ich zain te re so wañ bez pie cze ñ stwo wy zna cza ne jest obie k -
tywn¹ miar¹ prze ciw dzia³ania i prze zwy ciê ¿a nia za gro ¿eñ przez za wo do we stra ¿e 
po ¿a r ne we wspó³dzia³aniu z in ny mi pro fe sjo nal nymi pod mio ta mi sy ste mu bez -
pie cze ñ stwa pa ñ stwa. Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na od gry wa g³ówn¹ rolê, re du kuj¹c
mo ¿ li we do za ist nie nia za gro ¿e nia i eli mi nuj¹c te, któ re re a l nie za ist niej¹ w prze -
strze niach metro poli ta l nych. Zna mien ne jest rów nie¿ ob da rze nie tej fo r ma cji
naj wy ¿szym po zio mem za ufa nia w na szym kra ju; jest to do wód na docenianie
roli PSP w systemie bezpieczeñstwa pañstwa.

4. Za³o¿enia metodologiczne badañ w³asnych

Za pla no wa na lo gi cz na stru ktu ra pro ce su ba da w cze go za ko rze nio na zo sta³a
w me to do lo gii sto so wa nej, a wiêc przy czy ni³a siê do okre œle nia zgod nie z ka no na -
mi wie dzy so cjo logi cz nej, m.in. wzo ru spo³ecz ne go fun kcjo na riu sza Pa ñ stwo wej
Stra ¿y Po ¿a r nej. Za³o¿e nia ba da w cze ugrun to wa ne zo sta³y w zde fi nio wa nym sche -
ma cie po jêæ termi nolo gi cz nych, roz ró ¿ niaj¹cych ich sym bo li kê oraz sta tus po znaw -
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czy. Kon sek wen t nie sto suj¹c ry go ry me to do lo gii w sto sun ku za rów no do te o rii,
jak i em pi rii, uda³o siê do ko naæ obie kty w ne go opi su zba da nej pró by po pu la cji.

Ob ra ny cel ba dañ og ni sko wa³ siê wokó³ roli PSP w sy ste mie bez pie cze ñ stwa
pa ñ stwa. G³ówny pro blem ba da w czy brzmia³: Ja kie s¹ uwa run ko wa nia fun kcjo no -
wa nia Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej w sy ste mie bez pie cze ñ stwa? W przy pa d ku za gad -
nieñ wzo ru spo³ecz ne go tezy ba dañ przed sta wio ne w ni nie j szej ana li zie od nosz¹
siê do za gad nieñ doœæ sze ro ko go kon stru uj¹cych. Bê dzie to pró ba syn tety cz ne go
ujê cia isto ty i spe cy fi ki te ma tu w jê zy ku wyspe cyfi ko wa nych cech zmien nych
o ka te go riach lo gi cz nych i wyczerpuj¹cych poruszane zagadnienia.

Za cho wuj¹c ry go ry ba dañ ilo œcio wych, zde cy do wa no siê na do bór kwo to wy
pró by, gdy¿ po pu la cja ge ne ra l na fun kcjo na riu szy PSP jest bar dzo do brze okre œ -
lo na. Jest to nie proba bili stycz na te ch ni ka do bo ru pró by, lo gi kê jej za sto so wa nia
przed sta wio no w tabeli 1.

Przy do bo rze kwo to wym wziê to pod uwa gê stru ktu rê de mo gra ficzn¹ fun kcjo -
na riu szy PSP, okre œlon¹ w do ku men tach s³u¿ bo wych i na jej pod sta wie wy od rêb -
nio no tzw. zmien ne kwo to we or ga ni zuj¹ce za sa dy wy zna cza nia pró by z po pu la cji 
ge ne ra l nej. Ba da nia prze kro jo we zor gani zo wa no, uw z glêd niaj¹c na stê puj¹ce
zmien ne: p³eæ, ko r pus oso bo wy, sy stem s³u¿by, pion s³u¿ bo wy, wys³uga lat, jed -
no stka orga niza cy j na oraz po ziom wy kszta³ce nia, któ rych wska Ÿ ni ki dla wy od rêb -
nio nych cech sk³ado wych okre œlo no w li cz bach oraz pro cen to wo. Z po pu la cji ge -
ne ra l nej 30 144 fun kcjo na riu szy PSP wy ty po wa no pró bê o wie l ko œci 2%, czy li
602 oso by. 

Ba da nia prze pro wa dzo no w I oraz II kwa r ta le 2012 roku na pró bie ogól no po l -
skiej. Na rzê dziem ba da w czym by³ kwe stio na riusz an kie ty sk³adaj¹cy siê z sie d -
miu ob sza rów te ma ty cz nych: me try cz ki, pra cy za wo do wej, ka rie ry za wo do wej,
wa r to œci i ku l tu ry, za gro ¿eñ za wo do wych, ro dzi ny, bez pie cze ñ stwa. Zgo dê na re -
a li za cjê ba dañ ogól no po l skich wyda³ Ko men dant G³ówny PSP gen. bry ga dier
Wies³aw Le œ nia kie wicz. W ba da niach g³ów nych ob jê to ³¹cz nie 637 fun kcjo na -
riu szy PSP z ca³ej Pol ski, któ rzy sta no wi¹ 2,1% pró by po pu la cji ge ne ra l nej, jed -
nak do ana li zy za kwa lifi kowa no 535 an kiet, co sta no wi 1,8% pró by. Zna cz na li cz -
ba eg zem p la rzy an kiet nie zo sta³a za kwa lifi kowa na do ba dañ ze wzglê du na
nie spe³nia nie ry go rów do bo ru kwo to we go. 

W zrea li zo wa nych ba da niach pod jê to ana li zê na stê puj¹cych w¹tków: ce chy
spo³eczno -demo grafi cz ne fun kcjo na riu szy po ¿ar ni c twa, pro fe sjo nal ne przy go to -
wa nie za wo do we, mo ty wy sk³aniaj¹ce do pod jê cia s³u¿by, re a li za cja œcie ¿ek ka -
rier za wo do wych, pre fe ro wa ne fo r my akty w no œci ku l tu ro wej oraz spo r to wej, ro -
dza je ry zy ka i za gro ¿eñ zwi¹za nych z wy ko ny wa niem za wo du, sy tu a cja ro dzin na, 
po sta wy wo bec bez pie cze ñ stwa oraz wspó³dzia³anie z pod mio ta mi w sy ste mie
bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa. Za³o¿e nia meto dolo gi cz ne pro je ktu osa dzo ne zo sta³y
w ba da niach ilo œcio wych, do ko na nych za po moc¹ me tod sta ty sty cz nych z wy ko -
rzy sta niem pro gra mu SPSS (Sta ti sti cal Pa c ka ge for the So cial Scien ce). W pro gra -
mie sta ty sty cz nym za ko do wa no ³¹cz nie 173 zmien ne.
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Ta be la 1. Pod sta wa wy li cze nia do bo ru kwo to we go dla po pu la cji ge ne ra l nej PSP

Po pu la cja ge ne ra l na [100%=30144] Pró ba [2%=602]

P³eæ

ko bie ta 4,23% 1275 25 4,15%

mê ¿ czy z na 95,77% 28869 577 95,85%

Ko r pu sy oso bo we

sze re go wi 21,23% 6401 128 21,26%

pod ofi ce ro wie 39,26% 11835 236 39,20%

aspi ran ci 20,71% 6244 125 20,76%

ofi ce ro wie 18,79% 5664 113 18,77%

Sy stem s³u¿by

co dzien ny 18,21% 5489 110 18,27%

zmia no wy 81,79% 24655 492 81,73%

Pion s³u¿ bo wy

lo gi sty cz ny 4,41% 1328 27 4,49%

szko le nio wy 1,66% 500 10 1,66%

ope ra cy j ny 89,09% 26854 536 89,04%

pre wen cji 2,12% 638 13 2,16%

po zo sta³e 2,73% 824 16 2,66%

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%

po wy ¿ej 35 0,07% 22 2 0,33%

Jed no stki orga niza cy j ne

KG PSP 0,71% 213 4 0,66%

Szko³y PSP 1,96% 592 12 1,99%

KW PSP 3,59% 1082 22 3,65%

KP PSP i KM PSP 93,74% 28257 564 93,69%

Wy kszta³ce nie

ma gi ste r skie 26,17% 7890 157 26,08%

li cen cja c kie/in ¿y nie r skie 6,72% 2026 40 6,64%

po li cea l ne 20,45% 6165 123 20,43%

œred nie 44,18% 13317 264 43,85%

za wo do we/gi mna zja l ne 2,26% 682 14 2,33%

pod sta wo we 0,21% 64 4 0,66%

îród³o: M. Sto ch mal, Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na w sy ste mie bez pie cze ñ stwa Pa ñ stwa, pra ca do kto r ska,
Uni we r sy tet Wroc³awski, 2012, s. 104. Opra co wa no na pod sta wie: Biu le tyn Info rma cy j ny Pa ñ stwo wej
Stra ¿y Po ¿a r nej za rok 2010, Wyd. WEMA, Wa r sza wa 2011, s. 77–87.
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5. Analiza wyników badañ

Ist nie je ki l ka ka te go rii spo³ecz nych, wed³ug któ rych mo ¿e my okre œliæ sy l we t -
kê spo³eczno -de mo gra ficzn¹ fun kcjo na riu szy PSP. Do wa ¿ nie j szych za li czyæ
mo ¿e my: p³eæ, wiek, stan cy wi l ny, mie j s ce za mie sz ka nia, wy kszta³ce nie oraz jego 
kie ru nek. S³u¿¹ one do po mia ru zró¿ ni co wa nia ba da nych wed³ug skate gory zo -
wa nych cech, maj¹cych wp³yw na two rze nie ich uni ka l ne go ka pi ta³u spo³ecz ne -
go. Wy ni ki ba dañ wska zuj¹, ¿e sta ty sty cz ny stra ¿ak to mê ¿ czy z na (95,1%), w wie -
ku 31–35 lat (34,6%), ¿o na ty (70,3%), mie sz kaj¹cy na te re nach wie j skich (44,9%),
le gi ty muj¹cy siê wy kszta l ce niem œred nim (44,3%) o te ch ni cz nym pro fi lu
kszta³ce nia (53,3%). Wska za ne ka te go rie pre de sty nuj¹ jed no stkê do re a li za cji
fun kcji w tym ro dza ju s³u¿b mun du ro wych. Ka te go rie te sta no wi¹ o swo i stym
po ten cja le jed no stki za rów no do ad ap ta cji, jak i wy tê ¿o nej s³u¿by na rzecz PSP,
przy czym kry te ria na bo ru oraz se le kcji zawodowej s¹ bardzo wysokie, dlatego
osoby te musz¹ przejawiaæ odpowiednie predyspozycje psychofizyczne.

Ko lejn¹ kwe sti¹ jest uka za nie sta tu su za wo do we go re spon den tów, któ ry
powi¹zany jest ze sta tu sem spo³eczno -eko nomi cz nym, ³¹czy bo wiem wska Ÿ ni ki
wy kszta³ce nia oraz uzy ski wa ne go do cho du ze zmien ny mi me try czko wy mi. Zna -
mien ne jest ju¿ to, i¿ uzy ska na po zy cja za wo do wa fun kcjo na riu szy po ¿ar ni c twa
wy ni ka z po sia da ne go ka pi ta³u spo³ecz ne go, bêd¹cego wy ni kiem m.in. kon kre t -
ne go po zio mu i pro fi lu wy kszta³ce nia czy do da t ko wych ko m pe ten cji. Z ko lei
osi¹gniê ta po zy cja za wo do wa ko re lu je do da t nio ze sta tu sem ma te ria l nym okre œ -
la nym na ska li do cho dów. Powi¹za nie sk³ado wych sta tu su spo³eczno -eko nomi -
czne go (SSE) ele men tów przed sta wio no na wy kre sie 2.
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Wykres 2. Status spo³eczno-ekonomiczny (SSE) funkcjonariuszy po¿arnictwa

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ ogól no po l skich 2012 (N=535).



Na wy kre sie 2 przed sta wio no w spo sób gra fi cz ny powi¹za nie trzech zmien -
nych: po zio mu wy kszta³ce nia (na osi X od wa r to œci naj ni ¿ szej: pod sta wo we; za -
wo do we/gi mna zja l ne; œred nie; po li cea l ne; li cen cja c kie/in ¿y nie r skie; ma gi ste r -
skie); sy tu a cji ma te ria l nej (na osi Y od wa r to œci naj ni ¿ szej: bar dzo do bra; do bra;
prze ciê t na; z³a; bar dzo z³a) oraz wie ku re spon den tów (na osi Z: do 20 lat; 20–25
lat; 26–30 lat; 31–35 lat; 36–40 lat; 41–45 lat; 46–50 lat; po wy ¿ej 51 lat). Uwi da cz -
nia nam siê ku mu la cja re spon den tów w ob sza rach przed œro d ko wych ska lo wa -
nych zmien nych. Za rów no po ziom wy kszta³ce nia, oce na sy tu a cji ma te ria l nej, jak 
i wiek re spon den tów maj¹ swój od rê b ny sens so cjo logi cz ny. Ka ¿ da z nich jest
jed no cze œ nie pre dy kto rem sta tu su spo³eczno -eko nomi czne go, okreœlaj¹cym
po³o¿enie respondentów w systemie uwarstwienia zawodowego. 

Na pod sta wie pog³êbio nej ana li zy mo ¿ na stwier dziæ, ¿e z trzech ana li zo wa -
nych zmien nych SSE ty l ko jed na para ko re lu je ze sob¹ w spo sób do da t ni: po -
ziom wy kszta³ce nia z sy tu acj¹ ma te rialn¹ (0,106 przy isto t no œci 0,014). Na to -
miast dwie pary zmien nych ko re luj¹ ze sob¹ uje m nie: po ziom wy kszta³ce nia
i wiek (–0,121, ko re la cja jest isto t na na po zio mie 0,05) oraz wiek i sy tu a cja ma te -
ria l na (–0,073, ko re la cja jest isto t na na poziomie 0,05).

W spo³ecze ñ stwie wy ró ¿ niæ mo ¿e my roz li cz ne sy ste my za wo do we, ró ¿ ni¹ce
siê miê dzy sob¹ znacz¹co i po sia daj¹ce swo i ste uwa run ko wa nia. Fo r ma cja za wo -
do wych stra ¿y po ¿a r nych z per spe kty wy orga niza cy j nej jest zhie rar chizo wa na,
dla te go mo ¿e my mó wiæ o stra ty fi ka cji wewn¹trzza wo do wej. Po jê cie to wpro wa -
dzi³ Pi ti rim A. So ro kin [8], wska zuj¹c jego na stê p stwa w zor gani zo wa nych sy ste -
mach spo³eczeñstw. PSP fun kcjo nu je w sy ste mie para mili ta r nym, w któ rym
wy stê pu je m.in. wy so ki sto pieñ for ma li za cji. W stru ktu rze orga niza cy j nej wyod -
rê b nio no czte ry ko r pu sy oso bo we z po dzia³em na we wnê trz ne ran gi osób wy zna -
czo nych do re a li za cji kon kre t nych fun kcji. W ana li zie so cjo logi cz nej, poza t¹ fo r -
maln¹, in te re suj¹cym za gad nie niem jest ta k ¿e kszta³to wa nie siê ról przy wó d ców, 
do wó d ców ró ¿ nych szcze b li (fo r ma l nych oraz nie for ma l nych), jak rów nie¿ re la -
cje ³¹cz¹ce ich z podw³ad ny mi.

Przy wó d cê scha rakte ry zo waæ mo ¿ na jako oso bê od dzia³uj¹c¹ na lu dzi w taki
spo sób, ¿e s¹ sk³onni pod¹¿aæ za nim bez przy mu su, o nie by wa³ej cha ry z mie z prze -
wag¹ au to ry te tu oso bi ste go. Na to miast do wódc¹ jest oso ba, któ ra ze wzglê du na
wy mo gi fo r ma l ne mo¿e li czyæ na pos³usze ñ stwo swo ich podw³ad nych, je œli dys -
po nu je œro d ka mi przy mu su, któ re umo ¿ li wiaj¹ wyeg zek wo wa nie jego roz ka zów
[9], ko nie cz ny jest tu taj za rów no au to ry tet urzê do wy, jak i au to ry tet oso bi sty.
Oczy wi œcie ko men dan tem bê dzie cz³owiek stoj¹cy na cze le or ga ni za cji para mili -
ta r nych i zarz¹dzaj¹cy nimi zgod nie z in te re sem da ne go kraju oraz celami, jakie
zosta³y tej organizacji wyznaczone. 

Wska za nia do tycz¹ce prze wo dze nia i do wo dze nia w stru ktu rach para mili ta r -
nych ³¹cz¹ siê z wyod rêb nio ny mi w stru ktu rze PSP ko r pu sa mi oso bo wy mi. Na -
to miast osi¹gniê cie kon kre t nej po zy cji za wo do wej w stru ktu rze PSP ³¹czy siê
z ucze st ni c twem w nich, a wiêc wys³ug¹ s³u¿by. Pog³êbie niem tych ana liz jest
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wska za nie za le ¿ no œci po miê dzy zmienn¹ ko r pu su oso bo we go a wys³ug¹ lat
s³u¿by zba da nych re spon den tów. Dane te przed sta wio no na wy kre sie 3.

Z prze pro wa dzo nych ba dañ wy ni ka zró¿ ni co wa nie wys³ugi lat s³u¿by ze
wzglê du na przy na le ¿ noœæ do czte rech ko r pu sów oso bo wych: sze re go wych, pod -
ofi ce rów, aspi ran tów oraz ofi ce rów. W sze re gach ko r pu su oso bo we go sze re go -
wych znacz¹ca ich li cz ba po sia da wys³ugê s³u¿by do 5 lat. W ko r pu sie aspi ran tów
mamy ju¿ do czy nie nia z wiê kszym zró¿ ni co wa niem wys³ugi lat s³u¿by – od 5 do
35 lat, po do b nie jak w ko r pu sie pod ofi ce rów, z ró ¿ nic¹ nadre prezen tatyw no œci
wys³ugi lat od 6 do 10. W ko r pu sie ofi ce r skim mamy do czy nie nia z m³od¹ kadr¹
do wódcz¹ w wys³udze do 5 lat s³u¿by, w ko le j nych jego prze dzia³ach re pre zen ta -
cje te s¹ zbli ¿o ne.

Ta kie roz wa r stwie nie insty tucjo na l nych sta tu sów wy ni ka z nie zbêd nych kom -
pe ten cji do re a li za cji za dañ s³u¿ bo wych ukszta³to wa nych na po szcze gó l nych po -
zio mach kszta³ce nia oraz na by tych pre dy spo zy cji w wy ni ku do œwia d cze nia. W li -
te ra tu rze ame ry ka ñ skiej wska zu je siê czê sto na zja wi sko dif fe ren tial as so cia tion
(zwi¹zek ró ¿ ni cy) [10] le¿¹cy u pod staw stra ty fi ka cji. W za wo do wych s³u¿ bach
po ¿a r ni czych to zja wi sko ta k ¿e wy stê pu je. Ka ¿ dy bo wiem ko r pus oso bo wy oraz
po szcze gó l ne w nim ran gi sto p ni s³u¿ bo wych fun kcjo na l nie uzu pe³niaj¹ siê w co -
dzien nej wa l ce z za gro ¿e nia mi. 

Ze wzglê du na tru dy s³u¿by ka ¿ da oso ba na le¿¹ca do wska za nych ka te go rii
win na prze ja wiaæ inne pre dy spo zy cje, do sto so wa ne do wy mo gów im sta wia nych.
Bo wiem do wó d cy lub kie ro w ni cy grup dys pozy cy j nych po win ni wy ró ¿ niaæ siê i od ró ¿ -
niaæ od lu dzi, któ ry mi do wodz¹ lub kie ruj¹, nie ty l ko dys tyn kcja mi umie sz czo ny mi na
mun du rach lub s³u¿ bo wym uni fo r mie, ale prze de wszy stkim swo i mi zdo l no œcia mi do
spra w ne go prze wo dze nia da nej gru pie [11]. 
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Wykres 3. Zale¿noœci zmiennej korpusu osobowego z wys³ug¹ lat s³u¿by

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ ogól no po l skich 2012 (N=535).



Cie kaw¹ kwe sti¹ by³o zba da nie mo ty wów wy bo ru za wo du fun kcjo na riu sza
PSP za rów no pod wzglê dem py ta nia za mkniê te go, jak i otwa r te go – z mo ¿ li wo œ -
ci¹ wska za nia przez re spon den tów trzech naj wa¿ nie j szych dla nich indy widu a l -
nych mo ty wów. Na eta pie ba dañ pi lo ta ¿o wych uda³o siê okre œliæ za kres mo ty -
wów wska zy wa nych przez fun kcjo na riu szy PSP. W toku ich opera cjona li za cji
wy³onio no oœmio e le men tow¹ ska lê, za pe w niaj¹c ich roz³¹cznoœæ. Z ko lei w py ta -
niu za mkniê tym re spon den ci mie li za za da nie usze re go waæ wska za ne mo ty wy na 
ska li od 1 do 8, gdzie 1 oz na cza naj mniej wa ¿ ny, a 8 oz na cza naj wy¿sz¹ wa r toœæ
dla da nej osoby. Wyniki uzyskanych badañ zaprezentowano na wykresie 4.

Z przed sta wio nych wska zañ wy ni ka, i¿ mo ty wem naj mo c niej sk³aniaj¹cym
re spon den tów do wy bo ru za wo du w sze re gach PSP jest „pa sja i zain tere so wa nia
zwi¹zane z po¿a r ni c twem/s³u¿by mun du ro we”, mo tyw ten uzy ska³ œred ni¹
7,2 pkt. Zo sta³ on skon stru o wa ny w taki spo sób, aby ³¹czyæ bli Ÿ nia cze za gad nie -
nia dla osób o d³u¿ szej wys³udze lat s³u¿by oraz tych m³od szych sta ¿em. Wie lu
re spon den tów wska zy wa³o bo wiem, i¿ chcia³o w da w nych cza sach zo staæ, np.
¿o³nie rzem, a kie dy siê to nie uda³o, pró bo wa³o swo ich si³ w in nych fo r ma cjach
bezpieczeñstwa pañstwa. 

 Na po zy cji dru giej zna j du je siê „ra to wa nie zdro wia i ¿y cia lu dz kie go, nie sie -
nie po mo cy in nym” z pun ktacj¹ 6,1. Wa ¿ na dla ba da nych jest ta k ¿e „sta bi li za -
cja eko no mi cz na, sta³oœæ pra cy i p³acy”, któ rej przy dzie lo no 5,5 pkt. Ko le j ne
trzy mo ty wy uzy ska³y tak¹ sam¹ wa r toœæ wska zañ, do ty czy to „ad re na li ny, sa tys -
fa k cji, cie ka wej pra cy, pe³nej wy zwañ”, „sy ste mu pe³nie nia s³u¿by”, „pre sti ¿u
za wo du”. Z pun ktacj¹ 4,2 na po zy cji sió d mej i przed osta t niej za ra zem lo kuj¹ siê 
„przy wi le je eme ry ta l ne”. Naj ni ¿ej – z punk tacj¹ 2,3 – oce nio ne zo sta³y „tra dy cje
ro dzin ne”.
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Wykres 4. Gradacyjny uk³ad motywów sk³aniaj¹cych do wyboru zawodu funkcjonariusza PSP

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ ogól no po l skich 2012 (N=535).



Z przed sta wio nych da nych wy³aniaj¹ nam siê g³ówne po bu d ki po wo duj¹ce
wy bór tak trud ne go, ciê ¿ kie go i nie bez pie czne go fa chu stra ¿a c kie go. Na le ¿y za -
daæ k³am ste reo typo we mu post rze ga niu przed sta wi cie li s³u¿b mun du ro wych,
któ rzy de cy duj¹ siê na wy bór tych pro fe sji wy³¹cz nie z po bu dek ma te ria l nych,
cze go do wo dem s¹ li cz ne ba da nia wy ko ny wa ne w Zak³ad zie So cjo lo gii Grup
Dyspozycyjnych IS UWr. 

W py ta niu otwa r tym re spon den ci mie li mo ¿ li woœæ do pre cyzo wa nia indy -
widu a l nych mo ty wów sk³aniaj¹cych ich do wy bo ru stra ¿a c kie go fa chu. Ba da ni
wska zy wa li na stê puj¹ce ka te go rie: „spe³nie nie za wo do we”, „mi³oœæ”, „zami³o -
wa nie”, „powo³anie” do te ch ni ki stra ¿a c kiej i mun du ru stra ¿a c kie go. W oce nie
mo ty wów „ra to wa nie zdro wia i ¿y cia lu dz kie go, nie sie nie po mo cy in nym” fun k -
cjo na riu sze byli zgo d ni, ¿e na le ¿y mieæ wy so kie po bu d ki pa trio ty cz ne i oby wa te l -
skie, aby podj¹æ tak nie bez pieczn¹ pra cê na rzecz in nych, czê sto ko sztem w³as ne -
go zdro wia i ¿y cia. Na uwa gê zas³uguj¹ ta k ¿e wzmian ki o ad re na li nie, ja kiej
do sta r cza ta pra ca. Prze ja wia nie tych mo ty wów daje fun kcjo na riu szom si³ê do
tego, aby w tak nie bez pie cz nej s³u¿ bie ra to waæ to, co dla nas jest naj wa¿ nie j sze,
a wiêc na sze ¿y cie, zdro wie, mie nie oraz œro do wi sko na tu ra l ne.

Zhie rar chizo wa na stru ktu ra orga niza cy j na PSP umo ¿ li wia re a li za cjê ka rier
za wo do wych na ki l ku po zio mach kszta³ce nia oraz do sko na le nia za wo do we go.
Ka ¿ dy fun kcjo na riusz PSP jest zaan ga ¿o wa ny w pro ces wzro stu za wo do we go
i spe cja li za cji swo jej pra cy. W ba da niach okre œlo no czyn ni ki po wo duj¹ce roz wój
za wo do wy, okre œla ny mia nem ka rie ry. Ed gar Sche in wy od rê b ni³ osiem czyn ni -
ków, któ re „osa dzaj¹” nam ka rie rê ni czym ko twi ce. Do ko twic ka rie ry na le¿¹:
pro fe sjo na lizm, przy wó dz two, au to no mia i nie za le ¿ noœæ, bez pie cze ñ stwo i sta bi -
li za cja, kre a ty w noœæ i przed siê bio r czoœæ, us³ugi na rzecz po œwiê ce nia dla in nych,
wy zwa nia oraz styl ¿y cia [12]. Do po trzeb ba dañ w³as nych zmo dyfi ko wa no wy -
bra ne na zwy, okre œlaj¹c je jako: pro fe sjo na lizm, kie ro wa nie i przy wó dz two
w gru pie, ru cho my czas pra cy, bez pie cze ñ stwo i sta bi l noœæ, kre a ty w noœæ i przed -
siê bio r czoœæ, wia ra w sens po œwiê ca nia siê dla in nych, am bi t ne wy zwa nia oraz
styl ¿y cia. Stwier dzo no bo wiem po ana li zie badañ pilota¿owych, i¿ nale¿y
doprecyzowaæ nazewnictwo zgodnie ze specyfik¹ tej s³u¿by mundurowej.
Wyniki tych badañ przedstawiono na wykresie 5.

Do ko na na ana li za wy zna czy³a po zy cjê czyn ni ków „za ko twi czaj¹cych” ka rie ry 
fun kcjo na riu szy PSP. Na pie r wszym mie j s cu lo ku je siê „pro fe sjo na lizm”
(36,4%), wska zuj¹cy na re a li za cjê za dañ za wo do wych w spo sób fa cho wy, nie jed -
no krot nie pro wadz¹cy do tzw. mi strzo stwa w za wo dzie. Ta kie aspi ra cje prze ja -
wiaj¹ oso by d¹¿¹ce do sta no wisk kie ro w ni czych. Na dru giej po zy cji pla su je siê
mo tyw „bez pie cze ñ stwa i sta bi l no œci”, wska zy wa ny przez co czwa r te go re spon -
den ta (24,3%). Cha ra kte ryzu je on lu dzi przy wi¹za nych do pra co da w cy, ta kich,
któ rzy ceni¹ so bie sta bi li za cjê, mog¹ wy ka zy waæ sk³on noœæ do obe j mo wa nia sta -
no wisk kie ro w ni czych, ale w ob rê bie tej sa mej jed no stki orga niza cy j nej. Na po -
zy cji trze ciej mo ty wem „za ko twi czaj¹cym” ka rie ry s¹ „am bi t ne wy zwa nia”
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(14%). Oso by je prze ja wiaj¹ce s¹ sk³onne do po dej mo wa nia wiê ksze go zaan ga ¿o -
wa nia w s³u¿bê oraz do wiê ksze go ry zy ka z tym zwi¹za ne go. Na czwa r tej po zy cji
lo ku je siê mo tyw „wia ra w sens po œwiê ca nia siê dla in nych” (12,1%). S¹ to oso by
prze ja wiaj¹ce wa r to œci huma ni sty cz ne, zwi¹zane z po moc¹ in nym oso bom, tzw.
spo³ecz ni cy. Na pi¹tej po zy cji „za ko twi czy³” siê mo tyw „krea ty w no œci i przed siê -
bior czo œci” (5,6%). Prze ja wiaj¹ go oso by o twó r czym uspo so bie niu, roz wi¹zuj¹ce
trud no œci wy ni kaj¹ce z pro ble mów na tu ry orga niza cy j nej, wpro wa dzaj¹ce zmia -
ny – czê sto in no wa cyj ne, opo wia daj¹ce siê za ro tacj¹ kadr w wy mia rze za rów no
wer ty ka l nym, jak i hory zon ta l nym. Na po zy cji szó stej ulo ko wa³ siê mo tyw do -
tycz¹cy „sty lu ¿y cia” (3,7%), wi¹¿e siê on z prze ja wem indy widua li za cji form ¿y -
cia spo³ecz ne go. Oso by go prze ja wiaj¹ce w sto p niu do sko na³ym osi¹gnê³y ha r -
mo niê ¿y cia pry wa t ne go i za wo do we go, bo wiem wy ko nuj¹ pro fe sjê do pa so wan¹
do ich œwia to pogl¹du i pre fe ren cji. Lo ka tê przed osta t ni¹ – siódm¹ – zaj¹³ mo tyw
„kie ro wa nia i przy wó dz twa w gru pie” (2,8%). Oso by ta kie re a li zuj¹ siê w insty -
tucjo na l nym oto cze niu or ga ni za cji, kie ruj¹c pod leg³ymi im lu dŸ mi oraz
zarz¹dzaj¹c po wie rzo ny mi za so ba mi. Na osta t niej po zy cji ulo ko wa³ siê mo tyw
„ru cho me go cza su pra cy” (0,9%), od po wia daj¹cy ory gina l ne mu mo ty wo wi „au -
to no mii i nie zale ¿ no œci”. Oso by ta kie d¹¿¹ do zmnie j sza nia za kre su ogra ni czeñ
orga niza cy j nych wy ni kaj¹cych, np. z cza sem s³u¿by. W ba da niach okre œlo no
rów nie¿ 38,3% osób po dej muj¹cych do da t kow¹ pra cê za ro b kow¹ poza go dzi na mi 
s³u¿by, co dla wie lu re spon den tów jest po zy ty w nym aspe ktem przy jed no cze s nej
oce nie sy tu a cji ma te ria l nej jako „prze ciê t nej” na po zio mie 58,9% ba da nych osób.

In te re suj¹cym za gad nie niem by³a ana li za powi¹za nia zmien nych oce ny sy tu -
a cji ma te ria l nej re spon den tów wraz z do da t ko wym zaro b ko wa niem lub jego bra -
kiem. Kwe stie te s¹ wa ¿ ne, gdy¿ s³u¿ba w sze re gach PSP ko ja rzy siê z pe w nym
za trud nie niem. Czy jed nak przy wi lej ten przek³ada siê na do bro byt eko no mi cz -
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Wykres 5. Czynniki wzmagaj¹ce karierê zawodow¹ w PSP wed³ug Edgara Scheina

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ ogól no po l skich 2012 (N=535).



ny re spon den tów? Aby od po wie dzieæ na to py ta nie, w ta be li 2 ze sta wio no dane
sta ty sty cz ne w dwóch kategoriach analitycznych.

Przed sta wio ne wy ni ki ba dañ opra co wa no, wy ko rzy stuj¹c dwie te ch ni ki. Ta -
be la z le wej stro ny pre zen tu je rozk³ad czê sto œci zmien nych wzglê dem pró by ba -
da w czej (czy li 535 re spon den tów). Aby jed nak dok³ad niej uwy pu kliæ ró ¿ ni ce,
w ta be li po stro nie pra wej, do ko na no rozk³adu czê sto œci wzglê dem osób po dej -
muj¹cych do da t ko we zaro b ko wa nie (205 re spon den tów) oraz oso b no ka te go riê
osób nie po dej muj¹cych do da t ko wej pra cy (330 re spon den tów). Jest to szcze gó l -
nie przy da t na te ch ni ka, tra ktuj¹ca pa ne le ba da w cze jako zbio ry od rê b nych ka te -
go rii w celu okreœlenia ich stosunku do eksplorowanych kategorii. 

In ter pre tuj¹c ze bra ny ma te ria³ ba da w czy, rzu ca siê w oczy, ¿e a¿ 61,7% fun kcjo -
na riu szy PSP po dej mu je do da t ko we za trud nie nie. Byæ mo¿e przy czyn ta kie go sta -
nu rze czy na le ¿y upa try waæ w zbyt ni skim upo sa ¿e niu tej tak bar dzo nie bez pie cz -
nej s³u¿by. W tra kcie prze pro wa dzo nych ba dañ an kie to wych w wie lu jed no stkach
orga niza cy j nych PSP fun kcjo na riu sze zwra ca li uwa gê, i¿ „z pen sji stra ¿aka- boha -
te ra – ro dzi ny siê nie utrzy ma”. Jest to in te re suj¹ca kwe stia do ba dañ w ko le j nych
przed siê w ziê ciach w przysz³oœci. Co wiê cej, spo ra li cz ba re spon den tów oce nia swój 
sta tus eko no mi cz ny na po zio mie prze ciê t nym, a prze cie¿ wy ko ny wa nie fa chu stra -
¿a c kie go ³¹czy siê z wy so kim spo³ecz nym uz na niem tego za wo du. 

In te re suj¹cym za bie giem jest po rów na nie po czy nio ne w ta be li pra wej. Za sta -
nów my siê, ja kie ró ¿ ni ce wska zuj¹ przed sta wio ne dane. Wœród osób po dej -
muj¹cych do da t kow¹ pra cê od se tek 4,6% ba da nych oce nia swoj¹ sy tu a cjê jako
„bar dzo dobr¹”, po do b nie jak w oce nie „prze ciê t nej”, gdzie ró ¿ ni ca ta wy no si
7,4%, oraz w oce nie „bar dzo z³ej” kszta³tuje siê na po zio mie 0,9%. Na to miast wiêk -
szy jest od se tek osób nie po dej muj¹cych do da t ko wej akty w no œci za ro b ko wej, jest
ich wiê cej przy oce nie do brej, gdzie ró ¿ ni ca wy no si a¿ 10,8%, oraz przy oce nie
z³ej, gdzie od se tek ten wy no si 2,1%. 
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4,7% 4,7% 12,2% 7,6%

7,5% 18,7% 19,5% 30,3%

24,3% 34,6% 63,4% 56,1%

0,9% 2,8% 2,4% 4,5%

0,9% 0,9% 2,4% 1,5%

38,3% 61,7% 100,0% 100,0%

Rozk³ad wartoœci
wzglêdem próby badawczej 

Rozk³ad wartoœci w stosunku do osób
podejmuj¹cych lub nie „dodatkowe

zarobkowanie” traktowanych jako 100%

dodatkowe
zarobkowanie

brak pracy
dodatkowej

dobra

przeciêtna

z³a

bardzo z³a

razem

bardzo
dobra

dobra

przeciêtna

z³a

bardzo z³a

razem

bardzo
dobra

dodatkowe
zarobkowanie

brak pracy
dodatkowej

îród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ ogól no po l skich 2012 (N=535).

Ta be la 2. Ma cie rze za le ¿ no œci sy tu a cji ma te ria l nej wzglê dem po dej mo wa nia pra cy do da t ko wej



Aspe kty eko no mi cz ne s³u¿by w PSP s¹ bar dzo wa ¿ ne z uwa gi na trud i nie bez -
pie czeñ stwo wy ko ny wa nia za dañ s³u¿ bo wych. Jed nak w ana li zach do da t ko wych
nie uda³o siê uchwy ciæ znacz¹cych ró ¿ nic w oce nie sy tu a cji ma te ria l nej re spon -
den tów z ich sta nem cy wi l nym. Opi nie do tycz¹ce sta tu su eko nomi cz ne go
kszta³tuj¹ siê po do b nie za rów no wœród osób ¿o na tych lub za mê ¿ nych, jak i wœród 
sin gli. Na to miast pra ca do da t ko wa wiê kszo œci re spon den tów mo¿e t³uma czyæ
zja wi sko po wszech ne go braku czasu, dane te po ka za no na wy kresie 6.

Na pod sta wie uzy ska nych de kla ra cji mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e re spon den ci od -
czu waj¹ chro ni cz ny brak cza su, co mo¿e przek³adaæ siê na ja koœæ ich ¿y cia. Czas
wo l ny bo wiem w na szym spo³ecze ñ stwie urós³ do ran gi jej wy zna cz ni ka – im
wiê cej go mamy, tym wy ko na my wiê cej co dzien nych czyn no œci. Z jed nej stro ny
jest on wa ¿ nym czyn ni kiem stra tyfi kacy j nym, ró ¿ ni cuj¹cym we wnê trz nie gru py o po do b -
nym po³o¿e niu eko no mi cz nym, po do bnej sy tu a cji za wo do wej i ro dzin nej. Z dru giej stro -
ny jest ele men tem kszta³to wa nia siê okre œlo nych sty lów ¿y cia [13]. Fun kcjo na riu szom
PSP w naj wiê kszym za kre sie bra ku je cza su na „od po czy nek i re laks” – 43% wska -
zañ. Na dru gim mie j s cu pla su je siê „¿y cie to wa rzy skie” – na po zio mie 42,1%
wska zañ. Na da l szych mie j s cach uzy ska no de kla ra cje bra ku cza su na: „¿y cie kul -
tu ra l ne” – 40,2%, „roz ry w ki” – 35,5%, „hob by, zain tere so wa nia” – 32,7%, „wy sy -
pia nie siê” – 29,9%, „prze by wa nie z ro dzin¹” – 29,9%, „czy ta nie” – 28%, „po-
dró ¿o wa nie” – 27,1%, „kszta³ce nie” – 22,4%, „upra wia nie spo r tu” – 20,6%, „spa -
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Wykres 6. Deficyt czasu w formach jego mo¿liwego zagospodarowania

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ ogól no po l skich 2012 (N=535, wie lo kro t ne od po wie dzi).



ce ry, prze ja ¿ d¿ ki ro we ro we” – 20,6%, „pra ce do mo we” – 20,6%, „ogl¹da nie te le -
wi zji lub fi l mów” – 15,9%, „na coœ in ne go” o wska za niach rzê du 4,7%, w któ rych
re spon den ci wy mie ni li wszy stkie czyn ni ki, wska zuj¹c, i¿ bra ku je im cza su na
wszy stko. 

Ana li za otrzy ma nych wska zañ uwi da cz nia, ¿e re spon den tom bra ku je cza su
na wie le przed siê w ziêæ dnia co dzien ne go, za rów no tych okre œla nych mia nem
obo wi¹zków, jak i na spra wy zwi¹zane ze sfer¹ zain te re so wañ. Ma to oczy wi œcie
swo je brze mien ne sku t ki w ja ko œci ¿y cia, co przy per ma nen t nym bra ku cza su
mo¿e sku t ko waæ jej ob ni ¿e niem, np. przy czy niæ siê do niew³aœci we go kszta³to -
wa nia siê re la cji z cz³on ka mi ro dzi ny, bra ku dba³oœci o zdro wie czy za nie dbañ
pro wadz¹cych do wy pa le nia za wo do we go. W da l szej kon se k wen cji mo¿e pro wa -
dziæ do za bu rzeñ kon dy cji psy chi cz nej oraz fi zy cz nej, sku t kuj¹c obni¿eniem
sprawnoœci podczas wykonywania zadañ s³u¿bowych.

Wy zna wa ne wa r to œci ua kty w niaj¹ me cha nizm po wo duj¹cy ich re a li za cjê
w ¿y ciu co dzien nym. Prze kszta³caj¹ one oto cze nie jed no stki, któ ra d¹¿y do nich
w swo jej spo³ecz nej akty w no œci, a jed no cze œ nie tê akty w noœæ dy na mi zuj¹. 

Hie rar chi cz ny uk³ad wa r to œci fun kcjo na riu szy PSP przed sta wio no na wy -
kre sie 7.

Z ana li zy da nych za wa r tych na wy kre sie 6 wy ni ka, ¿e do mi nuj¹ce wa r to œci
– nie ma l ¿e o sta tu sie wa r to œci bar dzo wa ¿ nych – do tycz¹ sfe ry ro dzin nej, któ re
za wsze na le¿¹ do wa r to œci po¿¹da nych przez ogó³ spo³ecze ñ stwa. Wa r to œci te lo -
kuj¹ siê na pie r wszej oraz trze ciej po zy cji i do tycz¹ „zdro wia w³as ne go i ro dzi ny”
(œred nia 3,86) oraz „ro dzi ny, ma³¿e ñ stwa, dzie ci” (œred nia 3,77). Nie ma l ¿e rów -
no rzêdn¹ po zy cjê w sto sun ku do pie r wszej uzy ska³o „bez pie cze ñ stwo oso bi ste
i mo ich bli skich” (œred nia 3,85), wi daæ wiêc, jak fun kcjo na riu sze PSP ceni¹ bez -
pie cze ñ stwo w³as nej ro dzi ny w wy mia rze spo³ecz nym i eko no mi cz nym, a ta k ¿e
to, ¿e maj¹ na uwa dze w³asne bez pie cze ñ stwo w wy ko ny wa niu tak trud ne go i nie -
bez pie czne go zawodu.

Po zo sta³e wa r to œci mo ¿ na po gru po waæ w pe w ne jed no rod ne ka te go rie, któ re
prze ni kaj¹ siê wza je m nie i zy ska³y sta tus „ra czej wa ¿ nych”. Wa r toœæ „pra ca i pew -
noœæ za trud nie nia” (œred nia 3,59) up la so wa³a siê na czwa r tym mie j s cu, i w po -
rów na niu z hie ra r chi¹ wa r to œci Po la ków zna j du je siê zna cz nie wy ¿ej. Z pe w no œ -
ci¹ ³¹czy siê to z wy mia rem ich s³u¿by, któ ra czê sto wy bie ra na jest z powo³ania
i na wi¹zuje do „pra cy zgod nej z zain tere sowa nia mi” (œred nia 3,42). Na le ¿y bo -
wiem mieæ wy so kie pre dy spo zy cje do jej wy ko ny wa nia. Te ma ty cz nie powi¹zana
z nimi jest wa r toœæ „bez pie cze ñ stwa fi nan so we go” (œred nia 3,56) oraz „bez pro -
ble mo we ¿y cie” (œred nia 3,35), ja kie mo ¿ na uzy skaæ po przez za spo ko je nie m.in.
spraw eko no mi cz nych. 

Sta tus „ra czej wa ¿ nych” wa r to œci uzy ska³a „mi³oœæ, przy jaŸñ” (œred nia 3,58),
a ta k ¿e „by cie u¿y te cz nym dla in nych” oraz „osi¹gniê cie su kce su za wo do we go”
(œred nia obu po 3,31), „wy kszta³ce nie” (œred nia 3,32) oraz „kon takt z przy rod¹”
(œred nia 3,07).
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Sta tus po zo sta³ych wa r to œci jest re la ty w nie ni ski, usze re go wa no je na stê -
puj¹co: „pod ró ¿e” (œred nia 2,82), „wia ra i pra kty ki re li gi j ne” (œred nia 2,75), „sta -
tus ma te ria l ny” (œred nia 2,74), „ku l tu ra i sztu ka” (œred nia 2,73), „¿y cie to wa rzy -
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Legenda dla badañ w³asnych autorki:                 

Wyliczenia wartoœci œredniej

skali odpowiedzi: 

zupe³nie niewa¿ne: 1, 

raczej niewa¿ne: 2, 

raczej wa¿ne: 3, 

bardzo wa¿ne: 4.

            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 porów-
nania wartoœci ze wzglêdu na ich brak.
Wskazania respondentów na 7-stopnio-
wej skali w przedzia³ach: 1 – zdecydowa-
nie niewa¿ne do 7 – bardzo wa¿ne.

Legenda dla badañ GUS z 2005 r.:

Wykres 7. Deklarowane wartoœci funkcjonariuszy PSP

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ ogól no po l skich 2012 (N=535).



skie” (œred nia 2,62) oraz „udzia³ w ¿y ciu pu b li cz nym” (œred nia 1,79). Nie li cz ni
re spon den ci za zna czy li wa ¿ ne dla nich wa r to œci w ka te go rii „inne”, wœród któ -
rych wy mie nia li: zain tere so wa nia i hob by, awans za wo do wy, edu ka cja dzieci czy
stabilizacja ¿yciowa dzieci.

Oczy wi œcie po rów na nie wa r to œci fun kcjo na riu szy PSP z wa r to œcia mi Po la -
ków ma cha ra kter pogl¹dowy, nie opie ra siê na ¿ad nych im p li ka cjach sta ty sty cz -
nych z uwa gi na brak nie któ rych wa r to œci w obu kwe stio na riu szach. Po rów na nie
to ty l ko od da je sto su nek do ba da nych wa r to œci na tle ogó³u spo³ecze ñ stwa, a wiêc 
po zy cjê lo kuj¹c¹ wa r toœæ po ni ¿ej lub po wy ¿ej sta ty sty czne go Po la ka. Oka za³o siê
bo wiem, i¿ sta ty sty cz ny fun kcjo na riusz PSP ceni wie le wa r to œci w stopniu
wy¿szym ni¿ statystyczny Polak.

S³u¿ba na rzecz oby wa te li w za wo do wych stra ¿ach po ¿a r nych jest bar dzo nie -
bez pie cz na ze wzglê du na li cz ne za gro ¿e nia, ja kim prze ciw dzia³aj¹ jed no stki
ratow niczo -gaœ ni cze PSP. Stra ¿a cy na ra ¿aj¹ swo je zdro wie i ¿y cie na rzecz zdro -
wia i ¿y cia in nych osób, ich mie nia oraz œro do wi ska na tu ral ne go. Mo ¿ na po wie -
dzieæ, i¿ w per ma nen t ny spo sób na ra ¿e ni s¹ na ry zy ko za ist nie nia za gro ¿eñ, któ -
rych z³o¿o noœæ wzma ga siê wraz z roz wo jem cywi liza cy j nym. To po wo du je, i¿
fun kcjo na riu sze PSP musz¹ mieæ do sko na³e przy go to wa nie fi zy cz ne, psy cho -
spo³ecz ne, mo ra l ne oraz ku l tu ro we, któ re osi¹gaj¹ w toku kszta³cenia, szkoleñ
oraz praktyki s³u¿by. 

Ry zy ko jest zja wi skiem, któ re wca le nie musi mieæ po wta rza l nych pra -
wid³owo œci jego prze bie gu, nie mo ¿e my ta k ¿e w pe³ni czyn ni ka to po wo duj¹cego
wy eli mi no waæ, lecz je dy nie pró bo waæ go zre du ko waæ. Mo¿e mieæ ono oczy wi œcie 
pe w ne zna mio na wska zuj¹ce na re a li za cjê za gro ¿eñ o ziden tyfi ko wa nych sce na -
riu szach, jed nak za wsze jest ono na zna czo ne pewn¹ doz¹ nie pe w no œci czy nie -
prze widy walno œci. Rza d ko ta k ¿e je den czyn nik ry zy ka uja w nia siê sa mo dzie l nie,
czê œciej mamy do czy nie nia z czyn ni ka mi krzy ¿o wy mi ry zy ka, za rów no w kon-
te k œcie ich wspó³wystêpowania, jak i nastêpowania po sobie.

Pod jê ta w ba da niach ana li za ry zy ka w za wo dzie stra ¿a ka mo¿e byæ pe w nym
upro sz cze niem, jed nak ma wska zy waæ na in ten sy w noœæ obie kty w nej jego oce ny
przez fun kcjo na riu szy PSP. Ka ¿ dy wy³onio ny czyn nik ry zy ko gen ny oce nia li oni
na piê cio stop nio wej ska li ja ko œcio wej (bar dzo du¿e, du¿e, œred nie, ni skie, mar gi -
na l ne). Dla ce lów ana li zy zgru po wa no ka te go rie ana li zy jako: bar dzo du¿e i du¿e, 
œred nie oraz ni skie i mar gi na l ne. Wyniki badañ prezentuje tabela 3.

Wska za nia re spon den tów w ta be li 3 zo sta³y usze re go wa ne od naj wiê kszej
do naj mnie j szej li cz by wska zañ, bior¹c pod uwa gê wska Ÿ ni ki okre œla ne na trzech
po zio mach: wy so kim, œred nim i ni skim. Ana li za da nych em pi ry cz nych sze re gu je
oba wy stra ¿a ków przed na stê puj¹cymi czyn ni ka mi ry zy ka. Na pie r wszym mie j s -
cu lo ku je siê „wy so ka tem pe ra tu ra pod czas po ¿a ru”, oba wê przed tym ry zy kiem
wska za³o 83,2% ba da nych. Na dru gim mie j s cu zna laz³a siê „odpo wie dzia l noœæ za
bez pie cze ñ stwo i zdro wie ra to wa nych osób” za zna czo na przez 80,4% ba da nych. 
Z ko lei 77,6% wska zañ do ty czy³o „gor¹cego po wie trza i ga zów”.
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Ta be la 3. Wska Ÿ nik oce ny po zio mu ry zy ka w dzia³aniach s³u¿ bo wych

Py ta nie D3: Oceñ po ziom ry zy ka dla
wy mie nio nych czyn ni ków, z któ ry mi ma

Pana/i do czy nie nia w tra kcie re a li za cji s³u¿by 
w PSP? (Pro szê za zna czyæ po ziom ry zy ka

zna kiem X dla ka ¿ de go z czyn ni ków na ska li:
bar dzo du¿e, du¿e, œrednie, niskie

i marginalne).

Wska Ÿ nik wy so ki:
od po wie dzi
bar dzo du¿e

i du¿e

Wska Ÿ nik œred ni:
od po wiedŸ

œred nie

Wska Ÿ nik ni ski:
od po wie dzi ni skie 

i mar gi na l ne

A. Wy so ka tem pe ra tu ra pa nuj¹ca pod czas
po ¿a ru

83,20% 7,50% 9,30%

B. Odpo wie dzia l noœæ za bez pie cze ñ stwo
i zdro wie lu dzi ra to wa nych

80,40% 10,30% 9,30%

C. Gor¹ce po wie trze, gazy 77,60% 15,00% 7,50%

D. Nad mie r ny wysi³ek fi zy cz ny (dŸwi ga nie
ciê ¿a rów, np. po szko do wa nych, sprzê tu

gaœni czo-ra towni cze go itp.)
66,40% 22,40% 13,10%

E. Ni ska tem pe ra tu ra pod czas zi mo wych
akcji ra to w ni czych

61,70% 24,30% 14,00%

F. Ni skie stê ¿e nie tle nu w po wie trzu 59,80% 24,30% 15,90%

G. Ura zy po wo do wa ne ude rze niem, przy -
gnie ce niem

59,80% 25,20% 15,00%

H. Po ra ¿e nia pr¹dem 56,10% 22,40% 21,50%

I. Eks plo zje ula t niaj¹cych siê ga zów 53,30% 24,30% 22,40%

J. Œli skie, nie rów ne na wie rz ch nie, 
za pa daj¹ce siê stro py

53,30% 21,50% 25,20%

K. Nie do bór tle nu 53,30% 30,80% 15,90%

L. Za tru cia/opa rze nia  ró ¿ ny mi zwi¹zka mi
che mi cz ny mi

53,30% 20,60% 26,20%

M. Za ka ¿e nia w wy ni ku kon ta ktu
z za ka ¿o ny mi oso ba mi 

(np. HIV, za pa le nie w¹tro by)
53,30% 23,40% 23,40%

N. Ura zy po wo do wa ne uk³uciem,
prze ciê ciem, przek³uciem

52,30% 33,60% 14,00%

O. Pra ca wy ko ny wa na w try bie dy ¿u ro wym 
(mo ¿ li woœæ stre su psy chi cz ne go, za bu -

rzeñ ry t mu bio logi cz ne go itp.)
51,40% 24,30% 24,30%

P. Wy pa d ki komu nika cy j ne pod czas ja z dy
do akcji

48,60% 20,60% 30,80%

R. Za tru cia sub stan cja mi che mi cz ny mi 47,70% 28,00% 24,30%

S. Nad mie r ny ha³as 45,80% 29,90% 24,30%

T. Inne 3,70% 0,90% 2,80%

wa r toœæ œred nia wska zañ in ten syw no œci ry zy ka 
w po szcze gó l nych ka te go riach:

55,80% 21,50% 17,90%

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ ogól no po l skich 2012 (N=535).
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Na da l szych po zy cjach re spon den ci wska za li „nad mie r ny wysi³ek fi zy cz ny”
– 66,4%; „ni ska tem pe ra tu ra pod czas zi mo wych akcji ra to w ni czych” – 61,7%;
„ni skie stê ¿e nie tle nu w po wie trzu” – 59,8%; „ura zy po wo do wa ne ude rze niem,
przy gnie ce niem” – 59,8%; „po ra ¿e nie pr¹dem” – 56,1%; „eks plo zje ula t niaj¹cych 
siê ga zów” – 53,3%, œli skie, nie rów ne na wie rz ch nie, za pa daj¹ce siê stro py
– 53,3%; „nie do bór tle nu” – 53,3%; „za tru cia/opa rze nia ró ¿ ny mi zwi¹zka mi che -
mi cz ny mi” – 53,3%; „za ka ¿e nia w wy ni ku kon ta ktu z za ka ¿o ny mi oso ba mi”
– 53,3%; „ura zy po wo do wa ne uk³uciem, prze ciê cie, przek³uciem” – 52,3% oraz
„pra cê wy ko ny wan¹ w try bie dy ¿u ro wym” – 51,4%. Wszy stkie wy mie nio ne
czyn ni ki za kla syfi kowa ne zo sta³y do ka te go rii ry zy ka o wy so kim po zio mie przez
mi ni mum po³owê re spon den tów. Œwia d czy to o wy stê po wa niu ci¹g³ego, wrêcz
chro ni cz ne go ry zy ka, in ten sy fi kuj¹cego siê w za le ¿ no œci od uwa run ko wañ za gro -
¿eñ, do ja kich s¹ wzy wa ne jed no stki ratow niczo -gaœ ni cze PSP. 

Zgod nie z te o ri¹ za rów no so cjo lo giczn¹, jak i nauk o zarz¹dza niu, ry zy ko
okre œliæ mo ¿ na jako „nie pe w noœæ” o po ten cja le do da t nim lub uje mnym. Jed nak
ist nie nie ry zy ka o po ten cja le ne ga ty w nym pro wa dzi do uja w nie nia siê re a l ne go
za gro ¿e nia. W jê zy ku in ¿y nie r skim ry zy ko iden tyfi ku je my z niezawodnoœci¹.

Fun kcjo na riu sze PSP w co dzien nej s³u¿ bie zma gaj¹ siê z za gro ¿e nia mi, bo -
wiem ¿ycie cz³owie ka ni g dy nie by³o bez pie cz ne z uwa gi na li cz ne za gro ¿e nia, wpierw
eko lo gi cz ne, zwi¹zane z ¿y wio³owo œci¹ na tu ry oraz jej sk³ad ni ków fa u ny (ga tun ków
zwierz¹t) i flo ry (ga tun ków ro œlin), na stê p nie za gro ¿eñ kon fli kto gen nych wy ni kaj¹cych
ze wspó³¿y cia i wspó³dzia³ania lu dzi (np. kon fli kty czy wo j ny), a¿ po wspó³cze s ne za -
gro ¿e nia wy ni kaj¹ce z indu stria l ne go roz wo ju spo³eczeñstw [14]. W ba da niach em pi -
ry cz nych okre œlo no ska lê po czu cia za gro ¿e nia dla re a l nych na stêpstw zma ga nia
siê z nimi na s³u¿bie. Dane te przed sta wio no na wy kresie 8.
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25,2%
28,0%

32,7%

39,3%
43,0%

54,2%
65,4%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

Wykres 8. Zagro¿enia zawodowe

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ ogól no po l skich 2012 (N=535, wie lo kro t ne od po wie dzi).



Ra tow ni c two po ¿a ro we za j mu je wa ¿ ne mie j s ce w stru ktu rach orga niza cy j -
nych bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go, dla te go te¿ fun kcjo na riu sze PSP w co dzien nej 
s³u¿ bie do œwia d czaj¹ bar dzo wie lu za gro ¿eñ, któ re oce nio no w tra kcie ba dañ em -
pi ry cz nych. Do naj bar dziej uci¹¿li wych za li czy li wdy cha nie dymu lub sub stan -
cji, wska za nia do tycz¹ a¿ 65,4% re spon den tów. Ka ¿ dy fun kcjo na riusz dzia³a
w pe³nym umun du ro wa niu, chro ni¹cym go przed sku t ka mi ze w nê trz nych
p³omie ni, truj¹cego dymu czy nad mie r ne go ciep³a. Nie na le ¿y jed nak bez gra ni -
cz nie ufaæ tym za bez pie cze niom, tym bar dziej, ¿e w oto cze niu p³omie ni o tem pe -
ra tu rze 200°C wy do lnoœæ or ga ni z mu znacz¹co spa da. Rów nie¿ napro mie nio wa -
nie cie p l ne cia³a cz³owie ka zwi¹zane jest z od czu wa niem przez nie go bólu.
Sza cu je siê, ¿e œred nia tem pe ra tu ra spa la nia ga zów, cie czy i ma te ria³ów sta³ych
mo¿e do cho dziæ do 1000°C. Or ga nizm cz³owie ka w kró t kim cza sie ra dzi so bie ze
sta nem pod wy ¿szo nej tem pe ra tu ry, ale gdy tem pe ra tu ra cia³a przekracza 43°C,
cz³owiek nara¿ony jest na udar cieplny.

Na dru giej po zy cji wœród za gro ¿eñ re spon den ci wy mie ni li „wy pa d ki dro go -
we”, któ rych oba wia siê ponad po³owa stra ¿a ków – 54,2%. Za gro ¿e nie to po wo do -
wa ne jest wie lo ma czyn ni ka mi. Zna mien nym przyk³adem mo¿e byæ za cho wa nie
in nych ucze st ni ków ru chu dro go we go w ob li czu wo zów bo jo wych pod¹¿aj¹cych
do akcji ra tun ko wych. Stra ¿a c kie wozy bo jo we, wa¿¹ce oko³o 10 ton, nie s¹ w sta -
nie prze je chaæ przez dwu pa s mow¹ uli cê, kie ro w cy in nych wo zów nie po tra fi¹ bo -
wiem umie jê t nie utwo rzyæ mie j s ca. Na wy pa d ki ta kie wp³ywa ta k ¿e stan in fra -
stru ktu ry drogowej oraz niekorzystne warunki pogodowe.

Usz ko dze nie kon stru kcji pal¹cego siê obie ktu gro zi fun kcjo na riu szom „na ra -
¿e niem na spa daj¹ce przed mio ty”, za gro ¿e nie to ulo ko wa no na trze ciej po zy cji
– wska za nia 43% ba da nych. Tem pe ra tu ra pod czas po ¿a rów oraz si³a ude rze nio wa 
po wstaj¹ca przy wy bu chach zna j duj¹cych siê w p³on¹cych obie ktach sub stan cji
po wo du je zni sz cze nia i usz ko dze nia ty ch ¿e obie któw. Pod wp³ywem pa le nia ma -
le je wy trzy ma³oœæ ma te ria³ów bu do w la nych, dla te go pod³oga, któ ra jest je dy nym 
szla kiem ewa ku a cji, mo¿e stra ciæ swoj¹ no œ noœæ. Utra ta wy trzy ma³oœci me cha-
 ni cz nej ma te ria³ów kon stru kcy j nych oraz niew³aœci we osza co wa nie tych pa ra -
me trów mo¿e utrud niæ dro gê ewa ku a cyjn¹ fun kcjo na riu szy bior¹cych udzia³
w akcji. 

Na ko le j nym mie j s cu wœród za gro ¿eñ wy mie nio no „opa rze nia”; wska za nia
te  po par³o 39,3% ba da nych. Opa rze nia mog¹ byæ sku t kiem nie ty l ko po ¿a rów,
ale i dzia³ania sub stan cji che mi cz nych, ta kich jak œro d ki ¿r¹ce i wy so ce re a kty w -
ne, np. kwas so l ny, siar ko wy czy te¿ za sa dy, np. soda ka u sty cz na, amo niak. Do
szcze gó l nie gro Ÿ nych che mi ka liów, któ re oprócz w³aœci wo œci ¿r¹cych i dra ¿ -
ni¹cych maj¹ ta k ¿e ce chy to ksy cz ne, za li cza ny jest kwas fluorowodorowy i jego
po chod ne. 

Przy zwa l cza niu li cz nych nie bez pie czeñstw fun kcjo na riu sze PSP na ra ¿e ni s¹
na „skra j ne wy cze r pa nie fi zy cz ne”, któ re wska za³o 32,7% z nich. Jest ono kon se k -
wencj¹ dzia³ania w nie ko rzy st nych uwa run ko wa niach po go do wych oraz fi zy cz -
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nych i che mi cz nych. Wœród przyk³adów po da wa nych w tra kcie ba dañ g³ów nych
fun kcjo na riu sze opo wia da li o przy pa d kach, kie dy nie mo gli ura to waæ cz³owie ka,
któ ry wa¿y³ przesz³o 130 ki lo gra mów. Pod czas akcji ga sze nia du ¿e go po ¿a ru stra -
¿ak, któ ry do tar³ do oso by po szko do wa nej, w wy ni ku prze grza nia or ga ni z mu
oraz utra ty si³ spo wo do wa nych przed osta niem siê do ra to wa ne go nie jest w sta nie 
wy nieœæ oso by o zna cz nej po stu rze. Pa miê taæ na le ¿y, ¿e ra to w ni cy PSP s¹
osobami silnymi, ale nie osi³kami, dŸwigaj¹cymi po ki l ka set kilogramów bez
¿adnego problemu. 

Na da l szych po zy cjach re spon den ci wy mie nia li ta k ¿e „na ra ¿e nie na za gro ¿e -
nia zwi¹zane z po wo dzi¹” – 28% wska zañ, co jest sku t kiem ogól no po l skich po wo -
dzi z osta t nich lat; „na ra ¿e nie na nie bez pie cz ne sub stan cje che mi cz ne” – 25,2%,
zw³asz cza dla osób s³u¿¹cych w rato w ni c twie eko lo gi cz nym; „ura zy miê œ ni”
– 24,3%; „na ra ¿e nia na za wa le nia bu dyn ków” – 24,3%; „po ra ¿e nia pr¹dem”
– 16,8%; „wy cze r pa nie cie p l ne” – 15,9%; „skra j ne wy cze r pa nie psy chi cz ne”
– 14%; „za gro ¿e nia zwi¹zane z ra to wa niem zwierz¹t ho do w la nych” – 12,1%; „hi -
po te r miê”, czy li och³od ze nie or ga ni z mu – 8,4%; „na ra ¿e nia na cho ro by”
zwi¹zane nie ty l ko z eks po zycj¹ na czyn ni ki szko d li we, po wo duj¹ce np. gru Ÿ li cê,
ale i za pa le nie w¹tro by czy HIV; „utra ta s³uchu” – 5,6%, a ta k ¿e inne zagro¿enia,
wœród których badani wymienili: uk¹szenia, ugryzienia – 1,9% odpowiedzi.

Nie od po wied nie za cho wa nie lub nie prze strze ga nie prze pi sów BHP mo¿e byæ
do tkli we dla ra to w ni ka, któ ry siê do nich nie za sto su je, jak rów nie¿ wte dy, gdy
oko li cz no œci zda rze nia mo men ta l nie stan¹ siê nie bez pie cz ne i nie bê dzie dro gi
od wro tu. A za tem pe³nie nie s³u¿by przez fun kcjo na riu szy PSP ze wzglê du na
li cz ne za gro ¿e nia jest nie zmie r nie trud ne. Wy ma ga du ¿ej od wa gi, wy szko le nia
i zgra nia ze spo³u w tra kcie ich eli mi na cji.

Bar dzo wa ¿ nym ele men tem jest wspó³dzia³anie PSP z po zo sta³ymi pod mio ta -
mi sy ste mu bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa, a jest ich bar dzo wie le. Na grun cie nauk
spo³ecz nych zja wi sko wspó³dzia³ania opi sa³ bar dzo dok³ad nie Jan Le go wicz
[15], a roz wa ¿a nia w kon te k œcie grup dys pozy cy j nych okre œli³ Jan Ma cie je wski
w przy wo³anej ju¿ mo no gra fii: Gru py dys pozy cy j ne. Ana li za So cjo logi cz na. Na
grun cie ty ch ¿e usta leñ termi nolo gi cz nych wska zaæ mo ¿ na, i¿ wsze l ka akty w noœæ
pod mio tów ma mie j s ce w mo men cie ich wza je mne go i zgod ne go wspó³dzia³ania,
wspó³¿y cia, ale ta k ¿e prze ciw dzia³ania we wszelkiego rodzaju konfliktach.

Z uwa gi na wspó³cze s ny roz wój na uki i znacz¹c¹ w niej rolê te ch ni ki i te ch no -
lo gii po win ni œmy mó wiæ ra czej o sy ner ge ty ce. Sy ner ge ty ka jest te r mi nem wpro -
wa dzo nym przez He r ma na Ha ke na z Uni wer sy te tu w Stut t ga r cie i do ty czy na uki 
o zja wi skach wspó³dzia³ania i ko o pe ra cji [16]. Ta dys cy p li na na uko wa ³¹czy za -
gad nie nia do tycz¹ce nie ty l ko cz³on ków da ne go sy ste mu (np. spo³ecz ne go, za wo -
do we go itp.), form ich wza je mnych re la cji, ale i zja wisk w nim za chodz¹cych,
a wiêc za j mu je siê ta k ¿e w³aœciwoœciami uk³adów dynamicznych. 

Ta kim wie l ce z³o¿o nym i dy na mi cz nym uk³adem jest prze strzeñ aglo me ra cji
mie j skich, gdzie uja w niaj¹ siê zja wi ska si³ fizycz no-che mi cz nych, któ rym sku te -
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cz nie prze ciw dzia³aæ mog¹ syne rge ty cz nie po³¹czo ne gru py szy b kie go re a go wa -
nia, okre œla ne mia nem grup dys pozy cy j nych. S¹ one zdo l ne do ta kie go po³¹cze -
nia si³ i œro d ków, aby wy eli mi no waæ zja wi ska nie po¿¹danych zagro¿eñ. 

In te re suj¹cym za bie giem ba da w czym by³o okre œle nie ska li wspó³dzia³ania
PSP z in ny mi pod mio ta mi sy ste mu bez pie cze ñ stwa. Na wy kre sie 9 za pre zen -
towa no uzy ska ne wy ni ki, ska la okre œlo na pio no wym wzo rem uj mu je pro cen tow¹ 
wa r toœæ wspó³dzia³ania PSP za rów no w wy mia rze po zy ty w nym, jak i ne ga ty w -
nym. Gra da cy j na ska la w od cie niach sza ro œci wska zu je po dzia³ tego wspó³dzia -
³ania w ka te go riach oce ny „bar dzo do brej i ra czej do brej”, „prze ciê t nej”, „z³ej
i bar dzo z³ej” oraz „bra ku do œwia d czeñ” w tym za kre sie.

Oce na wspó³dzia³ania PSP z in ny mi in sty tu cja mi ¿y cia pub li cz ne go oraz
s³u¿ ba mi sy ste mu ra tow ni c twa za le ¿ na jest od uwa run ko wañ ba da nych jed no -
stek orga niza cy j nych, ich po³o¿e nia, wy po sa ¿e nia czy ukszta³to wa nia te re nu, na
któ rych wy stê puj¹ kon kre t ne za gro ¿e nia eko lo gi cz ne czy cywi liza cy j ne. Naj -
wy¿sz¹ 99,1% wa r toœæ na ska li wspó³dzia³ania z PSP uzy ska³y ex ae quo Ocho t -
nicze Stra¿e Po ¿arne oraz Po li cja. OSP, jako bli Ÿ nia cza fo r ma cja PSP, dzia³aj¹
g³ów nie w ob sza rach pod mie j skich, jed nak wiê kszoœæ z tych fo r ma cji jest wprzê -
g niê ta w KSRG. Wspó³praca ta jest bar dzo wy so ko oce nio na – a¿ w 86%, oce ny
prze ciê t ne to 13,1% oraz ne ga ty w ne 0,9%. Oce na wspó³pra cy z Po licj¹ oce nio na
zo sta³a w 76,6% pozytywnie, w 16,8% na poziomie przeciêtnym oraz w 5,6%
negatywnie. 

Na dru giej po zy cji wspó³pra cy w ra mach prze ciw dzia³ania i zwa l cza nia za gro -
¿eñ lo ku je siê po go to wie ra tun ko we z glo ba l nym wska Ÿ ni kiem wspó³dzia³ania na 
po zio mie 97,2%, z cze go 85% to oce ny po zy ty w ne, 12,1% oce ny prze ciê t ne oraz
2,85% oce ny ne ga ty w ne. 

Na po zy cji trze ciej PSP wspó³pra cê re a li zu je z Po go to wiem Ener ge ty cz nym,
ca³oœcio wy wska Ÿ nik wspó³pra cy obe j mu je 95,3% akcji, z cze go 71% jest oce nia -
nych po zy ty w nie, 16,8% prze ciê t nie, a 7,5% ne ga ty w nie. 

Na po zy cji czwa r tej up la so wa³o siê Po go to wie Ga zo we, do œwia d czeñ we
wspó³pra cy z tym pod mio tem nie mia³o w okre sie ba da nia 6,5% jed no stek PSP,
a wiêc wspó³pra ca kszta³towa³a siê na po zio mie 93,5%, z cze go 66,4% oce nio no
zo sta³o po zy ty w nie, 24,3% prze ciê t nie, a 2,8% ne ga ty w nie. 

Doœæ czê sto jed no stki bo jo we PSP, walcz¹c z za gro ¿e nia mi po ¿a ro wy mi do -
mostw, zo bo wi¹zane s¹ do wspó³pra cy z zarz¹dca mi nie ru cho mo œci. Wspó³pra cê
tak¹ okre œlo no na po zio mie 91,6%, z cze go ty l ko 28% to oce ny po zy ty w ne, 43,9%
oce ny prze ciê t ne, a a¿ 19,6% (czy li co czwa r te) do œwia d cze nia ne ga ty w ne.

PSP wspó³pra cu je ta k ¿e z ko mi nia rza mi, ska la tych dzia³añ okre œlo na zo -
sta³a na po zio mie 85%, z cze go 37,4% po zy ty w nie, 35,5% prze ciê t nie i 12,1% ne -
ga ty w nie.

PSP wspó³pra cu je ta k ¿e ze s³u¿b¹ leœn¹ z uwa gi na za gro ¿e nia po ¿a ro we na te -
re nach le œ nych, ska lê tego dzia³ania okre œlo no na po zio mie 83,7%, z cze go 68,3%
po zy ty w nie, 12,6% prze ciê t nie i 2,8% ne ga ty w nie.
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Wykres 9. Wspó³dzia³anie z podmiotami systemu bezpieczeñstwa

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ ogól no po l skich 2012 (N=535).



PSP bêd¹c ucze st ni kiem sy ste mu bez pie cze ñ stwa, wspó³pra cu je z Cen tra mi
Zarz¹dza nia Kry zy so we go na po zio mie ogól no po l skim, wo je wó dz kim, po wia to -
wym i gmin nym, gdzie wspó³pra ca ta okre œlo na zo sta³a na po zio mie 81,3%, z cze -
go w 40,2% oce nio no j¹ po zy ty w nie, w 29% prze ciê t nie i w 12,1% ne ga ty w nie.

Stra¿ Mie j ska (lub Gmin na) wspó³dzia³a z PSP i ska lê ich wza je mnych
dzia³añ okre œlo no na 80,4%, w 38,3% oce nio no j¹ po zy ty w nie, w 32,7% prze ciê t -
nie i w 9,3% ne ga ty w nie.

PSP ma rów nie¿ do œwia d cze nia we wspó³pra cy z In spe kcja mi Ochro ny Œro -
do wi ska w 70,1%, w 41,1% oce nio no j¹ po zy ty w nie, w 17,8% prze ciê t nie i w 11,2% 
ne ga ty w nie.

W du¿o mnie j szym, bo ty l ko 60,7% za kre sie z PSP wspó³pra cu je Stra¿ Gra ni -
cz na, oce na po zy ty w na jest na po zio mie 41,1%, oce na prze ciê t na na po zio mie
17,8% i oce na ne ga ty w na kszta³tuje siê na po zio mie 1,9%.

Osta t ni¹ fo r macj¹ kom p le kso wo oce nian¹ pod k¹tem wspó³pra cy z PSP jest
S³u¿ba Wiê zien na. Oce ny po zy ty w ne do tycz¹ 34,6% wska zañ, oce ny prze ciê t ne
do tycz¹ 14% wska zañ, a oce ny ne ga ty w ne s¹ na po zio mie 3,7%.

Re spon den ci wska za li w ka te go rii „inne” nie wy mie nio ne z na zwy pod mio ty,
z któ ry mi wspó³dzia³ali w tra kcie za dañ s³u¿ bo wych. Ba da ni wy mie ni li m.in.
In spe kcjê Trans po rtu Dro go we go, pro ku ra to rów, wo j sko czy zak³ady ube z pie -
czeñ.

Wspó³pra ca z tak du¿¹ liczb¹ pod mio tów stwa rzaæ mo¿e pe w ne nie do god no -
œci, ich ska lê oraz in ten sy w noœæ przed sta wio no na wy kre sie 10.
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Wykres 10. Utrudnienia podczas s³u¿by

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ ogól no po l skich 2012 (N=535).



Uwa run ko wa nia pro wa dze nia akcji ra to w ni czych s¹ bar dzo z³o¿one. Przy -
czyn¹ jest wie le utrud nieñ wy ni kaj¹cych z zak³óceñ ko mu ni ka cji, dez info r ma cji
czy awa rii sprzê tu. W ujê ciu ja ko œcio wym fun kcjo na riu sze PSP zma gaj¹ siê z ty -
mi prze ciw no œcia mi w prze wa ¿aj¹cej czê œci „cza sa mi”, jed nak pa miê ta j my, i¿ s¹
to czyn ni ki wzma gaj¹ce wyst¹pie nie wcze œ niej okre œlo nych za gro ¿eñ. Fun kcjo -
na riu sze PSP maj¹ œwia do moœæ ty ch ¿e utrud nieñ, dla te go za cie œ niaj¹ wspó³pra -
cê, d¹¿¹c do jak naj pe³nie jszej kon tro li sy tu a cji. Po czu cie pe³nego wspó³dzia³ania 
jest gwa ran tem po wo dze nia na wet bar dzo trud nych akcji w celu za pe w nia nia war -
to œci wspó l nej – bez pie cze ñ stwa.

Podsumowanie i wnioski

We wspó³cze s nej prze strze ni me tro poli tal nej fun kcjo nu je wie le grup dys po -
zy cy j nych sk³adaj¹cych siê na ze w nê trz ny i we wnê trz ny sy stem bez pie cze ñ stwa
na ro do we go. S³u¿¹ one re a li za cji ce lów, ja kie pod jê³o do re a li za cji pa ñ stwo w sfe -
rze spo³ecz nej, eko no mi cz nej i po li ty cz nej. Szcze gó l nym za da niem pa ñ stwa jest
utrzy ma nie zor gani zowa ne go po ten cja³u i ka pi ta³u, w tym in fra stru ktu ry
spo³ecze ñ stwa w sta nie nie zde grado wa nym, umo ¿ li wiaj¹cym jego spra w ne fun k -
cjo no wa nie. Tro ska ta szcze gó l nie przy œwie ca od pocz¹tków re wo lu cji prze -
mys³owej, od kie dy gwa³to w nie roz wi jaj¹cy prze mys³ uja w ni³ wie le za gro ¿eñ ¿y -
cia spo³ecz ne go. Do chodz¹ do tego rów nie¿ za gro ¿e nia eko lo gi cz ne oraz
spo³ecz ne, le¿¹ce u pod staw kon fli któw miê dzy lu dz kich. Dla te go ¿yj¹c w zbio ro -
wo œciach, d¹¿ymy do wzglêd ne go spo ko ju, bêd¹cego prze ja wem bez pie cze ñ stwa. 

Ka ¿ dy wyod rê b nio ny sy stem bez pie cze ñ stwa po sia da spe cy fi kê wy ni kaj¹c¹
z je go uwa run ko wañ oraz sta wia nych mu za dañ. Sy ste my te znacz¹co ró ¿ ni¹ siê
miê dzy sob¹ pod wzglê dem jed no stek, og niw czy uk³adów wchodz¹cych w ich
sk³ad lub te¿ ro dza ju ustru ktury zo wa nia swo ich ele men tów wed³ug okre œlo nych
sche ma tów. Tak wy ra Ÿ nie od zna czaj¹ca siê fun kcjo nali stycz na ana li za ¿y cia
zbio ro we go wy ja œ nia nam za le ¿ no œci miê dzy ele men ta mi tych sy ste mów. W ta -
kim w³aœ nie ogl¹dzie uka zu je siê nam Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na – jako pod sy -
stem w ca³oœciowym systemie bezpieczeñstwa pañstwa.

Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na fun kcjo nu je w we wnê trz nym sy ste mie bez pie cze ñ -
stwa na sze go kra ju, wspó³tworz¹c i ko or dy nuj¹c jed no cze œ nie Krajo wy Sy stem
Ratow niczo -Gaœ ni czy oraz tworz¹c zin te gro wan¹ jego fo r mê. Oce niaj¹c ko m pe -
ten cje PSP w za kre sie bez pie cze ñ stwa, do strzec na le ¿y jej spe cy fi kê na tle in nych
grup dys pozy cy j nych sy ste mów za rów no para mili ta r nych, jak i nie mili ta r nych,
wspó³tworz¹cych we wnê trz ny sy stem bez pie cze ñ stwa. Uœwia do mie nie so bie tej
spe cy fi ki ³¹czyæ siê musi z okre œle niem wspó³odpo wie dzial no œci tych grup za sy -
stem bez pie cze ñ stwa, w któ rym fun kcjo nuj¹ i któ ry wspó³tworz¹. Prze pro wa dzo -
ne ba da nia nie ty l ko tra f nie od zwie rcie d laj¹ ba dan¹ stru ktu rê pod mio tów, ale
i do sta r czaj¹ in fo r ma cji o wa ¿ nych zja wi skach mu to wa rzysz¹cych. 
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PSP jako gru pa dys pozy cy j na sta no wi w so cjo logi cz nym ro zu mie niu in sty tu -
cjê i wspól no tê. Cz³on ków tej gru py ³¹czy wiêŸ przy nale ¿ no œci do tej sa mej ka te -
go rii za wo do wej, a ró ¿ ni cuj¹ przy jê te role za wo do we, któ re do okre œlaj¹ fun kcje
i po zy cje spo³ecz ne wy ni kaj¹ce z tej przy nale ¿ no œci. Co dzien na pra kty ka spo³ecz -
na po twier dza jej wa ¿ noœæ, ¿a den z mie sz ka ñ ców nie jest bo wiem przy goto wy wa -
ny do tego, aby sku te cz nie wa l czyæ z po ¿a ra mi i in ny mi mie js co wy mi za gro ¿e nia -
mi, do któ rych to za dañ s¹ prze zna cze ni pro fe sjo nal nie przy goto wy wa ni
fun kcjo na riu sze PSP. Poza tym ¿a den oby wa tel nie jest w sta nie sam podj¹æ ta -
kich dzia³añ bez wspó³pra cy z in ny mi oso ba mi, bez po sia da nia spe cjali sty cz nej
wie dzy oraz bez od po wied nie go wy po sa ¿e nia w spe cja li sty czny sprzêt. Mo ¿e my
za daæ przy pa d ko wym oso bom py ta nie: czy po tra fisz ura to waæ ¿y cie dru giej oso -
by po przez udzie le nie pie r wszej po mo cy? Do œwia d cze nie po ka zu je, ¿e nie wie le
osób to po tra fi, a zna cz na ich li cz ba oba wia siê wrêcz po dej mo wa nia takich
dzia³añ. Ten prosty przyk³ad ukazuje nam, jak niekorzystne by³yby nastêpstwa
braku takiej formacji ratowniczej, jak¹ jest PSP.

Wska za nie so cjo logi cz nych aspe któw fun kcjo no wa nia PSP w sy ste mie
spo³ecz nym na sze go kra ju ³¹czy siê z ocen¹ na stêpstw spo wo do wa nych ewen tu a l -
nym (oczy wi œcie hipo te ty cz nym) bra kiem ta kiej fo r ma cji za wo do wej. Uw z glêd -
niaj¹c za kres wspó³cze s nych za gro ¿eñ oraz sku t ki, ja kie po wo duj¹ w in du stria l -
nych spo³ecz no œciach, trze ba by uz naæ, ¿e naj pra wdopo dob niej wie le miast
zni k nê³oby z mapy Pol ski, a z pe w no œci¹ zna cz ne mu zni sz cze niu uleg³yby ich
dzie l ni ce. Nie jest to wca le prze sad ny wnio sek, gdy¿ sku t ki nie bez pie czeñstw
eko lo gi cz nych oraz cywi liza cy j nych za gra ¿aj¹ kru cho œci spo³ecz ne go, zbio ro we -
go ¿y cia cz³owie ka. Na le ¿y tu zwró ciæ uwa gê na za sad noœæ po dej mo wa nia da l -
szych ba dañ so cjo logi cz nych nad t¹ formacj¹ mundurow¹, wartoœæ poznawcza
takich przedsiêwziêæ jest bowiem nieoceniona.
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Ma³go rza ta STOCHMAL

Of fi cers of the Sta te Fire Se r vi ce in the View
of So cio lo gi cal Re se arch

This ar ti c le pre sents se le c ted em pi ri cal so cio lo gi cal aspects of the Sta te
Fire Se r vi ce, car ried out at the In sti tu te of So cio lo gy at the Uni ve r si ty
of Wro c law. The lo ca tion of the se stu dies in Wro c law aca de mic cen ter
co in ci ded with the ce le bra tion of twen ty an ni ver sa ry of the Sta te Fire
Se r vi ce (SFS) exi sten ce. The main axis of the con si de ra tions con ta i ned
in the ar ti c le is to pre sent the so cial mo del of a fi re fig h ter as a re pre sen tati ve 
of para mi li ta ry fo r ma tions of sa fe ty sy stem. This is the per son who ta kes
the tro u b le of da i ly se r vi ce pro vi ding sa fe ty un de r sto od as the sa fe ty
the me tro po li tan area.

Ke y words: sa fe ty, The Sta te Fire Se r vi ce, se cu ri ty sy stem, so cio lo gy
of di spo si tio nal gro ups, so cial pat tern.
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Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej

Rola norm spo³ecznych w zaspokajaniu potrzeb
grup lokalnych

Roz pa truj¹c za gad nie nia zwi¹zane z za spo ka ja niem po trzeb cz³owie ka, mo ¿ na 
odwo³aæ siê do ki l ku znacz¹cych te o rii w tym ob sza rze. Jedn¹ z nich jest te o ria
Ab ra ha ma Ma s lo wa, któ ry, opie raj¹c swo je prze my œle nia o do œwia d cze nia szko³y 
sto sun ków spo³ecz nych El to na Mayo, kon cen tru je swoj¹ uwa gê na cz³owie ku.
Te o riê tê zi lu stro wa³ pi ra mid¹, u któ rej pod staw umie œci³ po trze by, bez w¹tpie -
nia za sad ni cze, ja ki mi s¹ po trze by fi zjo logi cz ne, czy li je dze nie, woda, tlen,
po trze by se ksu a l ne czy sen. S¹ one fun da men tem ist nie nia. Za raz za nimi usy tu -
o wa³ bez pie cze ñ stwo, dziê ki któ re mu na stê pu je za spo ko je nie po trzeb prze trwa -
nia, to ¿ sa mo œci, nie zale ¿ no œci, spo ko ju1.

Ma s low jed noz na cz nie pod kre œla, ¿e za cho wa nie cz³owie ka nie jest wy ni kiem
chwi lo wych sta nów emo cjo na l nych, ale kon se k wencj¹ jego d¹¿e nia do za spo ko -
je nia po trzeb, do uzu pe³nia nia bra ków. Sk³adaj¹ siê one na pe wien okre œlo ny
zbiór o swo i stym uk³ad zie hie rar chi cz nym po trzeb ni ¿ sze go i wy ¿sze go rzê du. Je -
¿e li cz³owiek nie ma mo ¿ li wo œci za spo ko je nia po trzeb ni ¿ sze go rzê du, le¿¹cych

Za da niem pod mio tów odpo wie dzia l nych za bez pie cze ñ stwo lo ka l ne jest

m.in. za dba nie o to, aby bu do waæ i utrzy my waæ od po wied ni kli mat

spo³ecz no œci lo ka l nej opa r ty na swo i stej ho me o sta zie przy jed no cze s nym

stwa rza niu od po wied nich wa run ków ¿y cia wspól no tom lo ka l nym, tak aby

po sia da³y mo ¿ li wo œci samo dzie l ne go fo r mu³owa nia swo jej wi zji roz wo jo -

wej. Swo i sta rów no wa ga mo ¿ li wa jest m.in. w sy tu a cji, gdy wspól no ta dys -

po nu je wy sta r czaj¹cymi za so ba mi umo ¿ li wiaj¹cymi za spo ka ja nie, w gra ni -

cach obo wi¹zuj¹cych prze pi sów pra wa, swo ich po trzeb oraz po sia da zdo l -

noœæ do two rze nia i prze strze ga nia norm wa run kuj¹cych za spo ka ja nie de -

kla ro wa nych po trzeb. 

S³owa klu czo we: potrze by, bez pie cze ñ stwo, te o rie wy bo ru, te o rie so li -

da r noœci gru po wej, no r my spo³eczne, kontrola.
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1 Li sie cki M.: Zarz¹dza nie bez pie cze ñ stwem pu b li cz nym, Wyd. Na uko we £oœ graf, Wa r sza wa
2011, s. 208.



u pod staw pi ra mi dy i maj¹cych naj wiê kszy wp³yw na jego fun kcjo no wa nie, to nie 
ma mo ¿ li wo œci b¹dŸ chê ci za spo ko je nia po trzeb rzê du wy ¿sze go. Zda niem ame -
ryka ñ skie go psy cho lo ga fun da men tem lu dz kie go fun kcjo no wa nia jest za spo ko -
je nie po trzeb zwi¹za nych z jego fi zjo lo gi¹, czy li zbiór obe j muj¹cy sen – od po czy -
nek, je dze nie, pi cie, seks – po trze by se ksu a l ne etc. Ko le j nym blo kiem wœród
po trzeb jest przed mio to we bez pie cze ñ stwo, któ re go sk³ado wy mi jest m.in. pe w -
noœæ ju tra, sta³oœæ, porz¹dek, wol noœæ od stra chu i lêku. Za sta na wiaj¹c siê nad
aktu a l no œci¹ te o rii Ma s lo wa, roz wa ¿aj¹c kwe stie po trzeb na tle dzi sie j szej rze czy -
wi sto œci, wa r to spo j rzeæ na ba da nia prze pro wa dzo ne przez fran cusk¹ eko no mi -
stkê Est her Du flo, któ ra przez wie le lat bada³a na ca³ym œwie cie pro blem bie dy.
W 2011 r., w swo jej ksi¹¿ce, w jed nym z wy wia dów z mie szka ñ ca mi ma ro ka ñ skiej 
wsi za mie œci³a py ta nie skie ro wa ne do jed ne go z nich o to, (…) co by zro bi³, gdy by 
mia³ wiê cej pie niê dzy. Od po wie dzia³, ¿e kupi³by wiê cej je dze nia. A gdy by mia³
je sz cze wiê cej pie niê dzy? Od po wie dzia³, ¿e kupi³by sma cz nie j sze po ¿y wie nie.
Nie by³oby w tym nic dzi w ne go, gdy by nie fakt, któ ry przy ta czaj¹ au to rzy, ¿e
w do mu owe go za py ta ne go mê ¿ czy z ny jest te le wi zor i inne tech nolo gi cz ne „ga -
d¿e ty”. Za py ta ny o to, dla cze go kupi³ te wszy stkie rze czy, sko ro nie staæ go na za -
pe w nie nie od po wied niej ilo œci je dze nia? Za œmia³ siê i stwier dzi³, ¿e te le wi zor jest 
wa ¿ nie j szy od je dze nia!”2. 

Kla sy cz na eko no mia okre œla cz³owieka jako tego, któ ry d¹¿y prze de wszy st -
kim do ma ksy mali za cji u¿y te cz no œci. Jako isto ta ra cjo na l na, zda je so bie spra wê
z po sia da nia ogra ni czo nych za so bów, w pie r wszej ko le j no œci za spo ka jaæ bê dzie
naj bar dziej pod sta wo we po trze by. Cy to wa ny ame ry ka ñ ski uczo ny A. Ma s low
zbu do wa³ swoj¹ pi ra mi dê na po trze bach pod sta wo wych – fi zjo logi cz nych. Jego
zda niem, do pie ro gdy cz³owiek za spo koi g³ód, pra gnie nie, zmê cze nie jest w sta -
nie re a li zo waæ po trze by wy ¿sze go rzê du, m.in. re la cje z in ny mi lu dŸ mi. Czy wiêc
za py ta ny mie sz ka niec Ma ro ka jest wyj¹tkiem teorii Maslowa, czy mo¿e teoria nie 
opisuje w³aœciwie otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci?

W na szych badaniach prze pro wa dzo nych w 2011 r. na pró bie 4002 osób, obe j -
muj¹cych swo im za siê giem mie sz ka ñ ców lo so wo wy bra nych 32 po wia tów z ca³ej
Pol ski (przy wa run ku do bo ru po dwa po wia ty z jed ne go wo je wó dz twa, uw z glêd -
niaj¹c ró ¿ ni cê w ty pie po wia tu: wie j ski, mie j ski) respon den ci, co pra wda nie mie -
li usto sun ko waæ siê do te o rii Ma s lo wa, ale zo sta li po pro sze ni miê dzy in ny mi
o wska za nie, ja kie po trze by musz¹ byæ za gwa ran towa ne, ¿eby czu li siê bez pie cz -
nie. W pro ce sie ba da w czym by³a pró ba od po wie dzi na py ta nie: czy dla mie sz ka ñ -
ców spo³ecz no œci lo ka l nych, sfe ra eko no mi cz na jest isto t nie j sza od sfe ry spo³ecz -
nej obe j muj¹cej wiê zi s¹sie dz kie, wspó³pra cê, do stêp do edu ka cji, in fo r ma cji
etc.? Na py ta nie: Ja kie po trze by/wa run ki, Pani/Pana zda niem musz¹ byæ za spo ko jo -
ne/za gwa ran towa ne, aby czuæ siê bez pie cz nie? oso by ba da ne mia³y okre œliæ w ska li
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2  Du flo E., Ba ne r jee A.: Poor Eco no mics. A Ra di cal Re t hin king of the Way to Fight Glo bal Po ve r -
ty, 2011, s. 36, [w:] Po li ty ka 2013, nr 13 (2901), s. 16–17.



piê cio stop nio wej: zde cy do wa nie zbêd ne; ra czej zbêd ne; ani zbêd ne, ani nie zbêd ne; ra -
czej nie zbêd ne; zde cy do wa nie nie zbêd ne, na ile wa ¿ ne s¹ przed sta wio ne w tabeli 1.

Ta be la 1. Rozk³ad od po wie dzi wska zuj¹cych, ¿e nie zbêd ne s¹ nw. po trze by (suma za zna czeñ
zde cy do wa nie nie zbêd ne i ra czej nie zbêd ne) na py ta nie o po trze by/wa run ki, ja kie musz¹ byæ
za spo ko jo ne/za gwa ran towa ne, aby móc czuæ siê bez pie cz nie, ogó³em oraz w po dzia le na typ

po wia tu

Opis zmien nej

Typ powiatu
Ogó³em

Mie j ski Wie j ski

li cze b noœæ
pro cent 

(%)
li cze b noœæ

pro cent
(%)

li cze b noœæ
pro cent 

(%)

pra cy 2468 7,30 1296 7,30 3764 7,40

do brze przy go to wa nych, spra w nie
dzia³aj¹cych s³u¿b, np. Sta ¿y Po ¿a r nej,

Po li cji, Pogotowia

2478 7,40 1273 7,20 3751 7,30

roz wo ju w³as nych zain te re so wañ (np.
ko³a na uko we, domy ku l tu ry, bo i ska)

1855 5,50 949 5,40 2804 5,50

za pe w nie nie porz¹dku pub li cz ne go
(ochro na przed wan da li z mem, chu li ga ñ -

stwem, kra dzie ¿a mi, na pa da mi)

2437 7,20 1263 7,20 3700 7,20

sze ro kie go do stê pu do edu ka cji i oœwia ty
(np. trans port do szkó³, mie j s ca w ¿³ob -

kach, przed szko lach, etc.)

2272 6,80 1204 6,80 3476 6,80

za pe w nie nia do stê pu do us³ug me dy cz -
nych

2419 7,20 1252 7,10 3671 7,20

za gwa ran towa nia bez pie cze ñ stwa oso bi -
ste go, czy li m.in. brak oba wy przed wie -

czo r ny mi spa ce ra mi czy te¿
po zo sta wie niem mie sz ka nia/domu na

wakacje bez opieki

2421 7,20 1259 7,10 3680 7,20

rze te l nej, fa cho wej w³adzy lo ka l nej
dbaj¹cej o in te re sy mie sz ka ñ ców

2257 6,70 1182 6,70 3439 6,70

po czu cia wspól no ty, jed no œci i so lida r no -
œci spo³ecznej

1957 5,80 1042 5,90 2999 5,90

opie ki na sta roœæ 2159 6,40 1157 6,60 3316 6,50

po mo cy so cja l nej 2120 6,30 1132 6,40 3252 6,40

pra wid³owych re la cji miê dzy lu dz kich,
zgo dy i wspó³pra cy s¹sie dz kiej

2084 6,20 1108 6,30 3192 6,20

sze ro kie go do stê pu do in fo r ma cji (m.in.
do pra sy, ra dia, te le wi zji, In ter netu)

2028 6,00 1080 6,10 3108 6,10

do stê pu do s¹dów po wszech nych
i bezzw³ocz ne go os¹dza nia oraz in nych

form nie zbêd nej obs³ugi i po mo cy
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: opra co wa nie w³asne, li sto pad 2011.
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W ta be li 1 za wa r to li cze b noœæ i od se t ki od da nych g³osów (za zna czeñ) na ka ¿ -
de z przed sta wio nych po trzeb lub wa run ków, ja kie musz¹ byæ za spo ko jo ne lub
za pe w nio ne, aby ba da ni mo gli czuæ siê bez pie cz nie. Od se tek wska zañ na ka¿d¹
z za propo no wa nych po trzeb jest bar dzo po do b ny. Oko³o 7,3% wska zañ do ty -
czy³o pra cy oraz do brze przy go to wa nych i spra w nie dzia³aj¹cych s³u¿b. Naj mniej 
wska zañ od da no na rozwój w³as nych zain te re so wañ (oko³o 5,5% wszy stkich
wska zañ) oraz na po czu cie wspól no ty, jed noœci i soli da r no œci spo³ecz nej (oko³o
5,8% wszy stkich wska zañ) jako wa run ki gwa ran tuj¹ce po czu cie bez pie cze ñ stwa.
Na wy kresie 1 przed sta wio no œred ni pro cent od da nych g³osów na po szcze gólne
po trze by. I tak, pie r wsze miejsce na le¿y do po trzeb zwi¹za nych z po sia da niem
pra cy, sta³ego za trud nie nia, czy li wszy stkich aspe któw zwi¹za nych z eko no mi cz -
nym za bez pie cze niem jed no stek i grup spo³ecz nych, z za so ba mi mate ria l ny mi
umo ¿ li wiaj¹cymi roz wój. Ta k ¿e do tego zbio ru zo sta³a za li czo na przez ba da nych
po trze ba po sia da nia do brze przy go to wa nych, spra w nie dzia³aj¹cych s³u¿b za pew -
niaj¹cych m.in. porz¹dek pu b li cz ny i bez pie czeñstwo oso bi ste oraz do stêp do
s³u¿b me dy cz nych. Mo ¿ na wiêc stwier dziæ i¿ po trze by o pod³o¿u eko no mi cz nym 
si l niej ni¿ spo³ecz nym wa run kuj¹ po czu cie bez pie cze ñ stwa.
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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: opra co wa nie w³asne, li sto pad 2011.



Jed nym z pre ku r so rów ba dañ z ob sza ru de fi nio wa nia po trzeb spo³ecz nych
w a spe kcie po czu cia bez pie cze ñ stwa jest pro fe sor Ma rek Li sie cki, któ ry prze pro -
wa dzi³ ba da nia w roku 1993 oraz w la tach 2003–20053. Uzy ska ne przez nas wy ni -
ki s¹ zbie ¿ ne z wnio ska mi wy ni kaj¹cymi z pro ce su ba da w cze go M. Li sie c kie go.
Po do b nie przed sta wia w swo ich ba da niach oba wy spo³ecz ne B. Ko so wski4. 

Sko ro wp³yw eko no mii jest tak znacz¹cy to, u¿y waj¹c no men kla tu ry eko no -
mii, zde fi niu j my po trze by. S¹ one ro dza jem po¿¹da nia wa r to œci u¿y t ko wych
(dóbr i us³ug), wy ni kaj¹cego z osi¹gniê te go roz wo ju go spo dar cze go i kul tura l ne -
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Potrzeba dobrze przygotowanych, sprawnie dzia³aj¹cych s³u¿b,
np. Policji, stra¿y po¿arnej, pogotowia etc.

Potrzeba zapewnienia dostêpu do us³ug medycznych

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

Potrzeba opieki na staroœæ

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

Potrzeba pomocy socjalnej

Potrzeba prawid³owych relacji miêdzyludzkich, zgody
i wspó³pracy s¹siedzkiej
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(m.in. do prasy, radia, telewizji, Internetu)
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Potrzeba rozwoju w³asnych zainteresowañ
(np. ko³a naukowe, domy kultury, boiska etc.)
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Wy kres 2. Gra fi cz na ilu stra cja rozk³adu od po wie dzi wska zuj¹cych, ¿e nie zbêd ne s¹ nw. po trze by
(œred nia za zna czeñ zgod nie z piê cio stop nio wa skal¹ Li ke r ta ) na py ta nie o po trze by/wa run ki, ja kie

musz¹ byæ za spo ko jo ne/za gwa ran towa ne, aby móc czuæ siê bez pie cz nie ogó³em

îród³o: opra co wa nie w³asne, li sto pad 2011.

3 Li sie cki M.: Ja koœæ w zarz¹dza niu bez pie cze ñ stwem oby wa te li, KUL, Lu b lin 2009, s. 120, oraz
Zarz¹dza nie bez pie cze ñ stwem…, op. cit. s. 78–85.

4 Ko so wski B.: Wie lo aspe kto woœæ za gro ¿eñ dete r mi nan tem bez pie cze ñ stwa cy wi l ne go, [w:] Wy z -
wa nia bez pie cze ñ stwa cy wi l ne go XXI wie ku – in ¿y nie ria dzia³añ w ob sza rach na uki, dy da kty ki i pra k -
ty ki, red. B. Ko so wski, A. W³oda r ski, Fun da cja EDURA, Wa r sza wa 2007, s. 19–20.



go lu dz ko œci5. Obe c ny roz wój cywi liza cy j ny (tech nolo gi cz ny, na uko wy etc.) de -
ter mi nu je wzrost ist niej¹cych oraz po ja wie nie siê no wych po trzeb wœród
spo³eczeñstw. Ów wzrost jest spo wo do wa ny co raz to wiê kszym zapo trze bo wa -
niem na pe w ne do bra i us³ugi gwa ran tuj¹ce przed mio to we bez pie cze ñ stwo, któ re 
staj¹ siê zbio rem nie ogra ni czo nym. Ogra ni czo ne s¹ jed nak mo ¿ li wo œci ich za spo -
ka ja nia, cho cia ¿ by z tego wzglê du i¿, np. ogra ni czo ne s¹ za so by na tu ra l ne, co ma
wp³yw na za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa ener gety cz ne go. Po dej muj¹c da l sze roz -
wa ¿a nia, na le ¿y zwró ciæ uwa gê na me to dy ich do sta r cza nia. Bez pie cze ñ stwo jest
po trzeb¹ za spo ka jan¹ w spo sób zbio ro wy oraz obli gato ry j ny przez pa ñ stwo, co
za wa r te jest m.in. w Kon sty tu cji RP6. Poza bez pie cze ñ stwem do ta kich po trzeb
za li cza my m.in. ochro nê œro do wi ska, wy miar sprawie d li wo œci, po trze by edu ka -
cji, opie kê zdrowotn¹, do stêp do ku l tu ry itp. Kre o wa nie ich, tak jak wiê kszoœæ
tego typu czyn no œci, wy ma ga nak³adów fi nan so wych, m.in. na utrzy ma nie obiek -
tów pu b li cz nych tj. szkó³, s¹dów, urzê dów etc., utrzy ma nie osób w nich za tru d -
nio nych (na uczy cie le, sê dzio wie, ad mi ni stra cja pu b li cz na) oraz na s³u¿by (Po li -
cja, Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na, Stra¿ Gra ni cz na etc.). Na su waj¹ siê w tym mie j s cu
py ta nia o spo sób, w jaki pa ñ stwo po win no nam to bez pie cze ñ stwo za pe w niæ.
A mo ¿e je ste œmy w sta nie i chce my sami za spo ko iæ tê po trze bê? 

W sfo r mu³owa niu od po wie dzi na te i inne py ta nia, uw z glêd niaj¹c za rów no so -
cjo logi cz ny, jak i eko no mi cz ny punkt wi dze nia, mog¹ po móc te o rie racjonalnego 
wyboru.

Te o rie ra cjo nal ne go wy bo ru

Nie spo sób nie zgo dziæ siê z pogl¹dem i¿ cz³owiek jest istot¹ ra cjo naln¹ d¹¿¹c¹ 
do ma ksy mali za cji ko rzy œci7. Pogl¹d ten uka zu je ob raz cz³owie ka jako jed no stki
dbaj¹cej o w³asny in te res i kon sum pcy j nie na sta wio nej do ¿y cia. Co po wo du je
wiêc, ¿e cz³owiek ³¹czy siê w gru py i trwa we wspól no tach? Adam Smith, au tor
pod sta wo wych praw po py tu i po da ¿y obo wi¹zuj¹cych na wo l nym ryn ku wy zna -
wa³ pogl¹d, i¿ moto rem wsze l kich dzia³añ jed no stek jest in te res w³asny, na to -
miast to, co spa ja spo³ecze ñ stwa, wpro wa dzaj¹c pewn¹ ha r mo niê sprze cz nych in -
te re sów, to kon ku ren cja. Id¹c da lej, zde fi nio wa³, i¿ to w³aœ nie pra wa po py tu
i po da ¿y porz¹dkuj¹ re la cje po miê dzy po trze ba mi lu dzi, a mo ¿ li wo œci¹ ich za spo -
ko je nia – pro dukcj¹ oraz to, ¿e dziê ki temu zo sta nie wy pra co wa ny pewien system 
norm adekwatny do nowego, stwo rzo ne go wed³ug regu³ rynkowych, otoczenia. 

Wed³ug za³o¿eñ te o rii ra cjo nal ne go wy bo ru, lu dzie zo rien to wa ni s¹ na cele
i po sia daj¹ ze sta wy uporz¹dko wa nych pre fe ren cji u¿y te cz no œci. Po dej muj¹c
dzia³ania, jed no stki ra cjo na l nie ana li zuj¹ u¿y te cz no œci ró ¿ nych spo so bów ich re -
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a li za cji. Ana li za ta obe j mu je ko szty ka ¿ de go wy bo ru w ka te go riach utra co nych
mo ¿ li wo œci oraz otrzy ma nych ko rzy œci. Ko le j ne za³o¿e nie do ty czy stru ktur
spo³ecz nych, de cy zji i dzia³añ zbio ro wych. S¹ one wy ni kiem ra cjo na l nych wy bo -
rów po dej mo wa nych przez jed no stki. De te r mi nuj¹ za rów no dys try bu cjê za so -
bów po miê dzy jed no stka mi, jak i dzia³ania oraz na tu rê norm i wy ma gañ obo -
wi¹zuj¹cych w da nej sy tu a cji8. Wœród so cjo lo gów XX w. za sia³o to w¹tpli woœæ, na 
ile w wa run kach za spo ka ja nia po trzeb i fun kcjo no wa nia ty l ko w celu re a li za cji
w³as nych in te re sów, uzy skuj¹c ma ksi mum ko rzy œci, mo¿e roz wi jaæ siê porz¹dek
spo³ecz ny oraz gwa ran cja trwa nia i roz wo ju wspól not. Za sta na wia li siê jak w spo -
³ecz no œciach, w któ rych ist nie je za le ¿ noœæ miê dzy ich cz³on ka mi pod wzglê dem
do stê pu do za so bów lub dóbr, zbu do waæ sy ste my spo³ecz no- kul turo we nie zbêd -
ne dla pra wid³owe go fun kcjo no wa nia wspól not. Za le ¿ noœæ ta, spo wo do wa na spo -
so bem wy twa rza nia i ko rzy sta nia z da nych dóbr, porz¹dku je re la cje i na da je pe -
wien ³ad spo³ecz ny. Nie któ rych dóbr jed no stki nie s¹ w sta nie same wy two rzyæ,
co w kon se k wen cji po wo du je ko rzy sta nie z tych, któ re wy two rzy li inni b¹dŸ
z tych, któ re wy pro duko wa no zbio ro wo w tra kcie sko ordy no wa nej dzia³al no œci
cz³on ków gru py. W³aœci wy porz¹dek pu b li cz ny, gwa ran tuj¹cy pra wid³owe fun k -
cjo no wa nie gru py, mo¿e zo staæ za chwia ny zja wi skiem tzw. pa sa ¿e ra na gapê
(fre e - ri der)9. Dy le mat ten do ty czy g³ów nie kon su m pcji dóbr pu b li cz nych, czy li
tych, do stê p nych za rów no dla cz³on ków gru py, któ rzy go wy pro duko wa li, jak
i dla jed no stek spo za niej, dóbr, któ rych u¿y t ko wa nie przez jed nych, nie zmnie j -
sza ich do stê p no œci dla in nych. Taki stan rze czy pro wo ku je ra cjo na l nie
myœl¹cego cz³owie ka d¹¿¹cego do ma ksy mali za cji u¿y te cz no œci do ucze st ni c twa
w kon su m pcji dóbr pu b li cz nych bez po no sze nia ko sztów ich wy two rze nia. Uni -
ka nie ko sztów pro du kcji jest w³aœ nie przys³owiow¹ „jazd¹ na gapê”, za bu rzaj¹c¹
tym sa mym wy pra cowy wa ny sy stem spo³eczno -kul tura l ny. Eko no mi œci co
pra wda za pro pono wa li pe w ne roz wi¹za nia, aby dy le mat zre du ko waæ, m.in. po -
przez na³o¿e nie po da t ków, na gra dza nie za udzia³ w pro du kcji b¹dŸ wy klu cze nie
z kon su m pcji osób, które nie pra co wa³y przy wy twa rza niu dóbr a¿ po wpro wa -
dza nie op³at za ich u¿y t ko wa nie. Jed na k ¿e czy mo ¿e my wy klu czyæ z ko rzy sta nia
z do bra, ja kim jest bez pie cze ñ stwo? Ja ki mi in ny mi me to da mi zni we lu je my pro -
blem „pa sa ¿e ra na gapê”, za bu rzaj¹cego uk³ad ele men tów gwa ran tuj¹cych wy -
two rze nie i utrzy ma nie bez pie cze ñ stwa na akce pto wa l nym przez spo³ecze ñ stwa
po zio mie? 

Jed nym z so cjo lo gów, któ ry podj¹³ siê wy ja œ nie nia me cha ni z mu spa jaj¹cego
wiê zi spo³ecz no-ku l tu ro we po miê dzy akto ra mi kie ruj¹cymi siê indy widu al ny mi, 
ra cjo nal ny mi, egoi sty cz ny mi, ukie run kowa ny mi na ma ksy mali za cjê u¿y te cz no -
œci wa r to œcia mi i dzia³ania mi by³ Mi cha el He ch ter. Na kre œli³ on teo re ty cz ne
ramy re la cji pa nuj¹cych we wspól no tach cha ra kte ry zuj¹cych siê trwa niem, ale

Rola norm spo³ecznych w zaspokajaniu potrzeb grup lokalnych 171

8  Tu ner J.H.: Stru ktu ra te o rii so cjo logi cz nej, PWN, Wa r sza wa 2010, s. 349.
9  Ibi dem, s. 351.



prze de wszy stkim lo ja l no œci¹ jej cz³on ków wo bec pa nuj¹cych w niej stru ktur.
Teoria ta okreœlana jest w literaturze jako teoria solidarnoœci grupowej. 

Te o ria soli da r no œci gru po wej

Te o ria soli da r no œci gru po wej, zda niem He ch te ra, wyjaœnia:
– kszta³to wa nie siê pra wid³owych re la cji, umo ¿ li wiaj¹cych two rze nie siê grup

sk³adaj¹cych siê z jed no stek dbaj¹cych ty l ko o w³asne in te re sy, 
– wy kszta³ce nie wspó l nych norm wspó³pra cy 
oraz daje na rzê dzie w po sta ci soli da r no œci gru po wej, dziê ki któ rej mo ¿ li we jest
egze k wo wa nie wyge ne ro wa nych ra zem regu³ i tym samym wy eli mino wa nie free -
- ri de rów. So li da r noœæ gru po wa na jest form¹ wza je mnej kon tro li spo³ecz nej,
zwi¹za nej ze spe cy ficzn¹ za le ¿ no œci¹, moni to ro wa niem, sto so wa niem san kcji
oraz z na tur¹ gru py. Za le ¿ noœæ ta zwi¹zana jest z za so ba mi i do bra mi naj bar dziej
po¿¹da ny mi przez jed no stkê, trud no osi¹ga l ny mi poza grup¹ oraz z wy so ki mi
ko szta mi wyst¹pie nia z gru py lub jej zmia ny. Bar dzo wa¿n¹ rolê w utrzy ma niu
za le ¿ no œci w gru pie od gry waj¹ wiê zi oso bi ste. Po ziom za le ¿ no œci wa run ku je wy -
kszta³ce nie oraz prze strze ga nie za sad i norm, wp³ywaj¹c na si³ê soli da r no œci gru -
po wej. Pod porz¹dko wa nie siê no r mom jest wprost pro po rcjo nal ne do
spra wo wa nia kon tro li w gru pie po przez dwie fun kcje: moni to ro wa nia i sto so wa -
nia san kcji. Pie r wsza z nich, moni to ro wa nie, to wy kry wa nie za cho wañ nie zgod -
nych z no r ma mi i regu³ami gru po wy mi, dru gie, to sto so wa nie san kcji, czy li
przy zna wa nie na gród i udzie la nie kar w celu za pe w nie nia prze strze ga nia norm
i re gu³10. So li da r noœæ gru po wa uza le ¿ nio na jest od na tu ry gru py, w któ rej jest de -
fi nio wa na. I tak, M. He ch ter wy ró ¿ ni³ dwa typy grup: kom pen sacy j ne i obli gato -
ry j ne. Po dzia³u tego do ko na³ na ba zie cech cha ra kte ry zuj¹cych re la cje oraz ich
akto rów: ro dzaj i wy ko rzy sta nie pro du ko wa nych dóbr oraz wie l koœæ gru py.

Je œli gru pa wy twa rza do bro, któ re go nie kon su mu je, ku po wa ne jest jej pod -
porz¹dko wa nie siê no r mom i za sa dom pa nuj¹cym w gru pie. Nie ste ty fo r ma ta
pro wo ku je do mo ¿ li wo œci „od ku pie nia” po przez cho cia ¿ by wy ¿sze wy na gro dze -
nie przez inn¹, kon ku ren cyjn¹ gru pê, co po wo du je nisk¹ za le ¿ noœæ cz³on ków
gru py od jej stru ktur nor ma ty w nych. W zwi¹zku z tym na rzu co ny musi byæ sy -
stem moni to ro wa nia i sto so wa nia san kcji, aby gru pa wy twa rza³a dane do bro oraz
aby wy klu czyæ „pa sa ¿e rów na gapê”. Fakt na rzu ce nia sy ste mu norm, a nie wy -
pra co wa nia go, po no sze nia du ¿ych ko sztów zwi¹za nych z kon trol¹ jego prze -
strze ga nia (np. za trud nie nie wyspe cjali zo wa nych jed no stek w celu spra wo wa nia
kon tro li) oraz z ra cji du ¿ej li cze b no œci jed no stek uwik³anych w pro ces pro du kcji
dóbr po wo duj¹, i¿ po ziom solida r no œci gru po wej wœród tego typu wspólnot jest
bardzo niski. S¹ to grupy kompensacyjne. 

Ina czej jest w gru pach obli gato ry j nych, mniej li cz nych, w któ rych do bra
przez nie wytwarza ne, kon su mo wa ne s¹ przez jej cz³on ków. Gru py te dzia³aj¹ na
za sa dzie regu³ wspó³pra cy, w któ rej wza je m ny nad zór jest na tu ra l nym ele men -
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tem pro ce su pro du kcji dóbr. Si l ne, wza je m ne uza le ¿ nie nie umo ¿ li wia ogra ni cze -
nie sy ste mów moni to ro wa nia i sto so wa nia san kcji, a przez to wzmacniana jest
solidarnoœæ grupowa. 

Re a su muj¹c, He ch ter okre œli³ pe w ne za sa dy stru ktu ry spo³ecz nej, któ re okre -
œlaj¹ re la cje, za da nia oraz dzia³ania jed no stek bêd¹cych ele men ta mi owej stru k -
tu ry pro du kuj¹cej do bra.

I tak:
– Kon su m p cja dóbr poza grup¹, któ ra je wy two rzy³a – pro du k cja ich uza le ¿ nio na 

od wy na gro dze nia.
– Kon su m p cja dóbr w gru pie, któ ra je wy two rzy³a – pro du k cja uza le ¿ nio na od

roz bu do wa nych zo bo wi¹zañ nor ma ty w nych.
– W³adza gru py nad de cy zja mi i dzia³ania mi jej cz³on ków jest po zy ty w nie sko re -

lo wa na z po zio mem ich uza le ¿ nie nia od gru py w do stê pie do dóbr, czy li wiê k -
szy wp³yw w³adzy na gru pê w sy tu a cji, gdy ta jest si l nie uza le ¿ nio na od do stê pu
do dóbr. Za le ¿ noœæ ta ro œ nie, gdy niedo stê p ne s¹ bar dziej atra kcy j ne Ÿród³a
dóbr lub wy na gro dzeñ, nie jest do stê p na in fo r ma cja o alte rna ty w nych
Ÿród³ach, ko szty opu sz cze nia gru py s¹ zbyt wy so kie, ko szty prze nie sie nia siê do 
in nej gru py s¹ zbyt wy so kie oraz in ten sy w noœæ oso bi s tych wiê zi miê dzy cz³on -
ka mi jest zbyt wysoka.

– Im wiê cej do bra gru pa pro du ku je dla w³as nej kon su m pcji oraz bar dziej roz bu -
do wu je sy stem norm re gu luj¹cych dzia³al noœæ pro du kcyjn¹, tym bar dziej praw -
do po do b ne, ¿e sy stem kon tro li spo³ecz nej opa r ty na moni to ro wa niu i san k -
cjach bê dzie mia³ cha ra kter nie for ma l ny i nie ofi cja l ny, a przez to bê dzie ta ñ szy.

– Im wiê cej do bra gru pa wy twa rza na u¿y tek ze w nê trz ny i im bar dziej musi po le -
gaæ na ze w nê trz nym ty pie wy na gro dze nia, tym bar dziej pra wdo podo b ne, ¿e sy -
stem kon tro li spo³ecz nej opa r ty na moni to ro wa niu i san kcjo no wa niu bê dzie
mia³ cha ra kter fo r ma l ny i ofi cja l ny, a przez to bê dzie dro ¿ szy.

– Im wiê kszy roz miar gru py, tym bar dziej pra wdo podo b ne, ¿e sy stem kon tro li
gru py bê dzie mia³ cha ra kter ofi cja l ny i tym wy ¿szy koszt jego utrzy ma nia11.
Ko le j nym z so cjo lo gów, któ ry podj¹³ siê omó wie nia te o rii soli da r no œci gru po -

wej na tle te o rii ra cjo nal ne go wy bo ru by³ Ja mes S. Co le man. Za³o¿e nia, któ re wy -
ko rzy sta³ przy syn te zie swo ich pogl¹dów, ba zo wa³y na in ter akcjach pa nuj¹cych
w gru pach. Ich cz³on ko wie za rów no po sia daj¹ swo je za so by, jak i wy ka zuj¹ siê
zain tere so wa niem za so ba mi in nych, co im p li ku je opa r cie or ga ni za cji spo³ecz nej
o trans akcje, za rów no bez po œred nie, jak i za po moc¹ po œred ni ków, pod czas któ -
rych ich ucze st ni cy kie ruj¹ siê pra wa mi ryn ku. Wed³ug Co le na ma za so by to pra -
wa do dzia³ania12, czy li po sia da nie pe w nych za so bów to nic in ne go jak pra wa do
dzia³ania w da nym ob sza rze. Stru ktu ra spo³ecz na oraz sy stem norm uza le ¿ nio ny
jest od woli jed no stki od da nia kon tro li nad swo i mi pra wa mi do dzia³ania dru giej
jed no st ce w za mian za ocze ki wa ne ko rzy œci. So cjo log zbu do wa³ swoj¹ te o riê na
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wy pra co wa niu wa run ków, któ re musz¹ byæ spe³nio ne, aby jed no stka odda³a swo -
je pra wa na rzecz stwo rze nia i prze strze ga nia sy ste mu norm. Wa run ki, któ re de -
te r mi nuj¹ wzrost po py tu na no r my, do sta r czaj¹ akto rom mo ty wa cji do roz budo -
wy wa niu stru ktur spo³ecz nych i ku l tu ro wych, to: do œwia d cza nie przez
ucze st ni ków ne ga ty w nych efe któw ze w nê trz nych oraz nie mo ¿ noœæ prze pro wa -
dze nia sku te cz nych ne go cja cji wy mia ny re du kuj¹cej te szko d li we kon se k wen cje, 
li cz ba uczestników negocjacji (zbyt du¿a stwarza sytuacjê chaosu, niejasnoœci)
oraz syndrom „pasa¿era na gapê”, który zak³óca ca³y proces. 

Cz³on ko wie grup bior¹cych udzia³ w dwu stron nych ne go cja cjach, pragn¹c
ogra ni cze nia ne ga ty w nych efe któw ze w nê trz nych, oba wiaj¹c siê trud no œci
w trans akcjach twarz¹ w twarz przy nad mie r nej li cz bie ucze st ni ków, po win ni de -
cy do waæ siê, zda niem Co le ma na, na kon stru o wa nie ryn ków, któ re staj¹ siê no -
wym i sze r szym po lem do ne go cja cji i jed no cze œ nie wy ma gaj¹ w³as nych norm re -
gu luj¹cych ich fun kcjo no wa nie. Za tem two rze nie norm spo³ecz nych eli mi nu je
zja wi ska ne ga ty w ne i w kon se k wen cji zwiê ksza ko rzy œci. Ja mes Co le man u¿y wa
ter mi no lo gii no r my pro skry pty w ne i pre skry pty w ne. Pie r wsze z nich, pro skry p -
ty w ne, to regu³y za ka zuj¹ce okre œlo nych ty pów za cho wa nia, nak³adaj¹ san kcje
ne ga ty w ne. Dru gie zaœ, pre skry pty w ne to te regu³y, któ re wska zuj¹, jaki typ za -
cho wañ jest po¿¹dany i ocze ki wa ny, wpro wa dzaj¹ san kcje po zy ty w ne za pod -
porz¹dko wa nie siê tym no r mom, np. akce p ta cja, wspa r cie, po chwa³y, sza cu nek.
Wed³ug Co le ma na wy so ki po ziom soli da r no œci jest mo ¿ li wy wy³¹cz nie, gdy pro -
ces prze no sze nia kon tro li nad za so ba mi na rzecz sy ste mu norm pre skry pty w -
nych prze bie ga wœród nie wie l kiej li cz by akto rów.

Syn te ty zuj¹c oba po dej œcia do te o rii soli da r no œci gru po wej, mo ¿e my okre œliæ
ki l ka wa ¿ nych za sad. To, co mo ty wu je gru py spo³ecz ne do two rze nia norm, to
powsze ch nie od czu wa ne ne ga ty w ne efe kty ubo cz ne, du¿a li cz ba pa sa ¿e rów na
gapê oraz wza je m na za le ¿ noœæ w pro ce sie pro du kcji dóbr. Sy stem norm po wsta -
nie wów czas, gdy ist nieje mo ty wa cja do ich sfo r mu³owa nia, wyso ka za le ¿ noœæ
akto rów od ko rzy œci do sta r cza nych przez do bro zbio ro we oraz inten sy w na ko -
mu ni ka cja po miê dzy akto ra mi. Po ziom soli da r no œci gru po wej zwiê ksza siê, gdy
za le ¿ noœæ od wy twa rza nia do bra zbio ro we go jest wy so ka i pro wa dzi do sfo r -
mu³owa nia norm o prze wa dze pre skry pty w nej o sze ro kim za siê gu i jed no cze œ nie
ucze st ni cy po sia daj¹ zdo l noœæ do sku te cz ne go moni to ro wa nia wza je mnych
dzia³añ w tra kcie pro du kcji do bra zbio ro we go i mo ¿ li woœæ sto so wa nia san kcji
po zy ty w nych za miast ne ga ty w nych.

Za spo ko je nie po trzeb jest nie zbêd nym czyn ni kiem fun kcjo no wa nia i roz wo ju 
zarówno jed no stek, grup, jak i ca³ych spo³eczeñstw. Fo r my za spo ka ja nia po trzeb, 
bêd¹cych ro dza jem po¿¹da nia wa r to œci u¿y t ko wych (dóbr i us³ug), staj¹ siê pe w -
nym wy zna cz ni kiem norm pa nuj¹cych we wspól no tach. Two rze nie siê norm
spo³ecz nych oraz ich prze strze ga nie uza le ¿ nio ne jest od mo ty wa cji i akty w no œci
cz³on ków wspól not. Wa ¿ ny jest rów nie¿ wy miar po trzeb oraz uza le ¿ nie nie ich
pro du kcji. Wspól no ty same po win ny wy kszta³ciæ sy stem norm umo ¿ li wiaj¹cy
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za spo ka ja nie po¿¹da nych po trzeb. Z na szych ba dañ wy ni ka, ¿e g³ów nie po trze by
o pod³o¿u eko no mi cz nym wa run kuj¹ po czu cie bez pie cze ñ stwa. W zwi¹zku
z tym, mo ¿ na po ku siæ siê o twier dze nie, i¿ wspól no ty, re a li zuj¹c usta wo we za da -
nia, po win ny stwa rzaæ kli mat sprzy jaj¹cy roz wo jo wi ryn ku pra cy oraz wspieraæ
lokalne inicjatywy. 
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Bar ba ra SZYKU£A-PIEC

Ro bert PIEC

The Role of So cial Norms in Me e ting Ne eds
of Lo cal Gro ups

The task of tho se re sponsi b le for lo cal se cu ri ty is for exa m p le to en su re
that in or der to bu ild and ma in ta in a cli ma te com mu ni ty ba sed on a kind of
ho me o sta sis, they need to cre a te ade qu a te con di tions of life for lo cal
com mu ni ties in or der to have the abi lity to inde pen den t ly fo r mu la te the ir
vi sion of de ve lo p ment. Spe ci fic ba lan ce is po ssi b le, in ter alia, whe re the
com mu ni ty has suffi cient re so u r ces to meet its ne eds and has the abi li ty to
create and de te r mi ne co m p lian ce with the stan dards to sa ti s fy the de cla red 
ne eds. 

Ke y words: needs, sa fe ty, the o ries of cho i ce, the o ries of gro up so li da ri ty,
so cial norms, su per vi sion.
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Ar ty ku³ sta no wi uzu pe³nie nie czê œci pie r wszej przegl¹du za sad PR in sty tu cji 

pu b li cz nych2. Szcze góln¹ uwa gê zwró co no tu na na stê puj¹ce sfe ry PR: re -

la cje z oby wa te la mi, ko mu ni ka cjê we wnêtrzn¹, iden ty fi ka cjê wi zu aln¹ in -

sty tu cji, wy da rze nia spe cja l ne, spon so ring, ba da nia i po zy ski wa nie

fun du szy.

S³owa klu czo we: sy stem bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go, pu b lic re la tions, PR.

Wpro wa dze nie

Jak wspo mnia no w czê œci pie r wszej ni nie j szej pra cy3, pu b lic re la tions (PR)
jest co raz po wszech niej tra kto wa ny jako ele ment nie zbêd ny do pra wid³owe go
i efe kty w ne go fun kcjo no wa nia or ga ni za cji, w tym in sty tu cji w³aœci wych za pe w -
nia niu bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go4. 

Zda je siê jed nak, ¿e spo œród ziden tyfi ko wa nych sfer PR, tj. re la cji z me dia mi
(me dia re la tions), info r mo wa nia pub li cz ne go, in ter neto we go PR, pu b li ci ty, re la -
cji z oby wa te la mi, ko mu ni ka cji we wnê trz nej, iden ty fi ka cji wi zu a l nej in sty tu cji,
wy da rzeñ spe cja l nych, spon so rin gu, a ta k ¿e ba dañ i po zy ski wa nia fun du szy,
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1 Ar ty ku³ zo sta³ przy go to wa ny w ra mach re a li za cji pro je ktu pt. Sy stem Bez pie cze ñ -
stwa Na ro do we go RP nr rej. O ROB/0076/03/001 rea lizo wa ne go przez kon so r cjum nauko -
wo - prze mys³owe AON- WSPol-U PH-SGSP -ASSE CO i fi nan so wa ne ze œro d ków Narodo -
we go Cen trum Ba dañ i Roz wo ju.

2 Ta m ¿e.
3 Gro mek P., Gi kie wicz M., Wró bel R.: Przegl¹d za sad pu b lic re la tions in sty tu cji pu b li cz nych

– czêœæ 1, Ze szy ty Na uko we SGSP 2013, nr 47(3).
4 Cia r czy ñ ska A.: Pu b lic re la tions w s³u¿ bie sa morz¹dów, [w:] Kre o wa nie wi ze run ku miast, red.

A. Grze go r czyk, A. Ko cha niec, Wyd. Wy ¿szej Szko³y Pro mo cji, Wa r sza wa 2011, s. 105.



du¿¹ wagê przy wi¹zuje siê wspó³cze œ nie do tych naj bar dziej wi do cz nych pu b li cz -
nie prze ja wów oma wia nej, sa mo dzie l nej fun kcji zarz¹dza nia or ga ni zacj¹. W kon -
te k œcie owych prze ja wów, mowa tu o me dia re la tions, info r mo wa niu pu b li cz nym 
i in ter ne to wym PR. 

Ba da nia na sta wie nia oto cze nia, okre œla nie stra te gii i pro ce dur jed no stek lub
or ga ni za cji wo bec in te re su pub li cz ne go, a ta k ¿e pla no wa nie i wy ko na w stwo pro -
gra mów dzia³ania, ce lem uzy ska nia zro zu mie nia i akce p ta cji oto cze nia5 nie po -
win ny siê jed nak ogra ni czaæ do je dy nie przed sta wio ne go po wy ¿ej za kre su.
Z uwa gi na fakt, i¿ obe c nie nie ma l ¿e ka ¿ da or ga ni za cja i pa ñ stwo pos³uguj¹ siê
PR w bu do wa niu wi ze run ku oraz two rze niu po¿¹da nych wiê zi z oto cze niem6, na -
le ¿y d¹¿yæ do ró¿ ni co wa nia spo so bów osi¹ga nia tych ce lów.

Ni nie j szy ar ty ku³ sta no wi uzu pe³nie nie roz wa ¿añ po czy nio nych w pra cy po -
prze dniej7. Sta no wi¹c jej lo giczn¹ kon ty nu a cjê, sku pia siê na za sa dach PR w kon -
te k œcie na stê puj¹cych, przed mio to wych na rzê dzi: re la cji z oby wa te la mi, ko mu -
ni ka cji we wnê trz nej, iden ty fi ka cji wi zu a l nej in sty tu cji, wy da rzeñ spe cja l nych,
spon so rin gu, ba dañ i po zy ski wa nia fun du szy.

Wspó³cze s noœæ zda je siê nie ja ko wy mu szaæ na oma wia nych in sty tu cjach pu b li cz -
nych ko nie cz noœæ cze r pa nia z roz wi¹zañ zwi¹za nych z oma wia ny mi tu na rzê dzia mi.

1. Przegl¹d na rzê dzi pu b lic re la tions: re la cje z oby wa te la mi

Za K. Wo j cik, „komu ni ko wa nie siê, dia log z lo kaln¹ spo³ecz no œci¹ i jej przed -
stawi cie la mi w ra mach pu b lic re la tions ma na celu […] po zy ska nie zro zu mie nia
dla po li ty ki, de cy zji i pro ble mów da nej or ga ni za cji”8. Po wy ¿sze stwier dze nie ma
klu czo we zna cze nie w kon te k œcie in sty tu cji pu b li cz nych, któ re na le¿¹ do wszy -
stkich oby wa te li. Owe zro zu mie nie uto ¿ sa miaæ wiêc na le ¿y z po pa r ciem spo³ecz -
nym ty ch ¿e in sty tu cji.

Komu ni ko wa nie siê przed siê biorstw ze spo³ecz no œcia mi lo ka l ny mi jest isto t -
ne w re jo nach, gdzie przed siê bio r stwa te po sia daj¹ swo je biu ra, fa bry ki czy pun k -
ty sprze da ¿y9. W przy pa d ku in sty tu cji pu b li cz nych, za siêg ta kiej ko mu ni ka cji
oga r nia ca³y na ród. Do ty czy bo wiem wszy stkich sta no wi¹cych go spo³ecz no œci
lo ka l nych. Pro je ktuj¹c dzia³ania PR na le ¿y pa miê taæ jed no cze œ nie, ¿e we
wspó³cze s nym œwie cie naj mnie j sze gru py spo³ecz ne, a na wet po je dyn czy oby wa -
te le, mog¹ po wa ¿ nie wp³yn¹æ na wi ze ru nek in sty tu cji pu b li cz nej10. 

Re la cje z oby wa te la mi (com mu ni ty re la tions), w ujê ciu sfe ry PR, de fi nio wa ne s¹
jako pla no wa, akty w na i ci¹g³a wspó³pra ca ze spo³ecz no œcia mi lo ka l ny mi, gru pa -
mi spo³ecz ny mi oraz ich przed stawi cie la mi na rzecz utrzy my wa nia i po pra wia nia 
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mi ni stra cja i zarz¹dza nie 2012, nr 93, s. 9.
7  Gro mek P., Gi kie wicz M., Wró bel R., op. cit.
8  Wo j cik K.: Pu b lic re la tions od A do Z, Pla cet, Wa r sza wa 1997, s. 211.
9  ¯bi ko wska A.: Pu b lic re la tions, PWE, Wa r sza wa  2005, s. 63.
10  Ta m ¿e, s. 63.



wa run ków oto cze nia, w ja kim oni fun kcjo nuj¹, z ukie run ko wa niem na osi¹ga nie
ko rzy œci dla obu stron ty ch ¿e re la cji11. W³aœci we im za sa dy PR po win ny byæ
zwi¹zane z ce la mi in sty tu cji pu b li cz nych – ce la mi, któ rych przed mio tem od -
dzia³ywa nia s¹ wszy s cy oby wa te le. Za li czyæ do nich mo ¿ na12:
– od dzia³ywa nie na po ziom wie dzy, po sta wy i ocze ki wa nia oby wa te li,
– zy ski wa nie przy chy l no œci opi nii pu b li cz nej,
– wspie ra nie go spo dar ki po przez za wie ra nie kon tra któw z krajo wy mi do sta w ca mi,
– wspie ra nie dzia³añ oby wa te li w za kre sie bez pie cze ñ stwa, zdro wia, ku l tu ry i roz -

ry w ki.
S. Har ri son wy mie nia na rzê dzia szcze gó³owe wyko rzy sty wa ne w bu do wa niu

i utrzy my wa niu re la cji ze spo³ecz no œcia mi13. Ich uni wer sa l noœæ prze ma wia za za -
sad no œci¹ imp le men ta cji na grunt re la cji in sty tu cje bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go
– oby wa te le. W zwi¹zku z po wy ¿szym wy mie niæ mo ¿ na:
– sty pen dia i do ta cje przy zna wa ne oso bom z ubo gich ro dzin, zdo l nym ucz niom,

pla ców kom oœwia to wym b¹dŸ or ga ni za cjom po ¿y t ku pub li cz ne go,
– orga ni zo wa nie prac pro je kto wych i kon ku r sów z za kre su wie dzy na te mat m.in.

bez pie cze ñ stwa, jego wy mia rów, pro bez pie cz nych za cho wañ, za gro ¿eñ, a ta k ¿e
spo so bów im prze ciw dzia³ania i za sad ogra ni cza nia ich ne ga ty w nych sku t ków14,

– de le go wa nie urzêd ni ków i fun kcjo na riu szy do prac pro je kto wych na rzecz, np.
spo³ecz no œci lo ka l nych i grup spo³ecz nych,

– ofe ro wa nie oby wa te lom ta nich b¹dŸ bezp³at nych szko leñ z dzie dzin w³aœci -
wych przed mio to wi fun kcjo no wa nia in sty tu cji,

– udo stê p nia nie wy bra nych po mie sz czeñ i urz¹dzeñ (np. si³owni, po mie sz cze nia
so cja l ne go, kse ro),

– orga ni zo wa nie dni otwa r tych drzwi,
– wyst¹pie nia pu b li cz ne przed sta wi cie li in sty tu cji pu b li cz nych, a ta k ¿e ich udzia³ 

w po sie dze niach, ze bra niach, spo t ka niach i dys ku sjach zor gani zo wa nych grup
spo³ecz nych,

– udzie la nie wk³adu fi nan so we go na rzecz po pra wy sta nu œro do wi ska na tu ral ne go,
– wspó³pra ca z me dia mi w za kre sie pro pa go wa nia ele men tów po li ty ki in sty tu cji

– ele men tów, któ re uw z glêd niaj¹ in te re sy oby wa te l skie. 
In sty tu cje pu b li cz ne po win ny przyk³adaæ szcze góln¹ uwa gê do sta nu re la cji

z oby wa te lami szcze gó l nie w sy tu a cjach re a go wa nia na sku t ki za gro ¿eñ bez pie -
cze ñ stwa pub li cz ne go. W zwi¹zku z tym, nie spo sób nie zgo dziæ siê z A. ¯bi -
kowsk¹, któ ra twier dzi, ¿e wy pa d ki i ka ta stro fy za gra ¿aj¹ce ¿y ciu lub zdro wiu

178 Zeszyty Naukowe SGSP nr 48 (4) 2013

11 Peak B.: Com mu ni ty Re la tions, [w:] Han d bo ok of Pu b lic Re la tions and Com mu ni ca tion, red. Ph.
Le s ly, NTC Bu si ness Bo oks, Chi ca go 1998, s. 114.

12 Ba skin O., Aro noff C., Lat ti mo re D.: Pu b lic Re la tions. The Pro fes sion and the Pra cti ce, Wyd.
McGraw Hill, Bo ston b.r.w., s. 276. 

13 Har ri son S.: Pu b lic re la tions. An In tro du c tion, Wyd. Rou t le d ge, Lon dyn - No wy Jork 1995,
s. 127–130.

14 Za przyk³ad mog¹ pos³u¿yæ co ro cz ne kon ku r sy orga ni zo wa ne przez jed no stki orga niza cy j ne Pa ñ -
stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej z za kre su wie dzy po ¿a r ni czej. La u re a ci tych kon ku r sów s¹ ho no ro wa ni w pro -
ce sach re kru ta cji do sze re gów fun kcjo na riu szy te j ¿e fo r ma cji. 



mie sz ka ñ ców oraz œro do wi sku na tu ral ne mu s¹ jedn¹ z naj wa¿ nie j szych przes³a -
nek po dej mo wa nia dia lo gu z oby wa te la mi w ogó le15. Wy ni ki je dy nie ana li zy in -
tui cy j nej tego za gad nie nia prze ma wiaj¹ za za sad no œci¹ tra kto wa nia ko mu ni ka cji
z oby wa te la mi, jako wiod¹cej sfe ry PR in sty tu cji pu b li cz nych w kon te k œcie oma -
wia nych oko li cz no œci.

Po do b nie isto t na rola uwi da cz nia siê pod czas kry zy sów wi ze run ko wych in -
sty tu cji pu b li cz nych. Jak bo wiem twier dzi P.F. An tho nis sen, kry zy sy wi ze run -
ko we roz wi jaj¹ siê b³yska wi cz nie, a wia do mo œci o nich tak samo szy b ko obie gaj¹
œwiat. In sty tu cje pu b li cz ne, któ re za wcza su nie przy go to wa³y siê na po ten cja l ny
kry zys wi ze run ko wy, mog¹ stan¹æ w ob li czu bar dzo po wa ¿ nych, wrêcz ¿y wo t -
nych, za gro ¿eñ:
– bo j ko tu ofe ro wa nych us³ug pu b li cz nych,
– ro sz czeñ s¹do wych,
– utra ty za ufa nia,
– po wa ¿ nych, czê sto trud nych do od bu do wa nia szkód dla wi ze run ku i re pu ta cji,
– gro Ÿ by san kcji wo bec przed sta wi cie li ka dry zarz¹dzaj¹cej (prze³o¿o nych, do-

wó d ców itp.),
– mo ¿ li wo œci re du kcji ka dro wych16.

Za sa dy PR po win ny uw z glêd niaæ wszy stkie po wy ¿sze za gro ¿e nia. Rze cz ni cy
pra so wi i spe cja li œci ds. PR musz¹ byæ jed no cze œ nie otwa r ci na sta le po ja wiaj¹ce
siê w oto cze niu in sty tu cji pu b li cz nych nowe wy zwa nia i za gro ¿e nia. Udzia³ oby -
wa te li w kszta³to wa niu ich bie¿¹cego ka ta lo gu jest bez sprze cz ny. 

Bior¹c pod uwa gê po wy ¿sze roz wa ¿a nia do za sad PR, w od nie sie niu do pra -
wid³owe go pos³ugi wa nia siê ko le j nym oma wia nym na rzê dziem, za li cza siê te ze -
bra ne w ta be li 1.

Ta be la 1. Ka ta log za sad PR w od nie sie niu do sfe ry: re la cje z oby wa te la mi

Ka ta log za sad pu b lic re la tions w od nie sie niu do sfery:

re la cje z oby wa te la mi

Za sa dy uni wer sa l ne

1. Ukie run ko wa nie na zro zu mie nie przez oby wa te li po li ty ki, de cy zji i pro ble mów in sty tu cji pu b li cz nych.

2. Uw z glêd nia nie w kszta³to wa niu przed mio to wych re la cji spo³ecz no œci lo ka l nych, mnie j szych grup
spo³ecz nych, a ta k ¿e ogó³u oby wa te li.

3. Pod no sze nie po zio mu wie dzy oraz kszta³to wa nie po staw i ocze ki wañ oby wa te li.

4. D¹¿e nie do uzy ski wa nia przy chy l no œci opi nii pu b li cz nej.

5. Wspie ra nie go spo dar ki krajo wej w ob sza rach w³aœci wych za mó wie niom pu b li cz nym.

6. Wspie ra nie dzia³añ oby wa te li w za kre sie bez pie cze ñ stwa, zdro wia, ku l tu ry i roz ry w ki.

7. Wspie ra nie fi nan so we i rze czo we osób ubo gich, nie pe³no spra w nych, zdo l nych,
pla có wek oœwia to wych, or ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go itp.

8. Or ga ni za cja ta nich b¹dŸ bezp³at nych szko leñ oby wa te li.

9. Or ga ni za cja drzwi otwa r tych.

Przegl¹d narzêdzi public relations instytucji publicznych i zasad zwi¹zanych... 179

15 ¯bi ko wska A.: op. cit., s. 126–127.
16 Ko mu ni ka cja kry zy so wa, red. P.F. An tho nis sen, op. cit., s. 31.



10. An ga ¿o wa nie siê przed sta wi cie li in sty tu cji pu b li cz nych w ¿y cie spo³ecz no œci lo ka l nych i wszy stkich
oby wa te li.

11. Wspie ra nie dzia³añ z za kre su ochro ny œro do wi ska.

12. Wspó³pra ca z me dia mi.

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

13. Zbie ra nie in fo r ma cji na te mat bie¿¹cych po trzeb osób po szko do wa nych. 

14. Ini cjo wa nie spo³ecz nych akcji po mo co wych.

15. An ga ¿o wa nie oby wa te li i ko or dy na cja ich dzia³añ w za kre sie eli mi na cji ne ga ty w nych sku t ków za gro -
¿eñ bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go. 

16. Dia log z przed stawi cie la mi spo³ecz no œci, któ re ucie r pia³y bez po œred nio b¹dŸ po œred nio.

Za sa dy do da t ko we: stan kry zy su wize run ko we go in sty tu cji publicznych

17. Zak³ada nie naj go r sze go mo ¿ li we go sce na riu sza przy swo je nia przez opi niê pu b liczn¹ kre o wa ne go
me dia l nie ne ga tyw ne go wi ze run ku in sty tu cji.

18. Uw z glêd nie nie w pro ce sie od bu do wy wi ze run ku udzia³u oby wa te li, w tym spo³ecz no œci lo ka l nych
i grup spo³ecz nych, któ re zo sta³y bez po œred nio zwi¹zane ze sta nem kry zy su wize run ko we go in sty tu cji

pu b li cz nej.

19. Otwa r toœæ na sta le po ja wiaj¹ce siê spo³ecz ne za gro ¿e nia wi ze run ko we in sty tu cji.

20. Ko nie cz noœæ przy go to wa nia siê in sty tu cji na na de jœcie kry zy su wize run ko we go je sz cze przed
wyst¹pie niem jego sym pto mów – uw z glêd nie nie przy tym ró ¿ nych sce na riu szy w³aœci wych sy tu a cji

kry zy so wych. 

îród³o: opra co wa nie w³asne.

2. Przegl¹d na rzê dzi pu b lic re la tions: ko mu ni ka cja we wnê trz na

Ko le j na sfe ra PR, to ko mu ni ka cja we wnê trz na. De fi nio wa na jest jako ogó³
form ko mu ni ka cji wewn¹trz or ga ni za cji, rela tywi zo wa na jed no cze œ nie do wy -
mia ny in fo r ma cji po miê dzy oraz z pra cow ni ka mi17. Wpi su je siê w we wnê trz ny
PR (in ter nal PR) lub re la cje z pra cow ni ka mi, sta no wi¹c tym sa mym wy raz tra kto -
wa nia urzêd ni ków i fun kcjo na riu szy in sty tu cji pu b li cz nych jako og niw
³¹cz¹cych te or ga ni za cje bez po œred nio z oby wa te la mi. Pod kre œla ne jest wiêc zna -
cze nie kszta³to wa nia po zy tyw ne go wi ze run ku ty ch ¿e in sty tu cji w³aœ nie wœród
per so ne lu. Do re a li za cji tak ro zu mia ne go celu s³u¿y w zna cz nej mie rze ko mu ni -
ka cja we wnê trz na18.

Zna cze nie oma wia nej sfe ry PR ju¿ da w no zo sta³o wpi sa ne w sy stem wa r to œci
or ga ni za cji se kto ra pry wa t ne go. „Wzrost zna cze nia ko mu ni ka cji we wnê trz nej
ob se r wu je siê od pocz¹tku XXI w. Wed³ug ame ryka ñ skie go ma ga zy nu Fo r tu ne,
200 firm naj bar dziej ce nio nych na œwia to wym ryn ku wy da je ponad 50% bu d¿e tu
pu b lic re la tions w³aœ nie na ko mu ni ka cjê z pra cow ni ka mi”. Prze nosz¹c roz wa ¿a -
nia na grunt pol skich in sty tu cji pu b li cz nych, po wszech ne prze ko na nie o nie efek -
ty w no œci ad mi ni stra cji jest przy czyn¹ d¹¿eñ ku po pra wie tego sta nu rze czy w³aœ -
nie po przez komu nika cy j ne od dzia³ywa nie na pra co w ni ków. Z dru giej jed nak
stro ny, wy ni ki ba dañ prze strze ni pu b li cz nej wska zuj¹ na bar dzo nie po koj¹cy
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fakt nie nad¹¿a nia in sty tu cji pu b li cz nych we wdra ¿a niu de kla rowa ne go zain tere -
so wa nia ele men ta mi we wnê trz ne go PR19.

Za sa dy PR zwi¹zane s¹ z tra kto wa niem ko mu ni ka cji we wnê trz nej jako sfe ry
PR, a tym sa mym z ce la mi in sty tu cji. E.M. Cen ker wy mie nia w tej gru pie to ¿ sa -
me z zarz¹dza niem za so ba mi lu dz ki mi20:
– bu do wa nie lo ja l no œci urzêd ni ków i fun kcjo na riu szy wzglê dem prze³o¿o nych

wszy stkich szcze b li i sie bie na wza jem,
– mo ty wo wa nie do pe³nego an ga ¿o wa nia siê w po dej mo wa ne przez in sty tu cjê

przed siê w ziê cia,
– prze ciw dzia³anie ne ga tyw ne mu post rze ga niu in sty tu cji przez jej pra co w ni ków,
– kszta³to wa nie po zy tyw ne go na sta wie nia pra co w ni ków wsze l kich przed siê-

wziêæ, w szcze gó l no œci do udo sko na la nia roz wi¹zañ ju¿ fun kcjo nuj¹cych,
– dys try buo wa nie in fo r ma cji o po ja wiaj¹cych siê w oto cze niu in sty tu cji wsze l -

kich wy zwa niach i za gro ¿e niach po wszy stkich ele men tach jej stru ktu ry.
Jak pod kre œlaj¹ T.J. Lar kin i S. Lar kin, ko mu ni ka cja we wnê trz na nie mo¿e

byæ je dy nie ze spo³em dzia³añ po dej mo wa nych przez ka drê zarz¹dcz¹. Klu czo we
dla jej po wo dze nia jest sprzê ¿e nie zwro t ne. Œwia d czy ono o dia lo gu w or ga ni za cji
po miê dzy prze³o¿o ny mi a podw³ad ny mi21.

W zwi¹zku z po wy ¿szym, z pun ktu wi dze nia pra co w ni ków in sty tu cji pu b li cz -
nych, na rzê dzia ko mu ni ka cji we wnê trz nej po win ny umo ¿ li wiaæ:
– bez stre so we i spra w ne prze ka zy wa nie in fo r ma cji na dro dze prze³o¿o ny–pra co w nik,
– an ga ¿o wa nie pra co w ni ków w isto t ne dla in sty tu cji przed siê w ziê cia,
– otwa r toœæ prze³o¿o nych na po mys³y uspra w nieñ i in no wa cji zg³asza nych przez

pra co w ni ków.
Nie jest tru i z mem stwier dze nie, ¿e po wo dze nie wy mie nio nych za³o¿eñ za le ¿y

z zna cz nej mie rze od przed sta wi cie li ka dry zarz¹dczej. Jak wska zuj¹ wy ni ki ba -
dañ, ce chy po¿¹dane pod k¹tem sku te cz nej i efe kty w nej ko mu ni ka cji we wnê trz -
nej sku piaj¹ siê wokó³ wie dzy i umie jê t no œci. Prze³o¿e ni ró ¿ nych szcze b li orga -
niza cy j nych po win ni po sia daæ w ich kon te k œcie22:
– wie dzê z za kre su ko mu ni ka cji stra te gi cz nej,
– wie dzê z za kre su stra te gii bi z ne so wej,
– wie dzê z za kre su zarz¹dza nia pro je kta mi,
– umie jê t no œci dzien ni ka r skie,
– umie jê t noœæ pra cy w gru pie,
– umie jê t no œci miê dzy kul turo we,
– wie dzê ogóln¹ z za kre su zarz¹dza nia,
– umie jê t no œci dyp loma ty cz ne i me dia cy j ne,
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– umie jê t no œci auto pre zenta cyj ne,
– umie jê t no œci co a chin go we,
– umie jê t no œci bi z ne so we.

Jak ju¿ wspo mnia no, za sa dy PR opie raj¹ siê o pra wid³owe ko rzy sta nie z na rzê -
dzi PR. W ra mach ko mu ni ka cji we wnê trz nej w in sty tu cjach pu b li cz nych mo ¿ na
mó wiæ o na stê puj¹cych na rzê dziach szcze gó³owych23:
– ze bra nia i spo t ka nia z prze³o¿o ny mi ró ¿ nych szcze b li,
– nie for ma l ne wi zy ty sk³ada ne przez kie row ni c two pra co w ni kom pod czas pra cy,
– re gu la r nie wy da wa ne pu b li ka cje (biu le ty ny, ga ze t ki, ma ga zy ny),
– wy daw ni c twa uka zuj¹ce siê nie regu la r nie (m.in. fo l de ry info rma cy j ne, in for -

ma to ry, li sty otwa r te, no ta t ki s³u¿ bo we, bro szu ry, ra po r ty),
– ta b li ce og³oszeñ,
– In tra net.

Oprócz tych wy mie nio nych przez R. Be va na, wa r to wspo mnieæ o ca³ej p³asz -
czy Ÿ nie po trzeb so cja l nych pra co w ni ków. P³asz czy z na ta sta no wi ob szar bu do -
wa nia pod wa lin pod sku teczn¹ i efe ktywn¹ ko mu ni ka cjê we wnêtrzn¹, tym sa -
mym trwa³ych re la cji in sty tu cji z jej pra cow ni ka mi. Za A. ¯bi kowsk¹ mo ¿ na
wiêc roz sze rzyæ ka ta log w³aœci wych na rzê dzi szcze gó³owych o wy ku po wa nie pra -
co w ni kom pa kie tów us³ug me dy cz nych, pa kie tów za jêæ spo r to wych, orga ni zo -
wa nie im prez inte gra cy j nych, wspó l ne go upa miê t nia nia œwi¹t na ro do wych i re li -
gi j nych, wy da wa nie bo nów pie niê ¿ nych z oka zji ró ¿ nych uro czy sto œci, sto so-
wa nie po li ty ki moty wa cy j nej (na gro dy ro cz ne, do da t ki mo ty wa cyj ne itp.)24.

Na rzê dzi ko mu ni ka cji we wnê trz nej na le ¿y rów nie¿ po szu ki waæ w dy na mi cz -
nie zmie niaj¹cym siê oto cze niu tech nolo gi cz nym or ga ni za cji. Pod kre œlaj¹ to wy -
ni ki ana li zy ra po r tu z ba dañ prze pro wa dzo nych przez GFMP i PRo to.pl25. Wy ni -
ka z nich, ¿e or ga ni za cje, w tym in sty tu cje pu b li cz ne, wy ko rzy stuj¹ w ce lach
ko mu ni ka cji we wnê trz nej sze ro kie mo ¿ li wo œci In ter ne tu:
– fora dys ku sy j ne dla pra co w ni ków,
– mo ¿ li wo œci ko men to wa nia ar ty ku³ów, opi nii, wy ty cz nych i in stru kcji,
– cza ty,
– we wnê trz ne po rta le spo³ecz no œcio we,
– blo gi pra co w ni ków,
– blo gi pra co da w cy i/lub prze³o¿o nych wy ¿sze go szcze b la.

Opie raj¹c siê na po wy ¿szych roz wa ¿a niach, mo ¿ na podj¹æ w tym mie j s cu pró -
bê ze bra nia za sad PR, któ re nawi¹zuj¹ do pra wid³owe go pos³ugi wa nia siê na rzê -
dzia mi szcze gó³owy mi ko mu ni ka cji we wnê trz nej. Ka ta lo go we ich ujê cie przed -
sta wio no w ta be li 2.
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Ta be la 2. Ka ta log za sad PR w od nie sie niu do sfe ry: re la cje z oby wa te la mi

Ka ta log za sad pu b lic re la tions w od nie sie niu do sfery:
ko mu ni ka cja we wnê trz na

Za sa dy uni wer sa l ne

1. Za chê ca nie pra co w ni ków do zg³asza nia po mys³ów.

2. An ga ¿o wa nie pra co w ni ków w wy pra cowy wa nie roz wi¹zañ.

3. Stwa rza nie pra co w ni kom mo ¿ li wo œci za da wa nia py tañ.

4. Py ta nie pra co w ni ków o opi nie we wszy stkich klu czo wych kwe stiach in sty tu cji.

5. Za chê ca nie pra co w ni ków do kry ty ki kon stru kty w nej pro je kto wa nych roz wi¹zañ
(np. orga niza cy j nych). 

6. Zwiê ksza nie otwa r to œci osób za tru d nio nych na sta no wi skach kie ro w ni czych na nawi¹zy wa nie
dia lo gu z pra cow ni ka mi.

7. Uw z glêd nia nie zg³asza nych przez pra co w ni ków uwag i po mys³ów, szcze gó l nie tych inno wa cy j nych.

8. Wyko rzy sty wa nie mo ¿ li wo œci In ter ne tu w ko mu ni ka cji we wnê trz nej.

9. Po dej mo wa nie dzia³añ in te gruj¹cych pra co w ni ków.

10. Ko nie cz noœæ moni to ro wa nia na stro jów pra co w ni ków, a tym sa mym zdro wia or ga ni za cji.

11. Dba³oœæ o atra kcy j noœæ mie j s ca pra cy.

12. Komu ni ko wa nie wsze l kich zmian w or ga ni za cji.

13. Ko nie cz noœæ do sko na le nia ko mu ni ka cji dó³ – góra (bot tom up).

14. Zwra ca nie uwa gi na po sia da ne ko m pe ten cje komu nika cy j ne pod czas re kru ta cji pra co w ni ków
z prze zna cze niem na sta no wi ska kie ro w ni cze oraz s³u¿b PR.

15. Roz wój ko m pe ten cji komu nika cy j nych wœród prze³o¿o nych i osób odpo wie dzia l nych za PR
w in sty tu cji.

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

16. Ko nie cz noœæ opty ma li za cji ko mu ni ka cji dó³ – góra (bot tom up) oraz góra – dó³ (top down).

17. Wy czu le nie na po trze by pra co w ni ków i zg³asza ne przez nich pro ble my.

Za sa dy do da t ko we: stan kry zy su wize run ko we go in sty tu cji publicznych

18. Wy czu le nie na zg³asza ne przez pra co w ni ków in no wa cyj ne po mys³y do tycz¹ce po pra wy
wi ze run ku in sty tu cji.

19. Akty w ne zaan ga ¿o wa nie pra co w ni ków w po pra wê wi ze run ku in sty tu cji.

20. Otwa r toœæ pra co da w cy (de cy den ta) na bez po œred ni¹ ko mu ni ka cjê z pra cow ni ka mi, w szcze gó l no œci
pra cow ni ka mi naj ni ¿ szych szcze b li stru ktur orga niza cy j nych.

îród³o: opra co wa nie w³asne.

3. Przegl¹d na rzê dzi pu b lic re la tions: iden ty fi ka cja wi zu a l na
in sty tu cji

Iden ty fi ka cjê wi zu aln¹ in sty tu cji (co r po ra te iden ti ty) de fi niu je siê jako zbiór
zna czeñ wi zu a l nych, dziê ki któ rym jest ona iden tyfi ko wa na i opi sy wa na przez
sam¹ sie bie, jak rów nie¿ przez pod mio ty z jej oto cze nia26. In ny mi s³owy, to ele -
men ty wp³ywaj¹ce na ob raz (wi ze ru nek) in sty tu cji, wi dzia ny oczami za rów no jej
sa mej, jak i przed sta wi cie li oto cze nia, w któ rym fun kcjo nu je.
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M. Ta be r na cka27 su ge ru je, by ele men tów zna cze nio wych in sty tu cji do szu ki -
waæ siê w jej sym bo lach, em b le ma tach, her bach, fla gach, logo, chara ktery sty cz -
nych kro jach czcio nek wyko rzy sty wa nych w ko re spon den cji s³u¿ bo wej, kro ju
umun du ro wa nia fun kcjo na riu szy, a na wet wy stro ju wnêtrz obie któw bu do w la -
nych. Nie jest wiêc od wa ¿ nym stwier dze nie, ¿e ho li sty cz ne zarz¹dza nie iden ty fi -
kacj¹ wi zu aln¹ in sty tu cji to nie zwy kle z³o¿o ne wy zwa nie. Od wie lu lat zna j du je
siê ponad to w ob sza rze zain te re so wañ pra kty ków PR28.

W kon te k œcie bu do wa nia iden ty fi ka cji wi zu a l nej in sty tu cji wa r to wiêc sku piæ
siê na na stê puj¹cych, od po wia daj¹cych im, szcze gó³owych za sa dach:
– her by i fla gi (pod kre œla nie zna cze nia uro czy sto œci i œwi¹t, prze strze ga nie obo -

wi¹zku ota cza nia sza cun kiem oraz czci¹ barw na ro do wych i wi ze run ku or³a
bia³ego, oz na cza nie her bem wszy stkich ele men tów s³u¿¹cych iden ty fi ka cji
pod mio tu, d¹¿e nie do po zy ska nia akce p ta cji her bów i flag przez oby wa te li, za -
pe w nia nie obe cno œci in sty tu cji w œwia do mo œci oby wa te li po przez tzw. pu b lic
pla ce ment29),

– logo (za cho wa nie spó j no œci z her ba mi i in ny mi sym bo la mi iden ty fi kuj¹cymi,
wyko rzy sty wa nie do ce lów pu b li ci ty, zrela tywi zo wa nie z iden ty fi kacj¹, po zycj¹
i za kre sem za dañ in sty tu cji pu b li cz nej, d¹¿e nie do spo³ecz nej akce p ta cji logo,
ko rzy sta nie w kon ta ktach miê dzyna ro do wych, za mie sz cza nie w ma te ria³ach
re kla mo wych in sty tu cji),

– wzo r ni c two (in de sign: zindy widua lizo wa na i roz po zna wal na li nia wzo r ni cza
bêd¹ca u³atwie niem iden ty fi ka cji wi zu a l nej, ko do wa nie isto t nych wa r to œci
i sym bo li, za mie sz cza nie w ma te ria³ach re kla mo wych i urzê do wych in sty tu cji,
kon se k wen cja w sto so wa niu li nii wzo r ni czej, d¹¿e nie do na da nia in sty tu cjom
pe³nych praw w³as no œci nad lini¹ wzo r nicz¹),

– na zwa in sty tu cji i ich or ga nów (iden tyfi kowa l noœæ za dañ i fun kcji, wska zy wa -
nie na cha ra kter stru ktu ry w³adz pu b li cz nych, prze strze ga nie re gu la cji pra w -
nych, któ re szcze gó³owo tra ktuj¹ o na zwach nie któ rych in sty tu cji),

– na zwy fun kcji oraz tytu³y za wo do we i kur tua zy j ne (sfor mali zo wa nie na da wa nia 
tytu³ów zwi¹za nych z re a li zo wan¹ funkcj¹, prze strze ga nie re gu la cji pra wnych
do tycz¹cych pos³ugi wa nia siê pra w nie sfor mali zowa ny mi tytu³ami, u¿y wa nie
tytu³ów kur tua zy j nych pod czas uro czy sto œci oraz w ko re spon den cji o ofi cja l -
nym cha ra kte rze),

– aspe kty archi tekto ni cz ne obie któw in sty tu cji pu b li cz nych (powi¹za nie
z funkcj¹ i po zycj¹ in sty tu cji, to ¿ sa mo œci¹ spo³ecz no œci, w któ rej ta in sty tu cja
fun kcjo nu je, a ta k ¿e tra dycj¹ i ku l tur¹, wy wie ra nie po zy tyw ne go wra ¿e nia, kre -
o wa nie wi ze run ku spó j ne go z za³o¿e nia mi ustro jo wy mi pa ñ stwa, archi tekto ni -
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cz ne ofe ro wa nie wa r to œci30, wyko rzy sty wa nie w auto pre zen ta cji in sty tu cji, za -
cho wa nie za sad este ty ki),

– wy strój wnêtrz (wy strój iden ty fi kuj¹cy in sty tu cjê, pla no we wyko rzy sty wa nie
sym bo li, przy ja z ne i fun kcjo na l ne urz¹dze nie re ce pcji – pie r wsze go mie j s ca fi -
zy cz ne go kon ta ktu pe ten ta z in sty tucj¹, aran ¿a cja po cze ka l ni zgod nie z ocze ki -
wa nia mi pe ten tów),

– do ku men ty fi r mo we (wyko rzy sty wa nie fi r mo wych pa pie rów, wi zy tó wek i ko -
pert w kon ta ktach ofi cja l nych z inte resa riu sza mi).
Re a li za cja po wy ¿szych ele men tów mo¿e mieæ isto t ny wp³yw na kszta³to wa nie 

pie r wsze go do œwia d cze nia oby wa te la w sty cz no œci z in sty tucj¹ pu b liczn¹. Do da t -
ko wo, mo¿e utrwa laæ jej wi ze ru nek w oczach sze ro ko ro zu mia nej opi nii pu b li cz -
nej. Za sad nym jest stwier dze nie, ¿e spra w ne wy ko rzy sta nie oma wia ne go na rzê -
dzia PR to swe go ro dza ju klucz do bu do wa nia po¿¹da ne go wi ze run ku urzê du,
s³u¿by, in spe kcji b¹dŸ stra ¿y.

Ogó l ne za sa dy PR, w od nie sie niu do iden ty fi ka cji wi zu a l nej in sty tu cji pu b li -
cz nej, zo sta³y ze bra ne w ta be li 3.

Ta be la 3. Ka ta log za sad PR w od nie sie niu do sfe ry: iden ty fi ka cja wi zu a l na in sty tu cji

Ka ta log za sad pu b lic re la tions w od nie sie niu do sfery:

iden ty fi ka cja wi zu a l na in sty tu cji

Za sa dy uni wer sa l ne

1. Kon sek wen t ne sto so wa nie ele men tów iden ty fi ka cji wi zu a l nej.

2. Dba³oœæ o akce p ta cjê ele men tów iden ty fi ka cji wi zu a l nej przez pra co w ni ków in sty tu cji oraz oby wa te li.

3. Uœwie t nia nie sym bo la mi pa ñ stwo wy mi i in sty tu cji uro czy sto œci.

4. Ota cza nie czci¹ i sza cun kiem sym bo li pa ñ stwo wych.

5. Pro wa dze nie dzia³añ z za kre su pu b lic pla ce ment.

6. Utrzy my wa nie spó j no œci po miê dzy po szcze gól ny mi ele men ta mi iden ty fi ka cji wi zu a l nej in sty tu cji
oraz funkcj¹ i za da nia mi in sty tu cji, któr¹ one iden ty fi kuj¹ wi zu a l nie.

7. Sfor mali zo wa nie na da wa nia tytu³ów zwi¹za nych z re a li zo wan¹ funkcj¹ w po szcze gó l nych
in sty tu cjach. 

13. Prze strze ga nie re gu la cji pra wnych do tycz¹cych pos³ugi wa nia siê pra w nie sfor mali zowa ny mi tytu³ami.

14. U¿y wa nie tytu³ów kur tua zy j nych pod czas uro czy sto œci oraz w ko re spon den cji
o ofi cja l nym cha ra kte rze.

15. Do sto sowy wa nie nazw in sty tu cji i ich or ga nów do cha ra kte ru rea li zo wa nych za dañ i mie j s ca
w stru ktu rach pa ñ stwa.

16. Wy strój wnêtrz obie któw wchodz¹cych w sk³ad ar chi te ktu ry in sty tu cji pu b li cz nych do sto s wa ny
do pre fe ren cji i po trzeb pe ten tów.

17. Sto so wa nie za sad este ty ki w pro ce sie pro je kto wa nia przed mio to wych ele men tów.

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

18. Odwo³ywa nie siê do wy ra ¿a nych za po moc¹ ele men tów iden ty fi ka cji wi zu a l nej in sty tu cji wa r to œci.

Za sa dy do da t ko we: stan kry zy su wize run ko we go in sty tu cji publicznych

19. Odwo³ywa nie siê do wy ra ¿a nych za po moc¹ ele men tów iden ty fi ka cji wi zu a l nej in sty tu cji wa r to œci. 

20. Mo ni to ring sta nu po sza no wa nia sym bo li pa ñ stwo wych.

21. Iden tyfi ko wa nie ko nie cz no œci zmia ny iden ty fi ka cji wi zu a l nej in sty tu cji ce lem od bu do wy wi ze run ku.

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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4. Przegl¹d na rzê dzi pu b lic re la tions: wy da rze nia spe cja l ne

Wy da rze nia spe cja l ne to wsze l kie go ro dza ju przed siê w ziê cia orga ni zo wa ne
przez in sty tu cje pu b li cz ne. Skie ro wa ne s¹ do wy bra nych grup oto cze nia. Umo ¿ -
li wiaj¹ akty w ny w nich udzia³ obu stro nom pro ce su ko mu ni ka cji in sty tu cja pu b li -
cz na – oto cze nie31. Jak pod kre œla M. Ta be r na cka, po win ny byæ one sto so wa ne
przez in sty tu cje pu b li cz ne, z uwa gi na swoj¹ po ten cja l nie wy sok¹ sku te cz noœæ
ko mu ni ka cyjn¹32.

Ist nie je wie le oka zji do orga ni zo wa nia wy da rzeñ spe cja l nych. Do naj po w -
szech nie jszych w kon te k œcie sze ro ko ro zu mia ne go bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go
za li cza siê33:
– wspie ra nie pro mo cji in sty tu cji pu b li cz nych i ofe ro wa nych przez nie us³ug pu-

 b li cz nych,
– wpro wa dza nie no we go aso r ty men tu b¹dŸ mo dy fi ka cja ju¿ ist niej¹cych us³ug

pu b li cz nych,
– sku pia nie zain tere so wa nia me diów,
– po trze ba do ta r cia do klu czo wych inte re sa riu szy oto cze nia roz wa ¿a nych in sty -

tu cji (li de rów opi nii pu b li cz nej, li de rów spo³ecz no œci lo ka l nych, in wes to rów
itp.),

– nawi¹zy wa nie bez po œred nie go kon ta ktu z oby wa te la mi, ce lem ana li zy i iden ty -
fi ka cji ich po trzeb.
W ra mach sfe ry PR: wy da rze nia spe cja l ne wy ró ¿ nia siê na stê puj¹ce na rzê dzia

szcze gó³owe i wy bra ne, od po wia daj¹ce im za sa dy PR34:
– kon fe ren cje (za bie ga nie o wspó³orga ni za to rów z krê gów nauko wo-ba da w czych

ucze l ni wy ¿szych i sa mo dzie l nych in sty tu tów ba da w czych, po ru sza nie te ma -
tów aktu a l nych i isto t nych, roz po wszech nia nie ma te ria³ów pokon feren cy j nych 
do mo ¿ li wie naj sze r sze go gro na od bio r ców, an ga ¿o wa nie me diów w pro mo wa -
nie tego ro dza ju ini cja tyw),

– de ba ty pu b li cz ne (umo ¿ li wia nie oby wa te lom, gru pom spo³ecz nym oraz spo -
³ecz no œciom lo ka l nym za wie ra nia umów spo³ecz nych, or ga ni za cja de bat przy
bez po œred nim do stê pie oby wa te li, an ga ¿o wa nie ró ¿ nych ro dza jów me diów,
imp le men ta cja roz wi¹zañ in ter neto we go PR na grunt or ga ni za cji de bat pu b li -
cz nych),

– de ba ty przed sta wi cie li w³adzy (rela cjo no wa nie me dia l ne prze bie gu de bat, d¹¿e -
nie do sk³ada nia wi¹¿¹cych de kla ra cji na oczach opi nii pu b li cz nej, od cho dze nie 
od odwo³ywa nia siê do spo³ecz nych emo cji, po ru sza nie pro ble mów na tu ry pu-
 b li cz nej o du ¿ej wa dze, a ta k ¿e za cho wy wa nie rów no wa gi po miê dzy zga dza -
niem siê a pole mi zo wa niem, za cho wy wa nie rów no wa gi po miê dzy tym, cze go
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obse r wa to rzy ocze kuj¹, a tym, co mo¿e ich za sko czyæ, uni ka nie agre sji wer ba l -
nej, a tym bar dziej nie wer ba l nych jej prze ja wów)35, 

– kon fe ren cje pra so we (jako in stru ment me dia re la tions), 
– fe sty ny (stwa rza nie oka zji do wspó l ne go œwiê to wa nia przez wszy stkich cz³on -

ków da nej spo³ecz no œci, pre zen to wa nie osi¹gniêæ i mo ¿ li wo œci pod mio tów sfe -
ry pu b li cz nej, otwa r toœæ na nawi¹zy wa nie bez po œred nich re la cji de cy den tów
z oby wa te la mi, or ga ni za cja tego ro dza ju przed siê w ziêæ w dni wo l ne od pra cy,
wyko rzy sty wa nie kon te kstu kul tu ro we go or ga ni za cji fe sty nów),

– kon ce r ty (za cho wa nie spó j no œci po miê dzy ro dza jem mu zy ki a pre fe ren cja mi
przed sta wi cie li lo ka l nych spo³ecz no œci, nawi¹zy wa nie do wy da rzeñ isto t nych
z pun ktu wi dze nia ty ch ¿e spo³ecz no œci, wyko rzy sty wa nie zwi¹zków ar ty stów
z mie j s cem or ga ni za cji kon ce r tu, pre zen to wa nie profe sjona li za cji pod mio tów
sfe ry pu b li cz nej, w szcze gó l no œci s³u¿b mun du ro wych, udzia³ oby wa te li w pro -
ce sie usta la nia szcze gó³ów orga niza cy j nych kon ce r tu – kon kre t ne go wy ko na w -
cy, daty, re per tu a ru itp.),

– za wo dy i im pre zy spo r to we (akty w ne sty mu lo wa nie chê ci oby wa te li do po dej -
mo wa nia tego ro dza ju dzia³añ, nawi¹zy wa nie do dys cy p lin spo r to wych, któ re
in te re suj¹ spo³ecze ñ stwo oraz spo³ecz no œci lo ka l ne, akty w ne an ga ¿o wa nie oby -
wa te li w za wo dy i im pre zy spo r to we ko sztem je dy nie bie r ne go ich ucze st ni c -
twa, za pe w nia nie po mo cy w lo gi sty cz nej opra wie, obe j mo wa nie ho no ro wym
pa tro na tem, pre zen to wa nie profe sjona li za cji pod mio tów sfe ry pu b li cz nej,
w szcze gó l no œci s³u¿b mun du ro wych),

– wy sta wy i wer ni sa ¿e (wspie ra nie isto t nych dla in sty tu cji ro dza jów dzia³al no œci
oraz pro mo wa nie okre œlo nych pro du któw, otwa r toœæ na or ga ni za cjê wy staw
miê dzyna ro do wych o du ¿ym wy dŸwiê ku me dia l nym),

– dni otwa r te (info r mo wa nie o bie¿¹cej dzia³al no œci in sty tu cji, wy da wa nie ma te -
ria³ów pro mo cy j nych, or ga ni za cja do da t ko wych pun któw obs³ugi pe ten ta, za -
pe w nie nie po czê stun ku i mie j s ca do od po czyn ku, or ga ni za cja kon ku r sów
i gier, otwa r toœæ na iden ty fi ka cjê po trzeb oby wa te li i su ge stie do tycz¹ce po pra -
wy spra w no œci fun kcjo no wa nia in sty tu cji, mo ¿ li woœæ spo t ka nia oby wa te li
z kie ro w ni kiem in sty tu cji),

– dy ¿u ry w re da kcjach i cza ty on li ne (przy go to wa nie na za da wa nie py tañ w nie -
ofi cja l nej, bez po œred niej fo r mie, zrela tywi zo wa nie do aktu a l nych, wa ¿ nych dla
oby wa te li wy da rzeñ, pu b li ka cja za pi su tre œci mery to ry cz nych dy ¿u ru lub cza tu, 
ko nie cz noœæ prze wi dy wa nia kie run ków po ten cja l nych ata ków oraz pro fi lów
psy cholo gi cz nych i spo³ecz nych ata kuj¹cych osób, wy cho dze nie z oma wian¹
ini cja tyw¹ je sz cze przed zwró ce niem przez me dia uwa gi na fakt jej za sad no œci),

– ta r gi (pre zen to wa nie pe³nego, a szcze gó l nie uni ka to we go po ten cja³u in sty tu cji
pu b li cz nych, otwa r toœæ na nawi¹zy wa nie kon ta któw, obe j mo wa nie pa tro na tem 
tego ro dza ju przed siê w ziêæ orga ni zo wa nych przed pod mio ty nie pub li cz ne),
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– au kcje na spo³ecz nie u¿y te cz ny cel (nag³aœ nia nie me dia l ne, odwo³ywa nie siê
oce nia nych spo³ecz nie jako po zy ty w ne wa r to œci i idei),

– akcje spo³ecz ne (zrela tywi zo wa nie do aktu a l nych, isto t nych dla oby wa te li wy -
da rzeñ i pro ble mów, obe j mo wa nie ho no ro wym pa tro na tem, an ga ¿o wa nie me -
diów, an ga ¿o wa nie do wspó³or ga ni za cji pod mio ty po zarz¹dowe oraz po ¿y t ku
pub li cz ne go),

– udzia³ oby wa te li w po sie dze niach or ga nów in sty tu cji pu b li cz nych (za pe w nie -
nie akty w ne go udzia³u oby wa te li w pro ce sie de cy zy j nym, otwa r toœæ na zg³asza -
ne uwa gi i wyg³asza ne opi nie, two rze nie or ga nów ko le gia l nych sk³adaj¹cych siê 
z przed sta wi cie li ró ¿ nych opcji po li ty cz nych, grup fa cho w ców, osób ze zró¿ ni -
co wa nym ka pi ta³em spo³ecz nym i ku l tu ro wym).
Wa r to wspo mnieæ o roz wi jaj¹cej siê wspó³cze œ nie w Pol sce bran ¿y – event mar -

ke tin gu. Po le ga na or ga ni za cji even tów – spo t kañ, mniej b¹dŸ bar dziej fo r ma l -
nych, ce lem nawi¹zy wa nia kon ta ktu po miê dzy pro du cen ta mi us³ug (tu us³ug
pu b li cz nych) a ich od bio r ca mi. Uz na wa ny jest obe c nie za je den z naj skute cznie j -
szych spo so bów do ta r cia do sze ro kie go gro na od bio r ców. Na daj¹c mu na to miast
spe kta kula r ny cha ra kter, mo ¿ na z po wo dze niem re a li zo waæ cele mar ke tin go we,
s³u¿¹ce bu do wa niu wi ze run ku i kszta³to wa niu opi nii pu b li cz nej36. Nawi¹zuj¹c
do na rzê dzi szcze gó³owych opi sa nych w ni nie j szym roz dzia le, event mar ke ting
mo¿e s³u¿yæ ich holi sty cz ne mu ujê ciu, z zarz¹dza niem even ta mi w³¹cz nie.

Bior¹c pod uwa gê cha ra kter sfe ry PR, jak¹ s¹ wy da rze nia spe cja l ne, a ta k ¿e
uw z glêd niaj¹c cha ra kter i ob sza ry za sto so wañ przed mio to wych na rzê dzi, wa r to
ze sta wiæ w po staæ ka ta lo gow¹ ogó l ne za sa dy PR, z ja kich po win ny ko rzy staæ in -
sty tu cje pu b li cz ne we wszy stkich sta nach swo je go fun kcjo no wa nia. Pro po zy cja
ta kie go ka ta lo gu zo sta³a zo bra zo wa na w ta be li 4.

Ta be la 4. Ka ta log za sad PR w od nie sie niu do sfe ry: wy da rze nia spe cja l ne

Ka ta log za sad pu b lic re la tions w od nie sie niu do sfe ry:
wy da rze nia spe cja l ne

Za sa dy uni wer sa l ne

1. Ko nie cz noœæ iden ty fi ka cji grup od bio r ców wy da rzeñ spe cja l nych.

2. Po szu ki wa nie oka zji do orga ni zo wa nia wy da rzeñ spe cja l nych.

3. Za bie ga nie o wspó³orga ni za to rów z krê gów nauko wo-ba da w czych ucze l ni wy ¿szych
i sa mo dzie l nych in sty tu tów ba da w czych.

4. Nawi¹zy wa nie do te ma tów, pro ble mów aktu a l nych i isto t nych.

5. An ga ¿o wa nie me diów w pro mo wa nie tego ro dza ju ini cja tyw.

6. Pre zen to wa nie osi¹gniêæ i mo ¿ li wo œci pod mio tów sfe ry pu b li cz nej. 

7. Otwa r toœæ na nawi¹zy wa nie bez po œred nich re la cji de cy den tów z oby wa te la mi.

8. Akty w ne sty mu lo wa nie chê ci oby wa te li do po dej mo wa nia tego ro dza ju dzia³añ.

9. Akty w ne an ga ¿o wa nie oby wa te li. 
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10. Obe j mo wa nie ho no ro wym pa tro na tem.

11. Pre zen to wa nie profe sjona li za cji pod mio tów sfe ry pu b li cz nej, w szcze gó l no œci s³u¿b mun du ro wych.

12. Wspie ra nie isto t nych z pun ktu wi dze nia in sty tu cji ro dza jów dzia³al no œci oraz pro mo wa nie
okre œlo nych pro du któw. 

13. Otwa r toœæ na or ga ni za cjê wy staw miê dzyna ro do wych o du ¿ym wy dŸwiê ku me dia l nym.

14. Za pe w nie nie akty w ne go udzia³u oby wa te li w pro ce sie de cy zy j nym.

15. Two rze nie or ga nów ko le gia l nych sk³adaj¹cych siê z przed sta wi cie li ró ¿ nych opcji po li ty cz nych,
grup fa cho w ców, osób z ró ¿ nym ka pi ta³em spo³ecz nym i ku l tu ro wym.

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

17. Wspie ra nie or ga ni za cji akcji spo³ecz nych.

Za sa dy do da t ko we: stan kry zy su wize run ko we go in sty tu cji publicznych

18. Uwy pu kla nie po zy ty w nych ele men tów wi ze run ku in sty tu cji i jej oce nia nych przez spo³ecze ñ stwo
po zy ty w nie osi¹gniêæ.

19. Odwo³ywa nie siê w swo ich dzia³aniach do wa r to œci szcze gó l nie ce nio nych spo³ecz nie. 

îród³o: opra co wa nie w³asne.

5. Przegl¹d na rzê dzi pu b lic re la tions: spon so ring

Spon so ring to wspie ra nie przez in sty tu cjê wsze l kie go ro dza ju przed siê w ziêæ,
ce lem kre o wa nia budz¹cego za ufa nie wi ze run ku w³as ne go. Ukie run ko wa ny jest
rów nie¿ na po zy ski wa niu sym pa tii opi nii pu b li cz nej37. 

K. Wo j cik roz wi ja tê de fi ni cjê o ce lo we prze ka zy wa nie przez spon so ra na
rzecz stro ny spon so ro wa nej pie niê dzy, dóbr rze czo wych, us³ug, a na wet wie dzy
i do œwia d cze nia, dla osi¹gniê cia okre œlo nych ce lów, bêd¹cego sku t kiem od wza jem -
nie nia ze stro ny przy j muj¹cej œwia d cze nia38.

Wa r to przy to czyæ je sz cze jedn¹ de fi ni cjê spon so rin gu. Mówi ona o ogó le
dzia³añ go spo da r czych i fi nan so wych na rzecz osób lub or ga ni za cji (w tym or ga -
ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go), wspie raj¹cych ró ¿ ne, spo³ecz nie akce pto wa l ne
dzie dzi ny ¿y cia. Spon sor uzy sku je dziê ki temu mo ¿ li woœæ wyko rzy sty wa nia sko -
ja rzeñ z dzia³al no œci¹ wspie ra nych pod mio tów, co po ma ga w osi¹ga niu jego ce -
lów PR39.

Ce lo wo nie de fi niu je siê ob sza rów w³aœci wych dzia³aniom spon so rin go wym,
po nie wa¿ po win ny one wy ni kaæ z bie¿¹cych ana liz oto cze nia in sty tu cji, w tym
po ja wiaj¹cych siê w nim wy zwañ i za gro ¿eñ. Z pra kty cz ne go pun ktu wi dze nia,
do tych naj czê œciej wyko rzy sty wa nych za li cza siê sport, me dia, ku l tu rê i sztu kê,
edu ka cjê, dzia³al noœæ cha ry ta tywn¹ oraz wy da rze nia lo ka l ne40, acz ko l wiek nie
sta no wi¹ one ka ta lo gu za mkniê te go.
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P. De Pel s ma c ker, M. Ge u ens, I.J. Van den Bergh wy ró ¿ niaj¹ trzy ro dza je
spon so rin gu:
– wy da rzeñ,
– me diów,
– do brej spra wy41.

Pie r wsza gru pa dzia³añ od no si siê do wspie ra nia spo r tu, ku l tu ry, sztu ki i roz -
ry w ki – ogó l nie rzecz uj muj¹c aspe któw ¿y cia, któ re in te re suj¹ bar dzo sze rok¹
rze szê od bio r ców. Pod mio ta mi spon soro wa ny mi s¹ czê sto dru ¿y na, re pre zen ta -
cja, ze spó³, po szcze gó l ni spo r to w cy. W za mian mo ¿ na li czyæ na fi r mo wa nie zna -
nym na zwi skiem us³ug in sty tu cji, a ta k ¿e wyko rzy sty wa nie pod mio tu spon soro -
wa ne go w ma te ria³ach i wy da rze niach pro mo cy j nych spon so ra.

Spon so ring me diów po le ga na pro mo wa niu w³as ne go wi ze run ku przy wy ko -
rzy sta niu g³ów nie te le wi zji, ra dia, pra sy i In ter ne tu. Znak (logo) spon so ra po ja -
wia siê w nich czê sto przy oka zji na da wa nia au dy cji i pro gra mów, b¹dŸ pu b li ko -
wany jest w ma te ria³ach info rma cy j nych (w pra sie, na stro nach in ter ne to wych).
Or ga ni za cje spon so ro wa ne spo dzie waj¹ siê w za mian prze wa ¿ nie fun do wa nia na -
gród dla ucze st ni ków kon ku r sów lub fi nan so wa nia dzia³al no œci bie¿¹cej.

Osta t ni z ro dza jów spon so rin gu, tzw. do brej spra wy, ukie run ko wa ny jest na fi -
nan so wa nie dzia³añ w za kre sie re a li za cji ce lów spo³ecz nie akce pto wa l nych.
Wœród pod mio tów spon so ro wa nych wy mie nia siê miê dzy in ny mi fun da cje cha -
ryta ty w ne, zdo l nych ucz niów, stu den tów i na uko w ców, dzie ci z ubo gich ro dzin,
oso by z nie pe³no spra wno œcia mi, oso by po szko do wa ne wsku tek nie szczê œli wych
wy pa d ków b¹dŸ zda rzeñ. Nie wszy stkie wska za ne po wy ¿ej pod mio ty s¹ w sta nie
od wdziê czyæ siê spon so ro wi bez po œred nio za oka zan¹ po moc. Wy ko rzy sta nie me -
diów reko m pen su je t¹ nie moc, po przez uka za nie in sty tu cji w do brym œwie t le,
po œród osób i or ga ni za cji spiesz¹cych z po moc¹ po trze buj¹cym.

Za sa dy PR, któ re nawi¹zuj¹ do spon so rin gu, po win ny sku piaæ siê na ele men -
tach de fi ni cji tego na rzê dzia, wspie raæ siê rów nie¿ na jego ro dza jach. Zo bra zo wa -
ne to zo sta³o w ta be li 5.

Ta be la 5. Ka ta log za sad PR w od nie sie niu do sfe ry: spon so ring

Ka ta log za sad pu b lic re la tions w od nie sie niu do sfe ry:
spon so ring

Za sa dy uni wer sa l ne

1. Bie¿¹ca ana li za za so bów prze zna czo nych na ewen tu a l ne dzia³ania spon so rin go we.

2. Sku pia nie siê na dzie dzi nach ¿y cia in te re suj¹cych z pun ktu wi dze nia oby wa te li.

3. An ga ¿o wa nie w pro mo cjê dzia³añ spon so rin go wych ró ¿ nych ro dza jów me diów
(te le wi zji, ra dia, pra sy, me diów spo³ecz no œcio wych).

4. Bu do wa nie po sta wy otwa r to œci in sty tu cji (w tym pra co w ni ków, któ rym przy pad nie w udzia le
re a li za cja za dañ do da t ko wych na rzecz pod mio tu spon soro wa ne go) na dzia³ania spon so rin go we.
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5. Po szu ki wa nie pod mio tów, na rzecz któ rych wa r to podj¹æ spon so ring, z jed no cze s nym ukie run ko wa -
niem na re a li za cjê w³as nych ce lów PR.

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

6. Wspie ra nie dzia³añ po ¿y t ku pub li cz ne go.

7. Fi nan so wa nie spe cjali stycz ne go sprzê tu rato w ni cze go na bie¿¹ce po trze by s³u¿b eli mi nuj¹cych
ne ga ty w ne sku t ki za gro ¿eñ.

8. Orga ni zo wa nie akcji po mo co wych.

Za sa dy do da t ko we: stan kry zy su wize run ko we go in sty tu cji publicznych

9. Uwy pu kla nie po zy ty w nych ele men tów wi ze run ku in sty tu cji i jej oce nia nych po zy ty w nie
przez spo³ecze ñ stwo osi¹gniêæ.

10. Odwo³ywa nie siê w swo ich dzia³aniach do wa r to œci szcze gó l nie ce nio nych spo³ecz nie. 

îród³o: opra co wa nie w³asne.

6. Przegl¹d na rzê dzi pu b lic re la tions: ba da nia

Sfe ra ba dañ mo¿e byæ dla in sty tu cji pu b li cz nych ko le j nym ob sza rem dzia³añ
PR42. Uwi da cz nia siê w tym przy pa d ku wp³yw wszy stkich ob sza rów wie dzy,
z któ rych wy wo dzi siê do ro bek PR: ko mu ni ka cji, mar ke tin gu i zarz¹dza nia.

Obo wi¹zuj¹cy w Pol sce stan pra w ny na da je in sty tu cjom pu b li cz nym w zna cz -
nym za kre sie ich dzia³al no œci cha ra kter or ga ni za cji non - pro fit. W zwi¹zku z po -
wy ¿szym, ba da nia w du chu PR mog¹ byæ przez nie rea li zo wa ne za po moc¹43:
– iden ty fi ka cji na sta wie nia i za cho wañ inte re sa riu szy in sty tu cji pu b li cz nej w sto -

sun ku do œwia d czo nych przez ni¹ us³ug pu b li cz nych oraz do niej sa mej,
– pro wa dze nia po mia rów ty ch ¿e na sta wieñ i za cho wañ,
– wspó³pra cy oraz men to rin gu or ga ni za cji lub przed siê w ziêæ na uko wych,
– wspie ra nia ini cja tyw nauko wo-ba da w czych (np. ho no ro wy pa tro nat),
– wcho dze nia w sk³ad kon so r cjów re a li zuj¹cych za da nia nauko wo-ba da w cze, 
– roz po wszech nia nia wy ni ków ba dañ,
– wdra ¿a nia po dej œcia pro je kto we go w dzia³al noœæ or ga ni za cji.

Oczy wi stym jest, ¿e wspo mnia na zna jo moœæ na sta wie nia i za cho wañ inte re sa -
riu szy po win na byæ wy ni kiem ana li zy stra te gi cz nej oto cze nia in sty tu cji pu b li cz -
nej. Pro wa dze nie przed mio to wych po mia rów po zwa la na to miast mo ni to ro waæ
na bie¿¹co w³aœci wy wi ze ru nek i jego ele men ty. Jest to nie zwy kle przy da t ne
w kon te k œcie okre œla nia sku te cz no œci ju¿ za sto so wa nych roz wi¹zañ PR, a ta k ¿e
pro je kto wa nia ich od po wied ni ków na przysz³oœæ. 

Wspó³pra ca oraz men to ring or ga ni za cji na uko wych lub rea li zo wa nych przez
nie przed mio to wych przed siê w ziêæ to nie zwy kle wa r to œcio wa fo r ma osi¹ga nia ce -
lów PR. Prze ma wia za tym fakt, ¿e ucze l nie wy ¿sze w opi nii pu b li cz nej maj¹ bar -
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dzo wy ra Ÿ nie za ry so wan¹ pod mio to woœæ i to ¿ sa moœæ. Ponad to, ucze l nie jako pla -
ców ki z prze wa ¿ nie d³ug¹ tra dycj¹, za ple czem ka dry na uko wej, kszta³c¹ce
stu den tów i przy go to wuj¹ce ich do pod jê cia pra cy, mog¹ to czy niæ na po trze by
in sty tu cji pu b li cz nych, w tym tych w³aœci wych bez pie cze ñ stwu pub li cz ne mu
(np. Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej w Wa r sza wie, Aka de mia Ob ro ny Na ro -
do wej w Wa r sza wie, Wy ¿sza Szko³a Po li cji w Szczy t nie)44. 

Pu b li cz ne wspie ra nie ini cja tyw nauko wo-ba da w czych (np. na da wa nie ho no -
ro we go pa tro na tu ba da niom na uko wym) mo¿e sku t ko waæ efe ktem sy ne r gii we
wspó³pra cy z przed stawi cie la mi œro do wisk na uko wych. Z jed nej stro ny oso by te
zy skuj¹ sprzy mie rze ñ ca w zdo by wa niu ma te ria³ów ba da w czych. Z dru giej na to -
miast, sprzy mie rze niec ten – in sty tu cja pu b li cz na – ma mo ¿ li woœæ roz po wszech -
nia nia swo ich ele men tów iden ty fi ka cji wi zu a l nej za po œred ni c twem sza no wa ne -
go w oczach opi nii pu b li cz nej gro na na uko w ców. In sty tu cja taka ko ja rzo na jest
rów nie¿ ze wspie ra niem po zy ty w nie oce nia ne go przez spo³ecze ñ stwo roz wo ju
na uko we go pa ñ stwa. 

Wcho dze nie w sk³ad kon so r cjów re a li zuj¹cych za da nia nauko wo-ba da w cze
mo¿e do da t ko wo po tê go waæ opi sa ne po wy ¿ej efe kty wspó³pra cy. Poza ko rzy œcia -
mi mate ria l ny mi w po sta ci m.in. wy na gro dzeñ pie niê ¿ nych cz³on ków ze spo³ów
pro je kto wych, in sty tu cja pu b li cz na mo¿e mieæ bez po œred ni do stêp do wy ni ków
ba dañ na uko wych, któ re nie rza d ko od zwie rcie d laj¹ po trze by spo³ecz ne i po ja -
wiaj¹ce siê w prze strze ni pu b li cz nej tren dy. Za rów no jed ne jak i dru gie mog¹
oka zaæ siê klu czo we w pro ce sie pla no wa nia stra tegi cz ne go PR. Po do b nie sy tu a cja 
siê przed sta wia w zwi¹zku z roz po wszech nia niem wy ni ków ba dañ. 

Osta t nim ele men tem, do któ re go wa r to nawi¹zaæ w toku ni nie j szych roz wa -
¿añ, jest wdra ¿a nie w in sty tu cjach pu b li cz nych po dej œcia pro je kto we go. Mo¿e
mieæ ono za sto so wa nie nie ma l ¿e we wszy stkich aspe ktach fun kcjo no wa nia in sty -
tu cji, z uwa gi na tra kto wa nie pro du któw (w tym us³ug pu b li cz nych) w nie zwy kle
sze ro kim ujê ciu45. Ba zuj¹c na do œwia d cze niach w³as nych, do naj po wszech nie j -
szych me to dyk zarz¹dza nia pro je kta mi w Pol sce za li cza siê ame ry kañsk¹ PMI®
oraz bry tyjsk¹ Prin ce2®.

Do szu ki wa nie siê bez po œred nie go prze³o¿e nia sto so wa nia po dej œcia pro je kto -
we go w in sty tu cji na osi¹ga nie ce lów PR mo¿e oka zaæ siê nie zwy kle trud ne. Nie
jest ono tu jed nak wy zna cz ni kiem w³¹cze nia w za sób na rzê dzi szcze gó³owych
oma wia nej sfe ry PR. Zo sta³o to do ko na ne z uwa gi na fakt, ¿e in sty tu cja, któ rej
pra co w ni cy s¹ bie gli w sztu ce zarz¹dza nia pro je kta mi, a oso by za tru d nio ne na
sta no wi skach kie ro w ni czych otwa r te na taki ro dzaj zarz¹dza nia, mo¿e byæ tra k -
to wa na przez œro do wi ska na uko we jako god ny za ufa nia pa r t ner.

Ze sta wie nie za sad PR w kon te k œcie przed osta t niej oma wia nej sfe ry zo bra zo -
wa ne zo sta³o w ta be li 6.
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Ta be la 6. Ka ta log za sad PR w od nie sie niu do sfe ry: ba da nia

Ka ta log za sad pu b lic re la tions w od nie sie niu do sfe ry:
ba da nia

Za sa dy uni wer sa l ne

1 Iden ty fi ka cja na sta wie nia i za cho wañ inte re sa riu szy

2 Pro wa dze nie po mia rów na sta wie nia i za cho wañ inte re sa riu szy

3. Otwa r toœæ na wspó³pra cê oraz men to ring or ga ni za cji lub przed siê w ziêæ naukowych.

4. Pu b li cz ne wspie ra nie ini cja tyw nauko wo-ba da w czych.

5. Wcho dze nie w sk³ad kon so r cjów re a li zuj¹cych za da nia nauko wo-ba da w cze.

6. Roz po wszech nia nie wy ni ków ba dañ.

7. Wdra ¿a nie po dej œcia pro je kto we go w dzia³al noœæ or ga ni za cji.

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

8. Two rze nie i udo stê p nia nie do ce lów na uko wych baz wie dzy o za gro ¿e niach i pro ble mach wy nik³ych
w toku eli mi na cji ich ne ga ty w nych skutków.

9. Umo ¿ li wia nie przed sta wi cie lom œro do wisk na uko wych zdo by wa nia do œwia d czeñ w ra mach
re a go wa nia in sty tu cji bez pie cze ñ stwa publicznego na zagro¿enia.

Za sa dy do da t ko we: stan kry zy su wize run ko we go in sty tu cji publicznych

10. Uwy pu kla nie po zy ty w nych ele men tów wi ze run ku in sty tu cji i jej oce nia nych po zy ty w nie przez
spo³ecze ñ stwo osi¹gniêæ.

11. Odwo³ywa nie siê do wspó³pra cy ze œro do wi ska mi na uko wy mi.

12. Zle ca nie or ga ni za cjom na uko wym pro wa dze nia ba dañ prze strze ni pu b li cz nej, w tym po szu ki wa nia
spo so bów poprawy wizerunku.

13. Akty w ne an ga ¿o wa nie przed sta wi cie li œro do wisk na uko wych w dzia³ania maj¹ce na celu po pra wê
wi ze run ku instytucji.

îród³o: opra co wa nie w³asne.

7. Przegl¹d na rzê dzi pu b lic re la tions: po zy ski wa nie fun du szy

Po zy ski wa nie fun du szy zwi¹zane jest bez po œred nio z in nym, omó wio nym ju¿
na rzê dziem PR, mia no wi cie spon so rin giem. To rów nie¿ wspie ra nie przez in sty -
tu cjê wsze l kie go ro dza ju przed siê w ziêæ. Jego ce lem jest kre o wa nie budz¹cego za -
ufa nie wi ze run ku w³as ne go. Ukie run ko wa nie na po zy ski wa nie sym pa tii opi nii
pu b li cz nej, re a li zu je siê jed nak w tym przy pa d ku przez nag³aœ nia nie fa ktu spon -
so ro wa nia. In fo r ma cja o udzie la niu po mo cy fi nan so wej wyp³ywa bez po œred nio
z in sty tu cji pu b li cz nej, któ ra jej udzie la. Wy ni ka to g³ów nie z prze zna cze nia za -
so bów po mo co wych. S¹ to sze ro ko ro zu mia ne cele spo³ecz ne. Z uwa gi na oko li -
cz no œci wyko rzy sty wa nia tego na rzê dzia PR (np. po moc po trze buj¹cym), in sty -
tu cja wspie raj¹ca nie li czy prze wa ¿ nie na fi r mo wa nie zna nym na zwi skiem
swo ich us³ug lub wyko rzy sty wa nie pod mio tu spon soro wa ne go w ma te ria³ach
i wy da rze niach pro mo cy j nych spon so ra. Mo¿e to bo wiem bu dziæ uza sa d nio ny
mo ra l nie sprze ciw. 

Uwi do cz nia siê w tym mie j s cu pe w na spó j noœæ po zy ski wa nia fun du szy z ostat -
nim oma wia nym ro dza jem spon so rin gu – spon so rin giem do brej spra wy. Prze ma -
wiaj¹ za tym ukie run ko wa nie na fi nan so wa nie dzia³añ w za kre sie re a li za cji ce lów 
spo³ecz nie akce pto wa l nych, za li cza nie do pod mio tów spon so ro wa nych or ga ni za -
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cji po ¿y t ku pub li cz ne go, zdo l nych ucz niów, stu den tów i na uko w ców, dzie ci
z ubo gich ro dzin, a ta k ¿e osób z nie pe³no spra wno œcia mi lub po szko do wa nych
wsku tek nie szczê œli wych wy pa d ków. Pod kre œliæ na le ¿y jed nak ce lo we nag³aœ nia -
nie przez in sty tu cjê pu b liczn¹ fa ktu œwia d cze nia przez ni¹ tego ro dza ju us³ug.

Za sa dy PR, któ re nawi¹zuj¹ do po zy ski wa nia fun du szy, s¹ swe go ro dza ju po -
chodn¹ za sad w³aœci wych spon so rin go wi do brej spra wy. Ich wy kaz zo sta³ przed -
sta wio ny w ta be li 7.

Ta be la 7. Ka ta log za sad PR w od nie sie niu do sfe ry: po zy ski wa nie fun du szy

Ka ta log za sad pu b lic re la tions w od nie sie niu do sfe ry:
po zy ski wa nie fun du szy

Za sa dy uni wer sa l ne

1. Bie¿¹ca ana li za za so bów prze zna czo nych na dzia³ania wspa r cia fi nan so we go.

3. An ga ¿o wa nie w pro mo cjê dzia³añ po zy ski wa nia fun du szy ró ¿ nych ro dza jów me diów
(te le wi zji, ra dia, pra sy, me diów spo³ecznoœciowych).

4. Bu do wa nie po sta wy otwa r to œci in sty tu cji na przed mio to we dzia³ania.

5. Mo ni to ring grup po ten cja l nych be ne fi cjen tów.

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

6. Wspie ra nie dzia³añ po ¿y t ku pub li cz ne go.

7. Fi nan so wa nie spe cjali stycz ne go sprzê tu rato w ni cze go na bie¿¹ce po trze by s³u¿b eli mi nuj¹cych
ne ga ty w ne skutki zagro¿eñ.

8. Orga ni zo wa nie akcji po mo co wych.

Za sa dy do da t ko we: stan kry zy su wize run ko we go in sty tu cji publicznych

9. Uwy pu kla nie po zy ty w nych ele men tów wi ze run ku in sty tu cji i jej oce nia nych po zy ty w nie
przez spo³ecze ñ stwo osi¹gniêæ.

10. Odwo³ywa nie siê w swo ich dzia³aniach do wa r to œci szcze gó l nie ce nio nych spo³ecznie. 

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Pod su mo wa nie

PR to ob szar wie dzy nie zwy kle z³o¿o ny. Wy kra cza zde cy do wa nie poza gra ni -
ce swo ich naj bar dziej wi do cz nych pu b li cz nie sfer, ja ki mi s¹ me dia re la tions,
info r mo wa nie pu b li cz ne i in ter ne to wy PR. Na spo sób od bio ru in sty tu cji pu b li -
cz nej przez oby wa te li maj¹ rów nie¿ wp³yw bu do wa nie z nimi re la cji, ko mu ni ka -
cja wewn¹trzor gani zacy j na, kre o wa nie iden ty fi ka cji wi zu a l nej in sty tu cji, orga ni -
zo wa nie b¹dŸ udzia³ w wy da rze niach spe cja l nych, po dej mo wa nie siê spon so rin -
gu, wspó³pra ca z oœro d ka mi na uko wy mi oraz po zy ski wa nie fun du szy.

Zde fi nio wa ne w ten spo sób kie run ki s¹ cie kaw¹ i na bie raj¹c¹ co raz wiê ksze go
zna cze nia al te r na tyw¹ ogó³u dzia³añ PR w sto sun ku do tych, opie raj¹cych siê
wy³¹cz nie na pie lêg no wa niu re la cji z orga ni za cja mi me dia l ny mi i wyko rzy sty wa -
niu In ter ne tu.

Tru i z mem jest twier dze nie, ¿e roz wój in sty tu cji pu b li cz nej na p³asz czy Ÿ nie
PR po wi nien od by waæ siê wie lo aspe kto wo. Zbu do wa nie po ten cja³u PR na za sa -
dach okre œlo nych na ka r tach ni nie j szej pra cy mo¿e przy czy niæ siê do wzro stu elas -
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ty cz no œci przed mio to wych dzia³añ. Mo¿e ta k ¿e wp³yn¹æ na pod nie sie nie ich
spra w no œci w spo sób op ty ma l ny, czy li uw z glêd niaj¹cy za rów no kry te ria we wnê -
trz ne dzia³añ, jak te¿ ich ze w nê trz ne uwa run ko wa nia. Zda je siê, ¿e mo¿e to byæ
klu czo wy aspekt po wo dze nia in sty tu cji w ob li czu dy na mi z mu wspó³cze s no œci,
w któ rej jest ona osa dzo na.
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Re view of Pu b lic Relations’ Ru les in Pu b lic
In sti tu tions – Part 2

The ar ti c le is the ad di tion to first part of the re view con ce r ning the PR
ru les in pu b lic in sti tu tions. Pa r ti cu lar at ten tion was paid to the fol lo wing PR
are as: citizens’ re la tions, in ter nal com mu ni ca tion, vi su al orga ni za tio nal
ima ge, spe cial events, spon so ring, as well as re se arch and fun ding
ac qu i si tion.

It is a tru ism, that a de ve lo p ment of pu b lic in sti tu tions on PR field sho uld 
be mul ti la te ral. Not only such much no ti cea b le PR aspects as co o pe ra tion
with me dia or ga ni za tions or usa ge of the In ter net po wer but citizens’
re la tions, in ter nal com mu ni ca tion, vi su al orga ni za tio nal ima ge, spe cial
events, spon so ring, re se arch and fun ding ac qu i si tion as well in this
pro ce e ding ought to be ta ken into ac co unt. 

PR ru les in this pa per in clu ded co uld lead pu b lic in sti tu tions to be much 
more fle xi b le in de scri bing orga ni za tio nal area. Ob ject effe c ti ve ness co uld
be in cre a sed as well, ta king both in ter nal cri te rions and ex te r nal
re qu i re ments into con si de ra tion.

Ke y words: pu b lic sa fe ty sy stem, pu b lic re la tions, PR.
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mgr Aneta DRÓ¯D¯

s³uchacz studiów podyplomowych „Zarz¹dzanie kryzysowe”

w Wy¿szej Szkole Policji w Szczytnie

Za³o¿enia organizacyjno-metodyczne
przygotowania funkcjonariuszy formacji

policyjnych przeznaczonych do bezpoœredniej
ochrony osób

W celu w³aœci we go przy go to wa nia do sku te cz ne go i rze te l ne go wy ko ny wa -
nia sta wia nych za dañ pro gram szko le nia rea li zo wa ny jest w fo r mie za jêæ teo re -
ty cz nych, pra kty cz nych, obo zów, spra w dzia nów i za wo dów orga ni zo wa nych
w ra mach fo r ma cji oraz we wspó³pra cy z in ny mi jed no stka mi i fo r ma cja mi (Mi -
ni ste r stwo Spraw We wnê trz nych, Mi ni ste r stwo Ob ro ny Na ro do wej, Mi ni ste r -
stwo Spraw Za gra ni cz nych, Agen cja Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go), a ponad -
to z zew nê trz ny mi orga ni za cja mi, in sty tu cja mi, fi r ma mi czy oso ba mi, rów nie¿
spo za fo r ma cji umun du ro wa nych, spe³niaj¹cymi wy mo gi i daj¹cymi rê ko j miê
za cho wa nia ta je mni cy s³u¿ bo wej i pa ñ stwo wej.

Pod staw¹ efe kty w ne go szko le nia jest od po wied nie przy go to wa nie fun kcjo na -
riu szy w ra mach tre nin gu obe j muj¹cego fi zy cz ne kszta³to wa nie cech psy chomo -

Ró ¿ no rod noœæ i spe cy fi ka za dañ rea li zo wa nych przez fun kcjo na riu szy fo r -

ma cji po li cy j nych prze zna czo nych do bez po œred niej ochro ny osób za wa r -

tych w za kre sie obo wi¹zków, wy ma ga naj wy ¿sze go po zio mu wie dzy

i u mie jêt no œci za wo do wych oraz wy so kie go po zio mu cech psy chomo tory -

cz nych. Osi¹gniê cie tych umie jê t no œci wy ma ga co naj mniej dwóch lat in -

ten syw ne go szko le nia o ró ¿ nym zró¿ ni co wa niu, a ta k ¿e od po wied nie go

nak³adu œro d ków fi nan so wych. W pe³ni wy szko le ni fun kcjo na riu sze sta no -

wi¹ za ple cze ka dro we dla ist niej¹cych grup ochron nych naj wa¿ nie j szych

osób w pa ñ stwie oraz wi zy tuj¹cych nasz kraj przed sta wi cie li in nych kra jów. 

Sta no wi¹ wi zy tów kê fo r ma cji za rów no w kra ju, jak i na are nie miê dzy naro -

do wej. S¹ wzo rem dla m³odej ka dry fo r ma cji i dla te go po win ni cha ra kte -

ryzo waæ siê od po wied nim wy szko le niem i spra w no œci¹, wiedz¹, ku l tur¹

oso bist¹, a ta k ¿e umie jê t no œci¹ od po wied nie go za cho wa nia siê w ró ¿ nych

sy tu a cjach w cza sie re a li za cji za dañ ochron nych.

S³owa klu czo we: bezpieczeñstwo, zagro¿enie, funkcjonariusz, szkolenie,

metodyka, dzia³ania wojenne.
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tory cz nych fun kcjo na riu szy, ta kich jak wy trzy ma³oœæ, si³a, szy b koœæ, a ta k ¿e gi b -
koœæ, ela sty cz noœæ oraz zwin noœæ i ko or dy na cja ru cho wa. Ce chy te tworz¹
spra w no œciow¹ bazê wyj œciow¹ fun kcjo na riu szy przy datn¹ do prze pro wa dze nia
in nych form szko le nia o cha ra kte rze spe cjali sty cz nym.

Do szko leñ spe cjali sty cz nych po dzie lo nych wie lo eta po wo: od pod sta wo we go, 
po przez za awan so wa ne do wy so ko kwa lifi kowa ne go pod wzglê dem za kre su,
z³o¿o no œci i po zio mu za awan so wa nia szko lo nych, mo ¿ na za li czyæ ta k ¿e szko le -
nia za sad ni cze i uzu pe³niaj¹ce. Pie r wsze od by waj¹ siê sy ste maty cz nie, dru gie
w za le ¿ no œci od zapo trze bo wa nia, se zo no wo i do ra Ÿ nie.

Do szko leñ za sad ni czych za li cza my: szko le nie z za kre su sztuk i spo r tów wa l -
ki, strze le c kie go, ta kty ki ochron nej, ta kty ki ja z dy sa mo cho dem, piro tech ni cz ne,
³¹czno œci, ratow niczo -medy cz ne oraz pod staw pra wnych. Na to miast uzu pe³ nia -
j¹ce, to: jê zy ko we, wod ne, wy so ko œcio we, spa do chro no we, je Ÿ dzie c kie, œnie ¿no-
 lo do we oraz z pro to ko³u dyp loma tycz ne go.

Kry te ria do bo ru fun kcjo na riu szy do szko leñ spe cjali sty cz nych w ob li czu co -
raz trud nie j szych za dañ s³u¿ bo wych oraz rosn¹cych i sta le ewo lu uj¹cych za gro -
¿eñ krajo we go i œwia to we go bez pie cze ñ stwa, de te r mi nuj¹ do sta wia nia im wy so -
kich wy ma gañ.

Ca³y tok szko le nia ukie run ko wa ny jest na osi¹gniê cie jak naj wy ¿szej fo r my
w dzia³aniach ta kty cz nych1. Wy so ki po ziom przy go to wa nia w ta kich dys cy p li -
nach, jak: przy go to wa nie ogól nofi zy cz ne, umie jê t no œci strze le c kie, spe cja li sty -
czne (nur ko wa nie, al pi nizm, spado chro nia r stwo, ta kty ka ja z dy sa mo cho dem
itp.), te ch ni ka w wa l ce bez po œred niej, maj¹ na celu osi¹gniê cie ma ksy ma l nie wy -
so kie go po zio mu w ta kty ce dzia³añ ochron nych. S¹ to fi la ry, na któ rych opie ra
siê wie dza i mo ¿ li wo œci ta kty cz ne gru py ochron nej2. 

Szko le nie takty czno- strze lec kie przy go to wu je fun kcjo na riu szy do pe³nie nia 
s³u¿by pod czas za bez pie cze nia pla có wek dyp loma ty cz nych w re jo nie dzia³añ
wo jen nych. Za wie ra sze reg za gad nieñ i æwi czeñ, któ re wy po sa ¿aj¹ fun kcjo na -
riu szy w nie zbêd ny za sób wie dzy, umie jê t no œci oraz na wy ki po zwa laj¹ce im
wy ko ny waæ za da nia s³u¿ bo we na naj wy ¿szym po zio mie. Jed na k ¿e zdo by ta wie -
dza fa cho wa nie jest je dy nym wa run kiem do pu sz czaj¹cym ucze st ni ka ku r su do
wy ja z du w stre fê dzia³añ wo j ny. Otó¿ nie mniej wa ¿ ne s¹ ce chy oso bo wo œcio we
kan dy da ta, gdzie oso by zbyt agre sy w ne czy nad pobu d li we zo staj¹ z góry wy eli -
mino wa ne.

Wie dza oraz przy go to wa nie za wo do we ka dry do wó d czej ma wp³yw na rea li zo -
wa nie pro ce su szko le nia i w³aœci we jego ukie run ko wa nie. Dla te go te¿ or ga ni za cja 
oraz kie ro wa nie od dzia³ami szko le nia na le ¿y po wie rzaæ ofi ce rom, któ rzy maj¹
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od po wied ni sta¿ pra cy w s³u¿ bie oraz pre dy spo zy cje do kie ro wa nia ze spo³ami
lu dz ki mi3.

Fun kcjo na riu sze kie ro wa ni do wy ko ny wa nia za dañ ochron nych w pla ców -
kach dyp loma ty cz nych zna j duj¹cych siê w stre fach dzia³añ wo jen nych lub o du -
¿ym za gro ¿e niu ter rory sty cz nym od by waj¹ tzw. „kurs wo jen ny”. Ce lem ku r su
wo jen ne go jest wy po sa ¿e nie ka ¿ de go fun kcjo na riu sza w nie zbêd ny za sób wie dzy
za rów no teo re ty cz nej, jak i pra kty cz nej w za kre sie ra dze nia so bie w sy tu a cjach
kry zy so wych pod czas wy ko ny wa nia za dañ w pla ców kach dyp loma ty cz nych znaj -
duj¹cych siê w stre fie dzia³añ wo jen nych, a ponad to wy kszta³ce nia pod sta wo -
wych umie jê t no œci pro wa dze nia dzia³añ ochron nych, w tym ochro ny obie któw
i ochro ny per so ne lu dyp loma tycz ne go. 

Eks per ci ochro ny re a li zuj¹cy za da nia w stre fach dzia³añ wo jen nych4 mog¹ li -
czyæ w sy tu a cjach szcze gó l nych na wspa r cie jed no stek si³ so ju sz ni czych. Naj le p -
szym przyk³adem jest MEDEVAC (Trans port Me dy cz ny) czy QRF (Si³y Szy b -
kie go Re a go wa nia) w za le ¿ no œci od sy tu a cji geo poli ty cz nej da ne go kra ju mog¹
byæ to si³y koa li cy j ne b¹dŸ si³y szy b kie go re a go wa nia kra ju przy j muj¹cego. Dla -
te go te¿ nie zmie r nie wa ¿ nym ele men tem szko le nia spe cjali stycz ne go s¹ pro ce du -
ry prze wi dzia ne dla wez wa nia wspa r cia ta kty cz ne go i me dy cz ne go si³ ze w nê trz -
nych. Wo bec po wy ¿sze go ka ¿ dy z fun kcjo na riu szy zo bo wi¹zany jest znaæ za sa dy
re a go wa nia w jê zy ku an gie l skim gwa ran tuj¹cym pe³ne zro zu mie nie i sprawn¹
ko o pe ra cjê. 

Pod czas ku r su rea li zo wa ne s¹ za jê cia takty czno- strze lec kie, wa l ki wrêcz, szko -
le nia piro tech ni cz ne, ja z da sa mo cho dem opan ce rzo nym oraz szko le nia para me -
dy cz ne pro wa dzo ne przez wy kwa lifi ko wan¹ ka drê in stru ktorsk¹, któ ra do œwia d -
cze nie zdo by wa³a pod czas re a li za cji za dañ w stre fach dzia³añ wo jen nych.

Blo ki te ma ty cz ne, za rów no ta kty cz ny, jak i strze le cki po dzie lo ne s¹ w taki
spo sób, aby ka ¿ dy z fun kcjo na riu szy, nie za le ¿ nie od do œwia d cze nia i na by tych
ju¿ umie jê t no œci, po tra fi³ zre a li zo waæ po sta wio ne mu za da nia szko le nio we, od
„naj³atwie j sze go do naj trud niej sze go”. 

Po za ko ñ cze niu szko le nia z za kre su ta kty ki fun kcjo na riu sze po win ni znaæ
spe cy fi kê za dañ ochron nych rea li zo wa nych w stre fach dzia³añ wo jen nych. Prze -
de wszy stkim rolê i za da nia ochro ny bez po œred niej, od po wied nie szy ki ochron ne 
oraz za da nia po szcze gó l nych fun kcjo na riu szy w szy kach ochron nych (pie szych
i w ko lu m nie sa mo cho do wej), jak rów nie¿ po win ni po tra fiæ do sto so waæ szyk
ochron ny do za ist nia³ej sy tu a cji pod czas re a li za cji za dañ, umieæ w³aœci wie re a go -
waæ w sy tu a cjach szcze gó l nych (np. pod czas ata ku, ostrza³u arty lery j skie go itp.)
oraz ta kty cz nie prze mie sz czaæ siê w szy ku pie szym oraz w ko lu m nie sa mo cho do -
wej gru py ochron nej. Fun kcjo na riusz musi po tra fiæ bez pie cz nie pos³ugi waæ siê
bro ni¹ paln¹ indy widu a l nie oraz pod czas wy ko ny wa nia za dañ ochron nych w zes -
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po³ach wie lo oso bo wych, sa mo dzie l nie skon fi gu ro waæ oporz¹dze nie w za le ¿ no œci 
od rea li zo wa nych za dañ oraz pos³ugi waæ siê ko m pa sem, map¹ to po gra ficzn¹ oraz 
urz¹dze nia mi nawi gacy j ny mi. 

Po za ko ñ cze niu szko le nia z za kre su strze le c kie go fun kcjo na riusz po wi nien
znaæ bu do wê i za sa dê dzia³ania wy bra nych jed no stek bro ni pa l nej wyko rzy sty -
wa nej w stre fach dzia³añ wo jen nych, znaæ oraz po tra fiæ skon fi gu ro waæ, w za le ¿ -
no œci od wy ko ny wa nych za dañ, pod sta wo we os³ony ba li sty cz ne, jak rów nie¿
umieæ przy j mo waæ po sta wy strze le c kie. Ponad to po wi nien bez pie cz nie pos³ugi -
waæ siê bro ni¹ paln¹ pod czas od by wa nia strze lañ indy widu a l nych oraz w ze s -
po³ach wie lo oso bo wych, po tra fiæ spra w nie pos³ugi waæ siê bro ni¹ pod czas po ru -
sza nia siê ko lumn¹ po ja z dów oraz efe kty w nie pos³ugi waæ siê bro ni¹ paln¹
w wa run kach ogra ni czo nej wi do cz no œci.

Szko le nie roz po czy na siê wyk³ada mi na te mat za sad bez pie cz ne go ob cho dze -
nia siê z bro ni¹ paln¹ pod czas za jêæ z jej wy ko rzy sta niem. Na stê p nie, pod czas
wyk³adów fun kcjo na riu szom prze ka zy wa na jest wie dza na te mat da ne go re gio -
nu, w któ rym bêd¹ wy ko ny wa li za da nia, a ponad to do ko nu je siê cha ra kte ry styki
zna j duj¹cych siê w nich pol skich pla có wek dyp loma ty cz nych. Jako ma te ria³
pogl¹dowy pre zen to wa ne s¹ zdjê cia, fi l my oraz pla ny miast, bu dyn ków i tras
prze ja z dów. W za jê ciach wy ko rzy stu je siê wie dzê fun kcjo na riu szy, któ rzy po -
wró ci li z wy ko ny wa nia za dañ w tych re gio nach œwia ta i po sia daj¹ aktu aln¹ wie -
dzê na te mat obe cnej sy tu a cji za rów no po li ty cz nej, jak i mi li ta r nej. Pod czas pro -
wa dze nia za jêæ ta kty cz nych, za da nia oraz wa rian ty dzia³añ ochron nych maj¹
prze de wszy stkim na uczyæ fun kcjo na riu szy na wy ków in styn ktow ne go, od ru cho -
we go dzia³ania. Sze reg z nich ma za za da nie wy mu siæ na fun kcjo na riu szach
umie jê t ne za cho wa nie siê w sy tu a cjach szcze gó l nych, np. w przy pa d ku œmie r ci
do wó d cy gru py ochron nej pod czas wy ko ny wa nia za da nia i zwi¹za ne go z tym
prze jê cia do wo dze nia, a w kon se k wen cji – do wo dze nia po zo sta³ymi fun kcjo -
nariu sza mi ze spo³u w re jo nie za gro ¿e nia (ata ku). Dziê ki do œwia d cze niu in stru k -
to rów, za jê cia w oœro d ku szko le nio wym mo ¿ na prze pro wa dziæ w wa run kach bar -
dzo zbli ¿o nych do re a l nych. Sy tu a cje ta kty cz ne mo ¿ na roz wi¹zy waæ na sze reg
ró ¿ nych spo so bów, za cho wuj¹c pod sta wo we za sa dy takty czno- strze lec kie, któ re
fun kcjo na riu sze na by waj¹ pod czas ku r su. Du¿e zna cze nie ma umie jê t noœæ wy ko -
ny wa nia za dañ na ró ¿ nych sta no wi skach, ta kich jak do wó d ca, kie ro w ca czy ope -
ra tor ka ra bi nu ma szy no we go, czy li tzw. zmien noœæ fun kcji, po nie wa¿ oprócz re a -
li za cji za dañ ochron nych wo bec per so ne lu dyp loma tycz ne go, pe³nio na jest ta k ¿e
s³u¿ba ochro ny pla ców ki. Po sia da nie tych umie jê t no œci przez fun kcjo na riu sza
ma bar dzo du¿y wp³yw pod czas do bo ru sk³adu ze spo³u ochron ne go przez do wód cê 
do wy ko na nia okre œlo ne go za da nia.

Za jê cia strze le c kie po zwa laj¹ za po znaæ fun kcjo na riu szy z bu dow¹ i za sa da mi
dzia³ania ró ¿ nych ro dza jów bro ni pa l nej, któ re s¹ wyko rzy sty wa ne w stre fach5
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dzia³añ wo jen nych oraz z ich obs³ug¹. Strze la nia pro wa dzo ne s¹ za rów no z po zy -
cji sta ty cz nej, jak i w ma r szu, a ta k ¿e pod czas prze mie sz cza nia siê gru py ochron -
nej po ja z da mi opan ce rzo ny mi, np. pod czas ze r wa nia kon ta ktu og nio we go z prze -
ciw ni kiem czy ewa ku a cji VI P -a do mie j s ca bez pie cz ne go. W cza sie za jêæ zwra ca
siê uwa gê na prze strze ga nie okre œlo nych wa run ków bez pie cze ñ stwa.

Ka ¿ dy z fun kcjo na riu szy musi mieæ œwia do moœæ, i¿ sprzêt indy widu al ne go
wy po sa ¿e nia (broñ oso bi sta oraz sprzêt prze wi dzia ny do u¿y cia w sy tu a cji bez po -
œred nie go za gro ¿e nia) musi byæ w ci¹g³ej go to wo œci, ta k ¿e dba³oœæ o jego kon se r -
wa cjê oraz przy da t noœæ w u¿y ciu spo czy wa wy³¹cz nie na eks per cie ochro ny.
Z uwa gi na ciê ¿ kie wa run ki kli ma ty cz ne w kra jach pe³nie nia s³u¿by, sprzêt ten
wy ma ga szcze gó l nej uwa gi, aby w ka ¿ dej chwi li po zo sta³ spra w ny i nie za wod ny. 

Pod czas szko le nia para medy cz ne go ucze st ni cy ku r su na by waj¹ wie dzê
i umie jê t no œci w za kre sie udzie la nia do ra Ÿ nej pie r wszej po mo cy przed le ka r skiej.
In stru kto rzy zwra caj¹ uwa gê prze de wszy stkim na umie jê t noœæ dzia³ania w gru -
pie, prze wo dze nia jej, oraz na umie jê t no œci takty czno- strze lec kie fun kcjo na riu -
szy pod czas wy ko ny wa nia pro ce dur para me dy cz nych. 

Pod staw¹ za li cze nia ku r su s¹ zgry waj¹ce za jê cia takty czno- strze lec kie, pod -
czas któ rych fun kcjo na riu sze ucze st nicz¹cy w ku r sie wy ko rzy stuj¹ na byt¹ wie -
dzê i umie jê t no œci w roz wi¹zy wa niu za dañ ta kty cz nych, któ re zo stan¹ przed
nimi po sta wio ne. O po my œl nym uko ñ cze niu ku r su de cy du je wie le czyn ni ków,
w tym m.in. spe³nie nie przez ucze st ni ka wy ma ga nych norm, po sia da nie przez nich
od po wied nich cech oso bo wo œci, tj. umie jê t noœæ dzia³ania w ze spo le, umie jê t noœæ
po dej mo wa nia de cy zji, szcze gó l nie w sy tu a cjach za gro ¿e nia, jak i po sia da nie pre -
dy spo zy cji psy chofi zy cz nych, a ta k ¿e ko le ¿e ñ stwo. Ma to ogro m ne zna cze nie
pod czas wy ko ny wa nia za dañ w tak szcze gó l nie trud nych wa run kach6.

Kon klu duj¹c, na le ¿y za uwa ¿yæ, i¿ kom p le kso we wy szko le nie kan dy da ta do
wy ja z du na pla ców kê dy p lo ma tyczn¹ ma fun da men tal ne zna cze nie dla fun kcjo -
no wa nia ca³ej gru py. Z uwa gi na spe cy fi kê miejsc rea li zo wa nych za dañ jed nym
z wa ¿ nie j szych czyn ni ków przy go to wuj¹cych fun kcjo na riu szy do fun kcjo no wa -
nia w stre fie dzia³añ wo jen nych jest szko le nie piro tech ni cz ne.

Jed nym z za sad ni czych szko leñ pro wa dzo nych pod czas ku r su dla fun kcjo na -
riu szy kie ro wa nych do wy ko ny wa nia za dañ w pla ców kach dyp loma ty cz nych
zna j duj¹cych siê w stre fie dzia³añ wo jen nych oraz za gro ¿o nych ter rory sty cz nie
jest szko le nie piro tech ni cz ne, pro wa dzo ne dwu e ta po wo:
– za jê cia teo re ty cz ne,
– za jê cia pra kty cz ne (w tym za jê cia na po li go nie).

Szko le nie ma na celu jak naj le p sze przy go to wa nie fun kcjo na riu szy do s³u¿by
w re gio nach, w któ rych trwaj¹ dzia³ania zbro j ne oraz wy stê pu je wy sokie za gro ¿e -
nie ata ka mi terro rysty cz ny mi. Szko le nia te od gry waj¹ nie ba ga teln¹ rolê w ogó l -
nym przy go to wa niu fun kcjo na riu sza do dzia³ania w spe cy fi cz nych wa run kach,
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gdy¿ wiê kszoœæ za gro ¿eñ w tych re jo nach zwi¹zana jest z u¿y ciem ³adun ków wy -
bu cho wych. Ka dra in stru kto r ska pro wadz¹ca szko le nie to fun kcjo na riu sze z du -
¿ym do œwia d cze niem zdo by tym w cza sie s³u¿by w tych re gio nach. 

Pod czas pie r wsze go eta pu fun kcjo na riu sze bior¹cy udzia³ w szko le niu zo staj¹
za po zna ni przez in stru kto rów z za gro ¿e nia mi zwi¹za ny mi z u¿y ciem ma te ria³ów
wy bu cho wych (urz¹dzeñ wy bu cho wych), a ta k ¿e z po jê ciem ter ro ry z mu bo m bo -
we go oraz z ta ktyk¹ dzia³ania grup terro ry sty cz nych na œwie cie. In stru kto rzy
wspó l nie ze szko lo ny mi do ko nuj¹ ana li zy zda rzeñ, pod czas któ rych dosz³o
w osta t nim cza sie do ata ków z u¿y ciem ma te ria³ów wy bu cho wych oraz przy jê tej
w zwi¹zku z nimi pre wen cy j nej ta kty ki dzia³ania fo r ma cji po li cy j nych i wo j ska.
Ana li za ko ñ czy siê wnio ska mi. W da l szej czê œci szko le nia fun kcjo na riu sze po -
znaj¹ ro dza je ma te ria³ów wy bu cho wych, ich w³aœci wo œci i prze zna cze nie. Szko -
le ni maj¹ mo ¿ li woœæ zo ba cze nia i spra w dze nia, jak pachn¹ czy wygl¹daj¹ ma te -
ria³y wy bu cho we pro du ko wa ne fa bry cz nie oraz te, któ re wy ko na ne zo sta³y
me tod¹ do mow¹ przy wy ko rzy sta niu ogól nodo stê p nych ko m po nen tów i u¿y wa -
ne s¹ przez ter ro ry stów do prze pro wa dze nia za ma chów bo m bo wych. Do da t ko wo 
ka ¿ dy fun kcjo na riusz na przyk³adach re p lik po zna je bu do wê urz¹dzeñ wy bu -
cho wych u¿y wa nych w ata kach terro ry sty cz nych. Jest to wie dza nie zbêd na dla
za cho wa nia za sad bez pie cze ñ stwa oraz uni k niê cia ata ku terro rysty cz ne go z u¿y -
ciem ma te ria³ów wy bu cho wych pod czas prze mie sz cza nia siê po ja z dem lub w trak -
cie pro wa dze nia kon tro li osób i ba ga ¿u. 

W eta pie dru gim, pod czas za jêæ pra kty cz nych, in stru kto rzy k³ad¹ szcze gó l -
ny na cisk na umie jê t ne po dej mo wa nie przez szko lo nych w³aœci wych dzia³añ
profi la kty cz nych w cza sie wy ko ny wa nia za dañ, któ re maj¹ na celu nie dopu sz -
cze nie do za ist nie nia za gro ¿e nia na te re nie pla ców ki dyp loma ty cz nej i w jej oto -
cze niu. Ucz¹ oce ny sy tu a cji oraz umie jê t no œci okre œle nia stre fy bez pie cz nej,
jak¹ na le ¿y przyj¹æ w sy tu a cji ze t k niê cia siê z urz¹dze nia mi i ma te ria³ami wy -
bu cho wy mi umie sz cza ny mi w po ja z dach sa mo cho do wych i w ró ¿ nych opa ko -
wa niach, np. te cz ce, pude³ku, a ponad to re a li za cji pro ce dur po stê po wa nia
w przy pa d ku wy kry cia ma te ria³ów wy bu cho wych oraz sub stan cji nie bez pie cz -
nych oraz pro ce dur ewa kua cy j nych w sy tu a cji za gro ¿e nia. Pod czas æwi czeñ
pra kty cz nych fun kcjo na riu sze za po zna ni zo staj¹ ze sprzê tem de te kcy j nym,
m.in. z tzw. sta cjo narn¹ „bramk¹ pi ro te ch niczn¹”, prze no œ nym rê cz nym de te k -
to rem me ta lu i urz¹dze niem ren t ge no wskim do spra w dza nia za wa r to œci ba ga ¿u 
oraz ucz¹ siê ich obs³ugi. W tej czê œci, gros cza su po œwiê ca siê na in ter pre ta cjê
ob ra zu urz¹dze nia rent ge no wskie go tak, aby fun kcjo na riusz wie dzia³ na co
zwra caæ uwa gê pod czas pro wa dze nia kon tro li i od ró ¿ niaæ rze czy zna j duj¹ce siê
w ba ga ¿u. Szko le ni zo staj¹ za po zna ni ta k ¿e z te ch nik¹ prze pro wa dza nia kon -
tro li osób i ba ga ¿u bez u¿y cia ww. urz¹dzeñ, z za cho wa niem szcze gó l nych za sad 
bez pie cze ñ stwa pod czas do ko ny wa nia tych czyn no œci. Ponad to po znaj¹ za sa dy
wy bo ru mie j s ca na Punkt Kon tro li Piro tech ni cz nej dla ru chu oso bo we go oraz
ucz¹ siê pra kty cz nie go or ga ni zo waæ.
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Za jê cia po li go no we z u¿y ciem ma te ria³ów wy bu cho wych maj¹ na celu po ka -
za nie ich nisz czy ciel skie go dzia³ania i uœwia do mie nia szko lo nym sku t ków ich
u¿y cia. W tym celu do po ka zu wy ko rzy stu je siê ró ¿ ne przed mio ty, kon stru kcje
i w ra ki po ja z dów. W cza sie za jêæ po li go no wych fun kcjo na riu sze za po zna ni zo -
staj¹ ta k ¿e z za sa da mi pra kty cz ne go pro wa dze nia roz po zna nia obie któw i po mie -
sz czeñ oraz tras prze ja z dów, a na stê p nie ucze st nicz¹, wed³ug przy goto wa ne go
wcze œ niej sce na riu sza, w dzia³aniach pozo ra cy j nych, pod czas któ rych pro wadz¹
pra kty cz ne roz po zna nie po ja z dów na obe cnoœæ ma te ria³ów wy bu cho wych,
przed mio tów nie bez pie cz nych i urz¹dzeñ wy bu cho wych. 

W osta t niej fa zie pra kty cz ne go æwi cze nia poli go no we go ³¹czy siê wie dzê te o -
re tyczn¹ i pra ktyczn¹ zdo byt¹ pod czas szko le nia piro tech nicz ne go z ta ktyk¹
dzia³ania gru py ochron nej. Fun kcjo na riu sze otrzy muj¹ za da nie prze mie sz cze nia 
siê w ko lu m nie sa mo cho do wej z pun ktu A do pun ktu B. W cza sie jego re a li za cji
do ko nu je siê za trzy ma nia ko lu m ny w mie j s cu pla no wa nym, w któ rym bê dzie
prze by wa³a oso ba ochra nia na, a ta k ¿e w mie j s cu nie pla no wa nym przez do wó d cê
gru py ochron nej. Fun kcjo na riu sze s¹ zmu sze ni pro wa dziæ dzia³ania zgod nie
z pro ce dur¹ spra w dze nia „5/25”, czy li spra w dziæ te ren w od leg³oœci 5 m od mie j s -
ca po sto ju na obe cnoœæ urz¹dzeñ wy bu cho wych i 25 m od mie j s ca po sto ju w po -
szu ki wa niu in nych œla dów, któ re mog¹ wska zy waæ na umie sz cze nie ta kich
urz¹dzeñ. Te ch ni ka ta jest jedn¹ z naj skute cznie j szych, po nie wa¿ od po wie d nio
wy szko lo ny fun kcjo na riusz jest w sta nie wy kryæ ³adu nek wy bu cho wy i od po wie -
d nio za re a go waæ, a tym sa mym zmi nima li zo waæ za gro ¿e nie dla ca³ej gru py
ochron nej.

Mimo sto so wa nia za bez pie czeñ fi zy cz nych i te ch ni cz nych dla ochro ny naj wy¿ -
szych or ga nów w³adzy, na œwie cie od no to wu je siê przyk³ady sku te cz nych za ma -
chów na ich ¿y cie. Nie ma bo wiem pra kty cz nej mo ¿ li wo œci odi zo lo wa nia osób
pod le gaj¹cych ochro nie od œwia ta zew nê trz ne go, co sta no wi³oby ich stu pro cen -
to we za bez pie cze nie. Sy tu a cja taka unie mo ¿ li wi³aby przed sta wi cie lom naj wy ¿ -
szych or ga nów w³adzy spra wo wa nie ich fun kcji7.

Re a su muj¹c, na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e li cz ba podk³ada nych na œwie cie ³adun ków
wy bu cho wych, za rów no przez ter ro ry stów, jak i gru py prze stê pcze, œwiadczy
o wy so kim sto p niu za gro ¿e nia tego typu za ma cha mi. Dla te go w³aœci we przy go to -
wa nie fun kcjo na riu szy z za kre su piro te ch ni ki sta no wi bar dzo wa ¿ ny ele ment
szko le nia przy go to wuj¹cego do dzia³añ w stre fach wo jen nych8. Aby osi¹gn¹æ mak -
si mum wie dzy nie zbêd nej do re a li za cji za dañ nie od zo w ne s¹ umie jê t no œci z za -
kre su ta kty cz ne go prze mie sz cza nia siê w ko lu m nie sa mo cho do wej.

Jed nym z g³ów nych za dañ fun kcjo na riu szy fo r ma cji po li cy j nych jest m.in. za -
pe w nie nie bez pie cze ñ stwa oso bie ob jê tej ochron¹ w cza sie prze ja z dów sa mo cho -
dem, w ko lu m nie po ja z dów oraz prze mie sz cza nia siê in ny mi œro d ka mi trans-
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po rtu. Nie od zo w nym jest wszech stron ne wy szko le nie ta kty cz ne kie ro w ców wy -
je ¿ d¿aj¹cych w stre fê dzia³añ wo jen nych, wy so ka ja koœæ ich umie jê t no œci jest
gwa ran tem zmini mali zo wa nia sku t ków bez po œred nie go za ma chu jak rów nie¿
prze ciw dzia³ania jemu.

Sta no wi sko kie ro w cy mo¿e pe³niæ oso ba po sia daj¹ca pra wo ja z dy oraz za œwiad -
cze nie upo wa ¿ niaj¹ce do pro wa dze nia po ja z dów s³u¿ bo wych zgod nie z po sia da -
ny mi upra w nie nia mi. Wa run kiem otrzy ma nia ta kie go do ku men tu jest spe³nie -
nie wy ma gañ w za kre sie ba dañ le ka r skich, psy cholo gi cz nych oraz pra wa o ru chu
dro go wym. W sy tu a cjach szcze gó l nych po dy kto wa nych za gro ¿e niem utra ty
zdro wia i ¿y cia, dopu sz cza l ne jest pro wa dze nie po ja z du przez ka ¿ de go fun kcjo -
na riu sza.

Na kie ro w cy spo czy wa odpo wie dzia l noœæ za ka¿ do ra zo wy przegl¹d sa mo cho du
do wy ja z du. Nie zmie r nie wa ¿ nym ele men tem przy go to wa nia jest bie¿¹ca kon -
tro la sta nu tech ni cz ne go po prze dzaj¹ca pod ró¿ z osob¹ ochra nian¹. Wbrew po zo -
rom jest to nie zwy kle odpo wie dzia l na fun k cja w gru pie ochron nej, szcze gó l nie
w stre fach dzia³añ wo jen nych, gdy¿ pod czas wy ja z dów w tzw. „cze r won¹ stre fê”9

sa mo chód opan ce rzo ny jest je dyn¹ bez po œred ni¹ ochron¹ za rów no dla VI P -a, jak 
rów nie¿ ca³ej gru py ochron nej.

W zwi¹zku z ko nie cz no œci¹ pro wa dze nia dzia³añ ochron nych z u¿y ciem po jaz -
dów sa mo cho do wych w czê sto nie zna nym te re nie, z wro go na sta wion¹ lud no œ ci¹
za mie sz kuj¹c¹ nie bez pie cz ne re gio ny œwia ta, do któ rych kie ro wa ni s¹ fun k cjo na -
riu sze, ist nie je uza sa d nio na wzglê da mi bez pie cze ñ stwa po trze ba wy po sa ¿e nia
fun kcjo na riu szy w nie zbêdn¹ wie dzê oraz umie jê t no œci pla no wa nia i orga ni zo -
wa nia ta kich prze ja z dów.

Szko le nie sa mo cho do we rea li zo wa ne jest po przez za po zna nie z bu dow¹ po ja z -
dów, za sa da mi ich obs³ugi i eks plo a ta cji oraz na ukê do ko ny wa nia pod sta wo wych 
na praw i usu wa nia awa rii. Ponad to kie ro w ca zo sta je za po zna ny z oporz¹dze niem
i zabez pie cze nia mi po ja z dów, za sa da mi bez pie cze ñ stwa pod czas po ru sza nia siê
po ja z da mi w cza sie wy ko ny wa nia za dañ ochron nych w wa run kach cza su po ko ju
oraz w ob li czu za gro ¿eñ terro ry sty cz nych i pro wa dzo nych dzia³añ zbro j nych.
Pod czas za jêæ prze ka zy wa na jest wie dza do tycz¹ca pro wa dze nia akty w nej ob ro ny 
z wy ko rzy sta niem po ja z dów i ewa ku a cji po ja z da mi z za gro ¿o ne go re jo nu oraz
pod sta wo wych ma ne w rów ja z dy ochron nej: po pro stej, po ³ukach, w te re nie,
pod czas ha mo wa nia, ru sza nia i za trzy ma nia oraz ja z dy jako po jazd uprzy wile jo -
wa ny. Ponad to szko le nie obe j mu je na ukê ja z dy ochron nej w ko lu mnach w za le ¿ -
no œci od ro dza ju te re nu i prze wi dy wa nych za gro ¿eñ, za trzy ma nia po ja z du w celu
or ga ni za cji ob ro ny okrê ¿ nej w te re nie otwa r tym oraz za trzy ma nia po ja z du w te -
re nie za bu do wa nym, w mie j s cach bez pie cz nych, w go to wo œci do naty chmia sto -
we go od ja z du z za gro ¿o ne go re jo nu.

W cza sie szko le nia szcze góln¹ uwa gê zwra ca siê na za cho wa nie pod czas wy ko -
ny wa nia ma ne w rów, sta³ego kon ta ktu ra dio we go po miê dzy po ja z da mi two rz¹- 
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cymi ko lu mnê. Ka ¿ dy fun kcjo na riusz kie ro w ca zo bo wi¹zany jest do prze æwi cze nia
wszy stkich ele men tów ta kty cz nych nie zbêd nych do wy ko na nia po wie rzo ne go
za da nia. Idea³em jest osi¹gniê cie sta nu, gdy wszy s cy kie ro w cy w ko lu m nie dzia -
³aj¹ jak „je den or ga nizm”, œci œle ze sob¹ wspó³pra cuj¹c i prze wi duj¹c wza je m ne
re a kcje. Wy ma ga to za awan sowa ne go tre nin gu, pod czas któ re go fun kcjo na riu sze 
win ni za mie niaæ siê fun kcja mi na ró ¿ nych sta no wi skach, dla le p sze go zro zu mie -
nia ról po szcze gó l nych osób fun kcy j nych w po je Ÿ dzie pod czas prze ja z du. 

W ra mach szko le nia pra kty cz ne go z ta kty ki ja z dy ochron nej sa mo cho da mi
spe cja l ny mi æwi czy siê umie jê t noœæ za mia ny usz ko dzo ne go z po wo du awa rii lub
wsku tek za ma chu po ja z du na spra w ny. Zwi¹zane jest to z ko nie cz no œci¹ ewa ku a -
cji oso by ochra nia nej. Ka ¿ da sy tu a cja jest inna i wy ma ga b³yska wi cz nej oce ny
i ka¿ do ra zo wo po dej mo wa nia de cy zji o mo ¿ li wie naj le p szym, naj szy b szym i naj -
skute cznie j szym wa rian cie ochron nym.

Ta kty ka dzia³añ ochron nych w cza sie za ma chu na ko lu mnê po ja z dów wy ni ka 
z wnio sków z ana li zy ta kty ki dzia³añ za ma cho w ców. Ró ¿ no rod noœæ ata ków prze -
pro wa dzo nych do ty ch czas na ko lu m ny sa mo cho do we si³ koa li cy j nych w Ira ku
i Af ga ni sta nie jest naj le p szym do wo dem na po trze bê prze pro wa dza nia bar dzo
zró¿ ni co wa nych szko leñ o sze ro kiej spe cja li za cji, za rów no dla kie ro w ców, jak
i dla „ope ra to rów”10. 

Po ni ¿ej ki l ka przyk³adów ta kty ki dzia³ania za ma cho w ców, któ rych ce lem s¹
ko lu m ny sa mo cho do we: 
– za ma chy na ko lu m ny po ja z dów ochron nych prze pro wa dza ne s¹ z u¿y ciem ma -

te ria³ów wy bu cho wych (IED – Im pro vi sed Ex p lo si ve De vi ce) dla wy sa dze nia
w po wie trze sa mo cho du pro wadz¹cego ko lu mnê na tra sie prze ja z du. Zni sz czo -
ny w ten spo sób po jazd sta je siê prze szkod¹ blo kuj¹c¹ po zo sta³e sa mo cho dy ko -
lu m ny i u³atwiaj¹c¹ ostrza³ bro ni¹ ma szy now¹, ob rzu ce nie gra na ta mi lub co raz
czê œciej ostrza³ z gra na t ni ków i rê cz nych wy rzu t ni ra kiet zie mia - zie mia z zor -
gani zo wa nej za sa dz ki. Dla zwiê ksze nia sku te cz no œci ata ku do da t ko wo za ma -
cho w cy co raz czê œciej zda l nie od pa laj¹ ko le j ny ³adu nek wy bu cho wy w tyle za -
blo ko wa nej ko lu m ny, od ci naj¹c mo ¿ li we dro gi od wro tu,

– naj bar dziej po pu larn¹ me tod¹ za ma chu terro rysty cz ne go sta³y siê sa mo cho dy
pu³apki (SVBIED – Su i ci de Ve hi c le Bo r ne Im pro vi sed Ex p lo si ve De vi ce), któ -
re wyko rzy sty wa ne s¹ do ni sz cze nia ko lumn sa mo cho do wych osób ochra nia -
nych b¹dŸ te¿ ko lumn wo j sko wych. Si³a ra ¿e nia ³adun ku po tra fi byæ tak du¿a,
¿e po tra fi zni sz czyæ bu dyn ki lub do szczê t nie pan ce r ne auta. Naj czê œciej sa mo -
chód pu³apka wje ¿ d¿a³ w ko lu mnê sa mo cho dów opan ce rzo nych i kie ro w ca de -
to no wa³ ³adu nek w od po wied nim mo men cie. U¿y wa no ich ta k ¿e do ni sz cze nia
pla có wek wa ¿ nych dla in te re su pa ñ stwa. Za ma cho wiec – sa mo bó j ca (SBIED –
Su i cied Bo r ne Im pro vi sed Ex p lo si ve De vi ce) to ko le j ny akt ter rory sty cz ny po -
le gaj¹cy na pró bie sa mo bó j czej de to na cji ³adun ku wy bu cho we go, skry te go na
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w³as nym cie le w celu do ko na nia zni sz cze nia. Naj czê œciej do ko ny wa ny na du -
¿ych ba za rach i sku pi skach lu dzi,

– wa rian tem ata ku – za ma chu jest pró ba za trzy ma nia ko lu m ny po ja z dów
ochron nych przez sa mo cho dy za ma cho w ców blo kuj¹ce dro gê, po któ rej po ru -
sza siê ko lu m na w celu zni sz cze nia jej w urz¹dzo nej za sa dz ce. Po le ga ona po-
do b nie jak w po prze dzaj¹cym przyk³ad zie na za blo ko wa niu ko lu m ny z przo du
jak rów nie¿ unie mo¿ li wie niu wy co fa nia siê po ja z dów gru py ochron nej. Pra -
wid³ow¹ re akcj¹ do wó d cy ko lu m ny win no byæ pod jê cie naty ch mia sto wej de cy -
zji o pró bie prze bi cia siê i od da le niu siê ze stre fy za gro ¿e nia, 

– tzw. mo bi l ne za ma chy na ko lu mnê ochronn¹, po le gaj¹ce na ostrze la niu jej
przez za ma cho w ców z po ja z dów po ru szaj¹cych siê rów no le gle do ko lu m ny
ochron nej, przy u¿y ciu bro ni ma szy no wej,

– co raz wiê kszym za gro ¿e niem s¹ tzw. bo m by mag ne ty cz ne. Naj wiê kszym nie -
bez pie czeñ stwem jest to, ¿e mo¿e byæ ona przy cze pio na w do wo l nym mo men -
cie pod czas prze ja z du ko lu m ny do po ja z du, np. przez prze je ¿ d¿aj¹cego mo to cy -
kli stê b¹dŸ prze chod nia. Je dy nym prze ciw dzia³aniem zapo bie ga w czym jest
per ma nen t na ob se r wa cja oto cze nia przez ope ra to rów i b³yska wi cz na re a k cja
w sy tu a cji wyst¹pie nia przy to czo ne go za gro ¿e nia.
Z uwa gi na po wy ¿sze, nie zbêd ne jest przy go to wa nie fun kcjo na riu sza – kie row -

cy do tech ni cz ne go, ofen sy w ne go i de fen syw ne go pro wa dze nia sa mo cho du, któ -
re wy ma ga wy so kich kwa li fi ka cji i grun to w ne go wy szko le nia. 

Æwi cze nia i ci¹g³ego do sko na le nia wy ma gaj¹, m.in.:
– umie jê t noœæ za cho wy wa nia sta³ej bez wzglêd nej czu j no œci pod czas prze ja z du

oraz pe³nej œwia do mo œci mog¹cej za ist nieæ sy tu a cji i za gro ¿e nia,
– spra w noœæ w wyko rzy sty wa niu lu ste rek wste cz nych i bo cz nych do pro wa dze -

nia ob se r wa cji,
– pro wa dze nie z „wy prze dze niem” – anty cy puj¹c po ten cja l ne za gro ¿e nia.

Ponad to kie ro w ca po wi nien:
– umieæ za cho wy waæ od po wied ni¹ od leg³oœæ ma ne w row¹ miê dzy sa mo cho dem

w³as nym a sa mo cho da mi po prze dzaj¹cymi,
– je Ÿ dziæ, w mia rê mo ¿ li wo œci, pa sem naj bli ¿ szym œro d ka dro gi lub po „szy b kiej”

stro nie tras wie lopa s mo wych,
– spra w nie utrzy my waæ sta³¹ kon tro lê nad pro wa dzo nym sa mo cho dem.

Nie mniej wa ¿ nym za da niem dla pro wadz¹cego po jazd jest:
– umie jê t noœæ sta³ego roz wa ¿a nia i pla no wa nia dzia³añ de fen sy w nych lub ofen -

sy w nych w wy pa d ku za ma chu – ata ku,
– wy ro bie nie na wy ku dba³oœci o do sko na³y stan te ch ni cz ny i w³aœciw¹ eks plo a ta -

cjê sa mo cho du,
– zna jo moœæ wszy stkich tras prze ja z dów.

Do sko na³e opa no wa nie po wy ¿szych umie jê t no œci jest gwa ran tem zmini mali -
zo wa nia za gro ¿e nia, a w sy tu a cji bez po œred nie go za ma chu, od po wie d nio szy b kiej 
i sku te cz nej re a kcji.
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Re a su muj¹c, ze wzglê du na spe cy fi cz ne wa run ki (tem pe ra tu ra, za py le nie,
iloœæ wy po sa ¿e nia, któ re ka ¿ dy fun kcjo na riusz ma obo wi¹zek po sia daæ), s³u¿ba
w re jo nach pod wy ¿szo ne go za gro ¿e nia wy ma ga od fun kcjo na riu szy bar dzo wy so -
kiej spra w no œci fi zy cz nej.

Z uwa gi na spe cy fi kê s³u¿by fun kcjo na riu sze zo bo wi¹zani s¹ sta le ³¹czyæ d¹¿e -
nie do uzy ska nia mo ¿ li wie naj wy ¿szej spra w no œci fi zy cz nej z dzia³ania mi po zwa -
laj¹cymi wy pra co waæ od po wie d nio wy sok¹ od po rnoœæ psy chiczn¹, bo wiem zwiêk -
sza to szan se po my œl ne go wy ko na nia naj trud nie j szych wy zwañ i za dañ. Przy go -
to wa nie to obe j mu je szko le nie fizy czno -o bron ne.

Dla fun kcjo na riu szy, któ rzy pod czas wy ko ny wa nia za dañ ochron nych w wa -
run kach wo jen nych zna j duj¹ siê nie jed no krot nie w sy tu a cjach eks tre ma l nych,
fo r ma psy chi cz na i stan zdro wia de cy du je o ja ko œci wy ko ny wa nych za dañ. 

Szko le nie fizy czno -o bron ne z za³o¿e nia dzie li siê na dwa za sad ni cze blo ki tre -
nin go we:
– kszta³to wa nie ogó l nej spra w no œci fi zy cz nej, 
– na ucza nie i do sko na le nie spe cjali sty cz nych umie jê t no œci sto so wa nia si³y fi zy -

cz nej jako œro d ka przy mu su bez po œred nie go, w fo r mach te ch nik obezw³ad nia -
nia, unie ru cha mia nia, prze szu ki wa nia i kon wo jo wa nia osób.
Za da niem tre nin gu ogól noroz wojo we go jest wy kszta³ce nie wy so kie go po zio mu 

wy do lno œci or ga ni z mu fun kcjo na riu szy i ich cech psy chomo tory cz nych po zwa -
laj¹cych znieœæ trud s³u¿by w ró ¿ nych, nie rza d ko eks tre ma l nych wa run kach. Do -
sko na³ymi æwi cze nia mi pod nosz¹cymi na mo ¿ li wie naj wy ¿szy po ziom kon dy cjê,
spra w noœæ i wy trzy ma³oœæ fi zyczn¹ s¹ wy ko ny wa ne, w ró ¿ nych wa run kach te re no -
wych i po go do wych, wsze l kie fo r my lek koat lety cz ne, np. ma r sze, bie gi, sko ki, rzu -
ty oraz p³ywa nie czy ja z da na ro we rze, gwa ran tuj¹ce spro sta nie obo wi¹zkom o cha -
ra kte rze specja listycz no-zawo do wym, czê sto kroæ wy ko ny wa nym bez wy ra Ÿ nych
li mi tów cza so wych, a po dy kto wa nych sytu acy j ny mi po trze ba mi w s³u¿ bie.

Za da niem blo ku dru gie go jest na ucza nie i do sko na le nie umie jê t no œci akty w -
nej ob ro ny i wa l ki wrêcz w bez po œred nim kon ta kcie z prze ciw ni kiem b¹dŸ wie lo -
ma prze ciw ni ka mi – bez u¿y cia nie bez pie cz nych na rzê dzi (bro ni) oraz wa l ki
z ich wy ko rzy sta niem. Pod czas za jêæ fun kcjo na riu sze do sko nal¹ te ch ni ki ude -
rzeñ, rzu tów, chwy tów obezw³ad niaj¹cych w po sta ci trzy mañ, unie ru cho mieñ,
dŸwi g ni i du szeñ, któ re wy ko rzy stu je siê w wa l ce z prze ciw ni kiem, a ta k ¿e spo so -
by od bie ra nia bro ni prze ciw ni ko wi i wy ko rzy sta nia jej prze ciw ko nie mu.

Te ch ni ki do bie ra ne s¹ w taki spo sób, aby ich stru ktu ra by³a zbie ¿ na z na tu ral -
ny mi od ru cha mi cz³owie ka, uze w nê trz niaj¹cymi siê w re a kcjach na sy tu a cje wy -
so ce stre so gen ne. Pro ces na ucza nia pla no wa ny jest w kie run ku trans fo r ma cji
tych od ru chów w uty li ta r ne umie jê t no œci techni czno- takty cz ne. Eli mi na cji z na -
ucza nia pod le gaj¹ te ch ni ki, któ re w wa run kach re a l ne go, nie spo dzie wane go ata -
ku s¹ nie wyko na l ne lub trud ne do wy ko na nia, wy ma gaj¹ prze wa gi fi zy cz nej, co
w ra zie nie po wo dze nia daje zbyt du¿e ry zy ko zra nie nia lub utra ty zdro wia,
a zw³asz cza ¿y cia fun kcjo na riu sza.
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Nie mniej wa ¿ nym jak po ziom spra w no œci fi zy cz nej jest wy so ka od po rnoœæ
psy chi cz na pod czas wysi³ku. Mo ¿ na wy od rê b niæ dwa aspe kty tego za gad nie nia:
pie r wszy jest zwi¹zany z re akcj¹ na wzra staj¹ce obci¹¿e nie tre nin go we, dru gi
z za cho wa niem w mo men tach de cy duj¹cych na uzy ska ny wy nik (zdo l noœæ do
kró t ko trwa³ego do dat ko we go wysi³ku). Re a k cja psy chi cz na, któ ra jest mo ¿ li wa
do zaob ser wo wa nia pod czas wysi³ku fi zy cz ne go jest bar dzo wa ¿ na przy okre œla -
niu od po rno œci fun kcjo na riu sza na stres pod czas dzia³añ bo jo wych11.

Z uwa gi na po wy ¿sze, nie zbêd nym jest pro wa dze nie za jêæ na uczaj¹cych i do -
sko nal¹cych z wa l ki wrêcz w dwóch eta pach, któ re po przez swoj¹ ko m pi la cjê
przy nios¹ naj bar dziej po¿¹dany efekt w sy tu a cji bez po œred nie go za gro ¿e nia zdro -
wia i ¿y cia.

Pie r wszy etap – wa l ka wrêcz bez bro ni w oporz¹dze niu obe j mu je pady i prze -
wro ty w pe³nym oporz¹dze niu, cio sy i ob ro nê przed cio sa mi, ko p niê cia i ob ro nê
przed ko p niê cia mi, uwa l nia nie z ob chwy tów, du sze nia i ob ro nê przed du sze niem 
oraz rzu ty i oba le nia oraz ob ro nê przed nimi.

Dru gi etap – wa l ka wrêcz przy u¿y ciu bro ni lub in nych nie bez pie cz nych na -
rzê dzi i ele men tów wy po sa ¿e nia indy widu al ne go obe j mu je wa l kê wrêcz w pe³-
nym oporz¹dze niu, do sko na le nie ob ro ny w wa l ce z prze ciw ni kiem u¿y waj¹cym
bro ni lub in ne go nie bez pie czne go na rzê dzia, do sko na le nie wa l ki wrêcz z wy ko -
rzy sta niem bro ni i in nych nie bez pie cz nych na rzê dzi. Ponad to za wie ra do sko na -
le nie wa l ki „w pa r te rze” oraz te ch ni ki in ter we ncji i akty w nej ob ro ny w œro d kach
trans po rtu m.in. ko³owe go (sa mo cho dy, wozy bo jo we itp.), szy no we go (poci¹gi,
tra m wa je itp.), wod ne go (³od zie, ja ch ty, okrê ty, pro my itp.), lo t ni cze go (sa mo lo -
ty, œmig³owce itp.).

Ka ¿ de æwi cze nie po prze dzo ne jest po ka zem i omó wie niem ze zwró ce niem
uwa gi na isto t ne ele men ty dla pra wid³owe go, sku te cz ne go i bez pie cz ne go wy ko -
na nia. Stru ktu rê ru chów utrwa la siê po przez wie lo kro t ne po wta rza nie, a¿ do po -
wsta nia na wy ku ru cho we go (min. 3500 pra wid³owych po wtó rzeñ wg spe cja li s -
tów izra e l skiej wa l ki wrêcz Krav Maga), któ ry do sko na li siê na stê p nie w ró ¿ nych
sy tu a cjach ze zmienn¹ in ten syw no œci¹ sto sown¹ do po zio mu wy tre no wa nia. 

Spo so by re a li za cji za jêæ nie po win ny ogra ni czaæ indy widu a l nej ini cja ty wy in -
stru kto rów do ich wzbo ga ca nia o w³asn¹ wie dzê, do œwia d cze nia i umie jê t no œci,
pod wa run kiem, ¿e zak³ada ne cele zo stan¹ osi¹gniê te.

Przed roz po czê ciem in ten sy w nych æwi czeñ fi zy cz nych na le ¿y pa miê taæ o sto -
so w nej roz grze w ce za le ¿ nej od tem pe ra tu ry oto cze nia, by unikn¹æ ura zów i kon -
tu zji, a po za ko ñ cze niu se sji tre nin go wej o po wo l nym wy pro wa dze niu or ga ni z -
mu ze sta nu pod wy ¿szo nej go to wo œci oraz uspo ko je niu.

Nad mie r ne obci¹¿e nie or ga ni z mów fun kcjo na riu szy mo¿e do pro wa dziæ do
kon tu zji, st¹d na le ¿y sto p nio wo zwiê kszaæ in ten sy w noœæ i iloœæ æwi czeñ oraz cha rak -
t er ich z³o¿o no œci i po ziom nie bez pie czeñ stwa. Sy ste maty cz noœæ szy b ko po zwa la
za uwa ¿yæ efe kty. Nie wol no znie chê caæ siê pocz¹tko wy mi nie powo dze nia mi.
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Ze wzglê du na pra wid³owoœæ pro ce su szko le nia i samo dosko na le nia fun kcjo -
na riu szy za wsze na le ¿y ko rzy staæ z rad i wska zó wek in stru kto rów, aby unikn¹æ
ura zów i kon tu zji, co po zwa la zmi nima li zo waæ czas nie zbêd ny dla osi¹gniê cia
naj wy ¿szej fo r my.

Tre ning fi zy cz ny to ciê ¿ ka pra ca. Jed nak w mia rê up³ywu cza su co raz ³atwiej
przy cho dzi wy ko ny wa nie ko le j nych, co raz bar dziej skom pli ko wa nych æwi czeñ
i co raz wiêksz¹ spra wiaj¹ one przy je mnoœæ staj¹c siê naj pierw do brym zwy cza -
jem, po tem przy zwy cza je niem, a¿ w ko ñ cu po¿¹da nym „na³ogiem”.

Re a su muj¹c, obok szko leñ spe cjali sty cz nych z za kre su ta kty ki, piro te ch ni ki
czy za jêæ fizy czno -o bron nych, od rêbn¹ czê œci¹ s¹ szko le nia uzu pe³niaj¹ce, któ re
wy ni kaj¹ z po trze by re a li za cji ró ¿ no rod nych za dañ po wie rza nych fun kcjo na riu -
szom.

Szko le nie spe cja li sty czne obe j mu je wszy stkie dzie dzi ny wie dzy, któ re maj¹
lub mog¹ mieæ za sto so wa nie pod czas dzia³añ ochron nych. Kwa li fi ka cje w tym
za kre sie s¹ zdo by wa ne na ku r sach spe cjali sty cz nych przy po mo cy in stru kto rów,
rów nie¿ spo za fo r ma cji. Wy ni ka to z po trze by uzy ska nia od po wied nich upra w -
nieñ, któ rych na da wa nie jest okre œlo ne od po wied ni mi prze pi sa mi12. Szko le nie
spe cja li sty czne mo¿e byæ w ka ¿ dej chwi li roz sze rzo ne na pod sta wie ana li zy po -
trzeb wy ko rzy sta nia okre œlo nych umie jê t no œci w dzia³aniach13.

Klu czow¹ czê œci¹ ogó l ne go przy go to wa nia fun kcjo na riu szy do dzia³añ na
polu wa l ki jest szko le nie para me dy cz ne. Na le ¿y bo wiem zdaæ so bie spra wê, i¿
w re jo nach za gro ¿e nia wo jen ne go wy so ce pra wdo podo b ne jest wyst¹pie nie sy tu -
a cji, w któ rej fun kcjo na riusz gru py ochron nej b¹dŸ oso ba ochra nia na mo¿e po -
trze bo waæ naty ch mia sto wej po mo cy. Sy tu a cje te mog¹ wy ni kaæ z pro za icz nych
przy czyn typu zas³ab niê cie b¹dŸ nie gro Ÿ ne kon tu zje a¿ po rany post rza³owe, am -
pu ta cje ko ñ czyn i roz leg³e ura zy. Kom p le kso wa wie dza z za kre su sze ro ko po jê tej
pa ra me dy ki (Cze r wo nej Ta kty ki14) jest gwa ran tem sku te cz nych dzia³añ na wy pa -
dek wyst¹pie nia sy tu a cji kry zy so wej.

Bior¹c pod uwa gê wielo kul tu ro woœæ miejsc pe³nie nia s³u¿by fun kcjo na riu szy
oraz zró¿ ni co wa nie po³o¿e nia geo gra ficz ne go pla có wek dyp loma ty cz nych zna j -
duj¹cych siê w stre fach dzia³añ wo jen nych, za sad nym jest szko le nie fun kcjo na -
riu szy z za kre su pod staw jê zy ka ob ce go obo wi¹zuj¹cego w da nym kra ju. Szko le -
nie jê zy ko we obe j mu je na ukê i do sko na le nie w pos³ugi wa niu siê jê zy ka mi
ob cy mi do mo ¿ li wie naj wiê kszej bieg³oœci w czy ta niu, pi sa niu, ro zu mie niu ze
s³uchu oraz swo bod nym wy po wia da niu siê na ró ¿ ne te ma ty, w tym spe cja li sty -
czne, ze wzglê du na cha ra kter wy ko ny wa nych za dañ. Jê zy kiem ob cym naj bar -
dziej uty li ta r nym ze wzglê du na œwia tow¹ po pu la r noœæ i uni we r sa lizm, wska za -
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nym do szko le nia ze wzglê du na ko nie cz noœæ poro zu mie wa nia siê z so jusz -
ni ka mi, jest jê zyk an gie l ski. Szko le nie jê zy ko we po win no uw z glêd niaæ rów nie¿
na ukê i do sko na le nie jê zy ków ob cych uzu pe³niaj¹cych (do da t ko wych). Naj bar -
dziej wska zan¹ by³aby umie jê t noœæ poro zu mie wa nia siê mow¹ na szych s¹sia dów
oraz po ten cja l nych prze ciw ni ków i so ju sz ni ków. Do gru py tej za li czyæ na le ¿y jê -
zy ki obce, np. wiel komo car stwo we – nie mie cki, ro sy j ski oraz ni szo we – ukra i ñ -
ski, li te wski, bia³oru ski, a ta k ¿e jê zy ki pañstw post kolo nia l nych umo ¿ li wia -
j¹cych poro zu mie wa nie siê w wie lu kra jach zna j duj¹cych siê nie mal na wszyst-
kich kon ty nen tach, np. hi sz pa ñ ski, fran cu ski, w³oski i pañstw neo kolo nia l nych
– rosn¹cych w si³ê w ró ¿ nych re jo nach glo bu, naj le piej wiel komo car stwo wych,
maj¹cych co raz wiê kszy wp³yw i od gry waj¹cych co raz powa ¿ nie j sze role w œwia -
to wej po li ty ce go spo da r czej i bez pie cze ñ stwa: chi ñ ski, ja po ñ ski, he bra j ski, ara b -
ski, ale rów nie¿ nie zbêd nych w new ral gi cz nych stre fach za gro ¿eñ œwia to we go
bez pie cze ñ stwa15. 

Z uwa gi na trud ne wa run ki pra cy i nie sprzy jaj¹ce ukszta³to wa nie te re nu,
w ra mach kszta³ce nia spe cjali stycz ne go wska za nym jest prze szko le nie wy so ko œ -
cio we. Do ty czy ono wy bra nych ele men tów al pi ni z mu mie j skie go i zja z dów na
li nach (w tym na gru bej tzw. „szy b kiej” li nie, bez ase ku ra cji, ze œmig³ow ców).
Obe j mu je opa no wa nie umie jê t no œci ko rzy sta nia z wyso ko œcio we go sprzê tu wspi -
nacz ko we go i ase kura cyj ne go dla ce lów za bez pie cze nia i ewa ku a cji w³as nej oraz
osób ochra nia nych, pod czas wy ko ny wa nia za dañ s³u¿ bo wych, a ponad to umie jêt -
no œci sto so wa nych w sy tu a cjach wy ma gaj¹cych ra dze nia so bie na wy so ko œciach
w te re nie za bu do wa nym lub w gó rach, ewen tu a l nie w nad zwy cza j nych sy tu a -
cjach przy wy ko rzy sta niu œro d ków trans po rtu po wie trz ne go. W pro gra mie szko -
le nia obo wi¹zko wo pro wa dzo ne s¹ za jê cia pra kty cz ne z wi¹za nia wêz³ów, w tym
tych, któ re maj¹ za sto so wa nie nie ty l ko we wspi na cz ce, ale ta k ¿e w tu ry sty ce, ¿e -
gla r stwie i rybo³ówstwie oraz w su r vi va lu – do bu do wy schro nieñ, za sta wia nia
pu³apek, za pla ta nia sie ci, sporz¹dza nia no si de³ itp. „Wy so ko œciów ka” jest spra w -
dzia nem umie jê t no œci po ko ny wa nia przez fun kcjo na riu szy na tu ral ne go lêku wy -
so ko œci i stre su ne ga tyw ne go.

Ze wzglê du na sze ro ki za siêg geo gra fi cz ny wy ko ny wa nych za dañ, nie zbêd -
nym jest szko le nie wod ne w za kre sie do sko na le nia umie jê t no œci p³ywa nia i ra -
tow ni c twa wod ne go oraz ele men tów nur ko wa nia swo bod ne go, a ta k ¿e ¿e glo wa -
nia i spo r tów mo to ro wod nych, wa run kuj¹ce bez pie cz ne, szy b kie i sku te cz ne
pod ró ¿o wa nie oraz daj¹ce szan sê prze trwa nia i ochro ny ¿y cia, zdro wia i wol no œci
fun kcjo na riu szy i osób ochra nia nych ko rzy staj¹cych z form trans po rtu wod ne go
œródl¹do we go lub pe³no mo r skie go albo mog¹cych zna leŸæ siê w œro do wi sku
wod nym w wy ni ku oko li cz no œci nie prze wi dzia nego nie bez pie czeñ stwa lub ka ta -
stro fy.
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Szko le nie œnie ¿no- lo do we obe j mu je na ukê oraz do sko na le nie po ru sza nia siê
i ja z dy ró ¿ ny mi œro d ka mi umo ¿ li wiaj¹cymi po ko ny wa nie te re nu po kry te go œnie -
giem oraz sku te go lo dem (na rty zja z do we i sno w bo ard, na rty bie go we i ski tu ro -
we, blade’y, ra kie ty œnie ¿ ne, raki i sprzêt skial pini sty cz ny, sku te ry œnie ¿ ne itp.).
Wyko rzy stywa ne go w wa run kach swo bod ne go ko rzy sta nia w celu prze mie sz cza -
nia siê, a do ce lo wo ko nie cz no œci ochro ny, ase ku ra cji i ewen tua l ne go po szu ki wa -
nia, ra tow ni c twa i ewa ku a cji osób ochra nia nych ko rzy staj¹cych z ta kich me tod,
form i œro d ków trans po rtu s³u¿ bo wo b¹dŸ re krea cy j nie. Ponad to, sto so wa ne go
w wa run kach nag³ej, nie prze wi dzia nej ko nie cz no œci, nie bez pie czeñ stwa lub ka -
ta stro fy.

Szko le nie spa do chro no we obe j mu je na ukê i do sko na le nie wy ko ny wa nia bez -
pie cz nych sko ków spa do chro no wych z ró ¿ nych wy so ko œci i œro d ków trans po rtu
lo t ni cze go, a ta k ¿e z wy so kich archi tekto ni cz nych lub na tu ra l nych obie któw
sta³ych, wy ko ny wa nych w celu za pe w nie nia bez pie cz nej ewa ku a cji w³as nej
i osób ochra nia nych, w wa run kach za gro ¿e nia osób i urz¹dzeñ oraz awa rii œro d -
ków lo t ni czych i ko nie cz no œci ucie cz ki z obie któw sta³ych. Szko le nie spa do chro -
no we, po do b nie jak wy so ko œcio we jest spra w dzia nem umie jê t no œci po ko ny wa nia 
przez fun kcjo na riu szy na tu ral ne go lêku wy so ko œci i stre su ne ga tyw ne go.

Ze wzglê du na zwy cza je, pa sje i tra dy cje je Ÿ dzie c kie osób ochra nia nych,
w sk³ad kszta³ce nia spe cjali stycz ne go wcho dzi szko le nie obe j muj¹ce na ukê ja z dy 
kon nej. Wy ma ga to umie jê t no œci ob cho dze nia siê ze zwie rzê ta mi, czê sto nie prze -
widy walny mi pod wzglê dem za cho wañ, któ re sta no wi¹ uty li ta r ny i przy je m ny
œro dek trans po rtu oraz spo sób sporto wo-re kreacy jne go spê dza nia cza su pry wa t ne -
go przez nie któ re oso by ochra nia ne. Oprócz na ucza nia i do sko na le nia umie jê t -
no œci ja z dy kon nej, szko le ni win ni po znaæ pro ce du ry or ga ni za cji i udzie la nia po -
mo cy oraz ewa ku a cji w ra zie wy pa d ków (naj czê œciej „po nie sieñ” i upa d ków
w wy ni ku „zrzu tek”, po gry zieñ, stra to wañ i ko li zji), za rów no je Ÿ dŸ com, jak i po -
szko do wa nym oso bom post ron nym.

Ko le j nym ele men tem wp³ywaj¹cym na kom p le kso we przy go to wa nie fun k -
cjo na riu szy do pe³nie nia obo wi¹zków na pla ców ce dyp loma ty cz nej s¹ blo ki
wyk³ado we z wy bra nych przed mio tów. Na za jê ciach rea li zo wa ny jest pro gram
m.in z za kre su pod staw pra wnych i ochro ny in fo r ma cji nie ja w nych. Ucze st nik
szko le nia po za ko ñ cze niu przed mio tu wi nien umieæ wy mie niæ akty pra w ne do -
tycz¹ce osób de le go wa nych do wy ko ny wa nia obo wi¹zków s³u¿ bo wych w stre fie
dzia³añ wo jen nych, omó wiæ upra w nie nia publi czno- pra w ne, znaæ pra wa i obo -
wi¹zki fun kcjo na riu szy fo r ma cji po li cy j nych w tra kcie wy ko ny wa nia za dañ s³u¿ -
bo wych oraz znaæ ogó l ne za sa dy pe³nie nia s³u¿by w pla ców ce dyp loma ty cz nej.
Na to miast po za jê ciach z za kre su ochro ny in fo r ma cji nie ja w nych fun kcjo na riusz 
po wi nien umieæ prze strze gaæ stan dar dów ochro ny, ja kie po win no siê sto so waæ
wo bec no œ ni ków ele ktro ni cz nych s³u¿¹cych do utrwa la nia in fo r ma cji nie ja w -
nych oraz okre œliæ i sto so waæ za sa dy ochro ny fi zy cz nej obo wi¹zuj¹ce w pla ców -
kach dyp loma ty cz nych. Ponad to wi nien znaæ tryb, za sa dy oraz spo so by udo stê p -

Za³o¿enia organizacyjno-metodyczne przygotowania funkcjonariuszy formacji ... 211



nia nia in fo r ma cji nie ja w nych, wy mie niæ me to dy oraz œro d ki za bez pie cze nia
da nych oso bo wych prze twa rza nych w sy ste mach tele infor maty cz nych, prze -
strze gaæ za sad wy twa rza nia, udo stê p nia nia, bez pie cze ñ stwa tele infor maty czne go 
oraz ochro ny fi zy cz nej do ku men tów (ma te ria³ów nie ja w nych).

In te graln¹ czê œci¹ szko le nia uzu pe³niaj¹cego jest za po zna nie fun kcjo na riu szy 
ze spe cy fik¹ przysz³ego re jo nu dzia³añ. W szcze gó l no œci do ty czy ono zna jo mo œci
ku l tu ry, hie ra r chii spo³ecz nej, wy zna wa nej re li gii, czyn ni ków œro do wi sko wych,
fa u ny i flo ry oraz pod staw jê zy ka obo wi¹zuj¹cego w da nym kra ju. Po wy ¿sza wie -
dza jest nie od zo w na w kon ta ktach z mie j s cow¹ lud no œci¹, gdy¿ pe w ne za cho wa -
nia no r ma l ne w kra jach eu ro pe j skich mog¹ byæ ode bra ne za znie wa gê przez lud -
noœæ et niczn¹.

Na ucza nie Do brych Ma nier (Savo ir- vi v re) i regu³ Pro to ko³u Dyp loma tycz ne -
go obe j mu je za po zna nie i na ukê w³aœci we go, god ne go oraz kul tura l ne go za cho -
wa nia fun kcjo na riu szy re a li zuj¹cych za da nia ochron ne w urzê dach, in sty tu cjach
oraz pod czas ofi cja l nych przy jêæ, spo t kañ, œwi¹t i im prez wy ma gaj¹cych sto so w -
ne go do oko li cz no œci i mie j s ca po stê po wa nia zgod nie z pro to ko³em dyp loma ty -
cz nym oraz ubio ru zgod ne go z obo wi¹zuj¹cymi zwy cza ja mi. 

Re a su muj¹c, na le ¿y pod kre œliæ, i¿ kom p le kso we prze szko le nie z wy ¿ej wy -
mie nio nych za gad nieñ daje od po wie d nio wy so kie umie jê t no œci do re a li za cji za -
dañ w stre fie pod wy ¿szo ne go za gro ¿e nia. Wy so ka ja koœæ wy szko le nia fun kcjo na -
riu szy mo¿e mieæ de cy duj¹cy wp³yw na za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa oso bie
ochra nia nej. W sy tu a cji bez po œred nie go za gro ¿e nia jest gwa ran tem sku te cz ne go
prze ciw dzia³ania i mini ma li za cji sku t ków.

Re a su muj¹c na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e cha ra kter wspó³cze s nych kon fli któw zbro j -
nych i wy stê puj¹cych za gro ¿eñ oraz wy ko ny wa nych w ich ob li czu za dañ ochron -
nych nak³ada na kie row ni c two fo r ma cji obo wi¹zek wszech stron ne go i spe cjali -
stycz ne go wy szko le nia pod leg³ych fun kcjo na riu szy. Wy szko le nie nie ty l ko
zwiê ksza po ten cja³ za wo do wy fo r ma cji, ale prze de wszy stkim umo ¿ li wia jej fun k -
cjo no wa nie w wa run kach pe³nej profe sjona li za cji, a ta k ¿e wp³ywa zde cy do wa nie
na bez pie cze ñ stwo osób ochra nia nych i sa mych fun kcjo na riu szy. 

Szko le nie dla osi¹gniê cia naj wy ¿szej fo r my dzia³añ ochron nych, szcze gó l nie
eks per tów kie ro wa nych do wy ko ny wa nia za dañ ochron nych w pla ców kach dy-
plo ma ty cz nych zna j duj¹cych siê w stre fach dzia³añ wo jen nych i za gro ¿o nych
ter rory sty cz nie oraz fun kcjo na riu szy re a li zuj¹cych za da nia ochron ne wo bec
osób ob jê tych ochron¹ w kra ju, win no sku piaæ siê prze de wszy stkim na na uce,
a na stê p nie do sko na le niu indy widu a l nych umie jê t no œci pra kty cz ne go dzia³ania
w ró ¿ nych wa run kach i sy tu a cjach ta kty cz nych16.

Ko le j nym eta pem win no byæ two rze nie i szko le nie, a na stê p nie zgry wa nie ze -
spo³ów (grup ochron nych), w tym ta k ¿e bu do wa nie od po wied nich re la cji inter -
perso na l nych po miê dzy fun kcjo nariu sza mi tych ze spo³ów, po czu cia wiê zi i ko le -
¿e ñ stwa. 
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Dla osi¹gniê cia od po wied nie go sto p nia wy szko le nia fun kcjo na riu szy (ze spo -
³ów) nie zbêd ne jest przy go to wa nie i sta³e do sko na le nie od po wied niej bazy szko -
le nio wej (sal tre nin go wych, strze l nic, ba se nów, oœro d ków szko le nia wyso ko œcio -
we go i na ucza nia ta kty ki dzia³ania w te re nie zur bani zo wa nym, pla ców do
szko le nia spe cjali stycz ne go kie ro w ców, to rów prze szkód, „pa sów” ta kty cz nych
do æwi czeñ ró ¿ nych sy tu a cji ta kty cz nych itp.), a prze de wszy stkim do sko na³a,
pro fe sjo nal nie przy go to wa na i do œwia d czo na ka dra in stru kto rów. 

Szkol¹cych siê fun kcjo na riu szy (ze spo³y) na le ¿y wy po sa ¿aæ w naj wy ¿szej kla -
sy sprzêt spe cja li sty czny i urz¹dze nia, ja kim pos³ugi waæ siê bêd¹ pod czas wy ko -
ny wa nia przysz³ych za dañ ochron nych.

Efe kty w ne szko le nie po win no byæ pro wa dzo ne w wa run kach mo ¿ li wie naj -
bar dziej zbli ¿o nych do tych, ja kie mog¹ za staæ fun kcjo na riu sze w mie j s cach pro -
wa dze nia przysz³ych dzia³añ, przy sto p nio wym wzro œcie in ten syw no œci æwi czeñ
i z³o¿o no œci za dañ.

Wska za ne jest od by wa nie wspó l nych szko leñ spe cjali sty cz nych z fun kcjo -
nariu sza mi (¿o³nie rza mi) in nych fo r ma cji ochron nych, krajo wy mi jak i za gra -
nicz ny mi oraz ko rzy sta nie z ich do œwia d czeñ.

Sy ste maty czne go œle dze nia wy ma ga roz wój no wo cze s nych te ch no lo gii wo j -
sko wych, me to dy i œro d ki wa l ki oraz ta kty ka dzia³ania za ma cho w ców17. Po zy ska -
na wie dza pod le gaæ po win na grun to w nej ana li zie oraz fo r mu³owa niu sto so w -
nych wnio sków, któ re na le ¿y wy ko rzy sty waæ do ewen tua l ne go prze or ga ni-
zo wa nia pro ce su szko le nia, do po sa ¿e nia w sprzêt, wdro ¿e nia od po wied nich œro d -
ków i dzia³añ profi la kty cz nych, a ponad to do two rze nia no wych in stru kcji i pro -
ce dur.
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Ane ta DRÓ¯D¯

Or ga ni za tion and Me t hods Ne ces sa ry to Pre pa re 
the Po li ce Fo r ma tions Of fi cers for the Di rect

Se cu ri ty of In di vi du als

The pre pa ra tion of the po li ce fo r ma tions of fi cers for the di rect
pro te c tion of in di vi du als re qu i res spe cia list tra i nings. The se tra i nings co ver
di ve r se are as such as ta c ti cal, pyro te ch ni cal, phy si cal, de fen se and
spe cia list tra i ning. The tra i nings are con du c ted in va rio us forms and in clu de 
the fol lo wing: the o re ti cal and pra cti cal clas ses, camps, tests, co m pe ti tions.
The sco pe and the cha ra c ter of the tra i nings are ad ju sted to the pre sen t- day 
bat t le field and as well as to the chan ges oc cur ring in the
envi ronmen t-spe ci fic tasks per fo r med by the of fi cers of pa r ti cu lar po li ce
fo r ma tions. 

Ke y words: se cu ri ty, dan ger, po li ce  of fi cer, tra i ning, met ho do lo gy, wa r fa re.
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Spis re cen zen tów ar ty ku³ów opub li ko wa nych
w „Ze szy tach Na uko wych SGSP” w 2013 r.

 1. st. kpt. dr in¿. Ma r cin An szczak, Ko men da Wo je wó dz ka PSP
w Bia³ym sto ku

 2. mgr Mo ni ka Ba r t nik, Szko³a G³ówna Handlowa

 3. dr hab. Ma rian Brze zi ñ ski, Wo j sko wa Aka de mia Te ch ni cz na

 4. dr in¿. Ja cek Da wi do wicz, Poli te ch ni ka Bia³osto cka

 5. bryg. mgr Ce za ry Do bro dziej, Ko men da G³ówna PSP

 6. prof. dr hab. Sta nis³aw Dwo re cki, Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

 7. dr S³awo mir Ga w ro ñ ski, Wy ¿sza Szko³a In for ma ty ki i Zarz¹dza nia
w Rze szo wie

 8. dr hab. in¿. Ryszard Getka, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego

 9. dr Ry szard Gros set, prof. Wy ¿szej Szko³y Zarz¹dza nia i Pra wa im. He le ny
Cho d ko wskiej

10. prof. dr hab. Ma³go rza ta Gu try- Ko ry cka, Uni we r sy tet Wa r sza wski

11. st. bryg. w st. spocz. mgr in¿. Piotr Guzewski 

12. dr in¿. Ka zi mierz He r len der, Poli te ch ni ka Wroc³awska

13. prof. Ry szard Ja ku b czak, Wy ¿sza Szko³a Po li cji w Szczy t nie

14. st. bryg. dr in¿. Pawe³ Ja nik, Ko men da G³ówna PSP

15. prof. dr hab. in¿. Jó zef Ja ñ czak, Aka de mia Ob ro ny Na ro do wej

16. dr Ma g da le na Ka cz ma rek Wy ¿sza Szko³a Psy cho lo gii Spo³ecz nej

17. dr hab. in¿. W³odzimierz Ka³at, Politechnika Warszawska

18. prof. Leszek Klank, Spo³eczna Akademia Nauk, Polska Akademia Nauk

19. mgr Pawe³ K³osi ñ ski, re da k cja ma ga zy nu „Skrzy d la ta Pol ska”

20. dr in¿. Jan Ko³dej, Cen tra l na Szko³a PSP w Czê sto cho wie

21. kpt. mgr in¿. Ariad na Ko niuch, Ko men da G³ówna PSP

22. dr hab. in¿. Sta nis³aw Ko wa l ko wski, Aka de mia Ob ro ny Na ro do wej

23. dr in¿. Sta nis³aw Kry si ñ ski, prof. Wy ¿szej Szko³y Zarz¹dza nia i Pra wa
im. He le ny Cho d ko wskiej

24. dr in¿. Grze gorz Ku bi cki, Poli te ch ni ka Wa r sza wska

25. prof. Bo les³aw R. Kuc, Wy ¿sza Szko³a Zarz¹dza nia i Pra wa im. He le ny
Cho d ko wskiej

26. prof. dr hab. Ma rek Li sie cki, Uni we r sy tet Kar dy na³a Ste fa na Wy szy ñ skie go

27. prof. Ma ria £eb ko wska, Poli te ch ni ka Wa r sza wska
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28. dr in¿. Adam Ma j ka, Cen trum Na uko wo-Ba da w cze Ochro ny
Prze ciwpo ¿a ro wej – Pa ñ stwo wy In sty tut Ba da w czy

29. prof. dr hab. in¿. Grze gorz Mi zie li ñ ski, Poli te ch ni ka Wa r sza wska

30. st. kpt. mgr in¿. Grzegorz Mroczko, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpo¿arowej – Pañstwowy Instytut Badawczy

32. prof. dr hab. in¿. S³awo mir Nef fe, Wo j sko wa Aka de mia Te ch ni cz na

33. bryg. dr in¿. Anna Obo le wicz, Ko men da G³ówna PSP

34. dr hab. in¿. Ja cek Pie ka r ski, prof. Poli te ch ni ki Ko sza li ñ skiej

35. dr in¿. Pawe³ Pio tro wski, Poli te ch ni ka Wa r sza wska

36. prof. dr hab. Ja nusz P³aczek, Wy ¿sza Szko³a In for ma ty ki, Zarz¹dza nia
i Ad mi ni stra cji w Wa r sza wie

37. dr hab. Ma rze na Pó³ka, prof. Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej

38. st. kpt. dr Anna Prê de cka, Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

39. prof. dr hab. Kry sty na Pro cha ska, Poli te ch ni ka Po zna ñ ska

40. m³. bryg. dr in¿. Joanna Rakowska, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpo¿arowej – Pañstwowy Instytut Badawczy

41. prof. dr hab. in¿. Re mi giusz Rak, Poli te ch ni ka Wa r sza wska

42. dr in¿. Ja cek Ro gu ski, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpo¿arowej – Pañstwowy Instytut Badawczy

43. st. bryg. mgr in¿. Ma rian So cha cki, Ko men da G³ówna PSP

44. dr in¿. Grze gorz Sztar ba³a, In sty tut Te ch ni ki Bu do w la nej

45. prof. dr hab. in¿. An drzej Te o do r czyk, Poli te ch ni ka Wa r sza wska

46. st. kpt. dr Mo ni ka Try boñ, Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

47. mgr Agnieszka Tugocka-Wróbel, Ipsos

48. dr in¿. Bo ¿e na Twar do chleb, In sty tut Ciê ¿ kiej Syn te zy Or ga ni cz nej
„Bla chownia”

49. dr hab. Be r nard Wi œ nie wski, prof. Wy ¿szej Szko³y Po li cji w Szczy t nie

50. dr hab. in¿. An drzej W³oda r ski, prof. Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej

51. dr in¿. Ro bert Wo la ñ ski, Szko³a Aspi ran tów PSP w Kra ko wie

52. dr in¿. Ja nusz ¯ela zi ñ ski 
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