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Ba da nia po rów na w cze zdo l no œci zwi l ¿aj¹cych i ga œ ni czych 
roz two rów œro d ków pia no twó r czych na ba zie te stu

zwi l ¿a nia p³yty pilœniowej

Do da t ki do wody zwiê kszaj¹ce jej zdo l noœæ do zwi l ¿a nia ma te ria³ów

sta³ych po zwa laj¹ zwiê kszyæ sku te cz noœæ ga sze nia po ¿a rów gru py A oraz

zmnie j szyæ zu ¿y cie wody. W pra kty ce jako do da t ki zwi l ¿aj¹ce s¹ sto so wa ne 

za rów no œro d ki pia no twó r cze typu S, jak i spe cja l nie opra co wa ne zwi l ¿a cze

do ce lów ga œ ni czych. W Pol sce do chwi li obe cnej nie przed sta wio no sfor -

mali zo wa nych wy ma gañ dla zwi l ¿a czy sto so wa nych do ga sze nia po ¿a rów

gru py A. W ar ty ku le przed sta wio no wy ni ki ba dañ zdo l no œci do zwi l ¿a nia

i ga sze nia po ¿a ru gru py A dla wy bra nych œro d ków pia no twó r czych. Ba da -

nia prze pro wa dzo no me tod¹ opart¹ na te œcie pe ne tra cji p³yty z w³ókien

drze w nych opi sa nym w stan dar dzie NFPA 18. Sto so wa no pró b ki p³yty pi l œ -

nio wej o gru bo œci 7 mm o wy mia rach 200 mm x 200 mm. Ba da nia po -

twier dzi³y do bre w³aœci wo œci zwi l ¿aj¹ce œro d ków typu A i S, prze ciê t ne dla

œro d ka AFFF oraz s³abe dla œro d ka FP. Pa ra me tra mi sto so wa ny mi do oce ny

sku te cz no œci ga sze nia ba da nych roz two rów by³y: mi ni ma l na iloœæ roz two ru 

po trze b na do zga sze nia pró b ki, ob jê toœæ od cie ku z ga szo nej pró b ki oraz

uby tek masy pró b ki po ga sze niu. Mi ni ma l na iloœæ roz two ru po trze b na do

zga sze nia pró b ki mala³a w mia rê wzro stu stê ¿e nia dla ka ¿ de go z ba da nych

œro d ków. Od ciek roz two ru i uby tek masy pró b ki nie wy ka za³y ta kiej za le ¿ -

no œci. Wska za no ko nie cz noœæ da l szych prac nad spo so bem roz pa la nia

pró b ki oraz po da wa nia œro d ka ga œ ni cze go, ze wzglê du na ich isto t ny wp³yw 

na oce nê sku te cz no œci ga œ ni czej ba da ne go do da t ku. 

S³owa klu czowe: po¿ ary gru py A, zwi l¿acze, ga szen ie.
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Wstêp

Ana li za sta ty styk po ¿a rów, przy któ rych in ter we niuj¹ jed no stki ochro ny
prze ciwpo ¿a ro wej, wska zu je jed noz na cz nie, ¿e w wiê kszo œci przy pa d ków s¹ to
po ¿a ry ma te ria³ów sta³ych. W szcze gó l no œci p³on¹ drze wo sta ny, upra wy ro l ne,
³¹ki, dre w no w ró ¿ nym sto p niu mody fi ko wa ne lub ma te ria³y kon stru kcy j ne
drew no po chod ne, za li cza ne do gru py po ¿a rów A [1]. Na przyk³ad w 2012 r.
w Pol sce za no to wa no ogó³em 183 888 po ¿a rów, wœród któ rych 29 145 do ty czy³o
obie któw mie sz ka l nych, 53 525 mia³o mie j s ce w ro l ni c twie (a¿ 42 883 sta no wi³y
po ¿a ry nie u¿yt ko wa nych po wie rz ch ni ro l ni czych), a 8 879 – w la sach pa ñ stwo -
wych i pry wa t nych [2]. Gasze nie po ¿a ru gru py A i za bez pie cze nie przed jego po -
no w nym roz pa le niem wy ma ga nie ty l ko zga sze nia p³omie ni, ale ta k ¿e od po wied -
nie go och³od ze nia ma te ria³ów ob jê tych po ¿a rem. Po wszech nie sto so wa nym
œro d kiem ga œ ni czym jest woda – ze wzglê du na jej bar dzo do bre dzia³anie
ch³odz¹ce, do stê p noœæ i sto sun ko wo ni ski koszt w po rów na niu do in nych œro d -
ków ga œ ni czych. Wœród pro ble mów wy stê puj¹cych w pra kty ce przy ga sze niu po -
¿a rów gru py A mo ¿ na ogó l nie wy ró ¿ niæ dwie wa ¿ ne gru py: trud no œci do tycz¹ce
ogó l nie ro zu mia ne go za opa trze nia wod ne go oraz nie do sta tecz ne wy ko rzy s ta nie
za so bów wody ga œ ni czej, któ re s¹ do dys po zy cji. Pr¹d ga œ ni czy po da wa ny z szy b -
ko œci¹ 1 dm3/s mo¿e od bie raæ ciep³o z szy b ko œci¹ oko³o 2600 kJ/s, je œli woda
ca³ko wi cie od pa ro wu je, ch³odz¹c stre fê po ¿a ru i ma te ria³y pa l ne. O sku te cz no œci
ga œ ni czej po da wa ne go pr¹du w pra kty ce de cy du je szy b koœæ ch³od ze nia ma te -
ria³ów pa l nych, na któr¹ z ko lei wp³ywa zdo l noœæ wody do rozp³ywa nia siê po
po wie rz ch ni i wni ka nia w g³¹b stru ktu ry da ne go ma te ria³u. Je œli prio ry te tem jest 
bar dzo szy b kie zga sze nia po ¿a ru gru py A lub osi¹gniê cie sku te cz ne go ga sze nia
w przy pa d ku ogra ni czo ne go za pa su wody, nie zbêd ne jest sto so wa nie do da t ków
zwiê kszaj¹cych sto pieñ od pa ro wa nia wody w kon ta kcie z p³on¹cymi ma te -
ria³ami. Naj czê œciej sto so wa ny mi do da t ka mi do wody s¹ su r fa ktan ty, któ re po -
pra wiaj¹ zna cz nie jej zdo l no œci zwi l ¿a nia po wie rz ch ni oraz pe ne tra cji stru ktu ry
ma te ria³u pa l ne go gru py A. Inny ro dzaj do da t ków sta no wi¹ sub stan cje za gê sz -
czaj¹ce, zwiê kszaj¹ce le p koœæ po da wa nej do ce lów ga œ ni czych wody i zwiê k -
szaj¹ce jej czas od dzia³ywa nia z po wie rz ch ni¹ ga szo ne go ma te ria³u.

W Pol sce w cha ra kte rze do da t ków zwi l ¿aj¹cych naj czê œciej sto su je siê œro d ki
pia no twó r cze typu S. Œro d ki tego typu, cho cia¿ ich pod sta wo wym za sto so wa -
niem jest wy twa rza nie pian ciê ¿ kich i œred nich prze zna czo nych do ga sze nia po -
¿a rów cie czy (gru pa po ¿a rów B), zwiê kszaj¹ zdo l no œci zwi l ¿aj¹ce wody. Œro d ki pia-
no twó r cze typu S s¹ uz na ne za uni wer sa l ne i po wszech nie sto so wa ne w jed no st -
kach ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej. Œro d ki pia no twó r cze in nych ty pów, ta kie jak
AFFF, FP czy FFFP s¹ sto so wa ne prze de wszy stkim do za bez pie cza nia zbio r ni -
ków z cie cza mi pa l ny mi, sta no wisk dys try bu cji cie czy, lo t nisk itp. Ogó l nie mo ¿ -
na po wie dzieæ, ¿e s¹ nie zbêd ne do ga sze nia du ¿ych po ¿a rów cie czy [3]. Spo œród
tych œro d ków pia no twó r czych ty l ko œro d ki AFFF mog¹ byæ bra ne pod uwa gê
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jako do da t ki zwi l ¿aj¹ce przy da t ne przy ga sze niu po ¿a rów gru py A [4]. W osta t -
nich la tach po wszech nie jszym sta³o siê rów nie¿ sto so wa nie do da t ków œro d ków
pia no twó r czych typu S przy du ¿ych i trud nych do uga sze nia po ¿a rach gru py A,
na to miast sto so wa nie wyspe cjali zo wa nych zwi l ¿a czy jest spo ra dy cz ne. Aktu a l nie 
w Pol sce nie ma okre œlo nych wymagañ dla œro d ków pia no twó r czych i zwi l ¿a czy
prze zna czo nych spe cja l nie do ga sze nia po ¿a rów gru py A. 

1. Te sty ga œ ni cze dla po ¿a rów gru py A

Stwo rze nie jed ne go uni wer sal ne go te stu, prze zna czo ne go do oce ny sku te cz no -
œci ga œ ni czej œro d ków ga œ ni czych przy po ¿a rach ma te ria³ów sta³ych jest ogro m nie
trud nym za da niem. Ba da nia nad wpro wa dze niem ta kie go te stu po dej mo wa³y ró ¿ ne
oœrod ki aka de mi c kie i na uko we. Je dy nym uz na nym w Pol sce te stem dla po ¿a rów
gru py A, jest test ga œ ni czy dla ga œ nic opi sa ny w no r mie PN-EN 3-7+A1:2008 [5].
Test ten jest prze zna czo ny do okre œla nia sku te cz no œci ga œ ni czej pod rê cz ne go
sprzê tu ga œ ni cze go po przez wy nik pró by – po zy ty w ny (uga szo no) lub ne ga ty w ny
(nie uga szo no). W prak ty ce móg³by po zwo liæ na okre œle nie za le ¿ no œci sku te cz no œci 
ga sze nia od ze w nê trz nych pa ra me trów, np. stê ¿e nia œro d ka zwi l ¿aj¹cego lub pia -
no twór cze go w roz two rze wod nym, ilo œci po da ne go roz two ru itp.

Pro du cen ci œro d ków pia no twó r czych i zwi l ¿aj¹cych prze zna czo nych do ga -
sze nia po ¿a rów gru py A sto sun ko wo rza d ko przed sta wiaj¹ zdo l noœæ zwi l ¿aj¹c¹
swo ich pro du któw w po sta ci wy ni ków te stów opa r tych na prze bie gu zwi l ¿a nia
su ro wej tka ni ny bawe³nia nej. Te sty ta kie zna j duj¹ za sto so wa nie w prze my œle
w³ókien ni czym do oce ny zdo l no œci zwi l ¿aj¹cej su r fa ktan tów w od nie sie niu do
tka nin [6]. Za let¹ tego typu ba da nia jest ³atwoœæ wy ko na nia, ale za rów no sto so -
wa ny ma te ria³ – tka ni na bawe³nia na – jak i wa run ki wy ko ny wa nia s¹ doœæ od -
leg³e od wa run ków ga sze nia po ¿a rów gru py A.

W SGSP pod jê to pra ce nad wy ko rzy sta niem te stu zwi l ¿a nia spa laj¹cej siê p³yty
z w³ókien drze w nych opi sa ne go w stan dar dzie NFPA 18 do po rów na w czej oce ny
sku te cz no œci ga œ ni czej roz two rów wod nych œro d ków zwi l ¿aj¹cych i pia no twó r -
czych. Za pro pono wa no pe w ne mo dy fi ka cje te stu, maj¹ce u³atwiæ jego wy ko ny wa -
nie w wa run kach labo rato ry j nych [7]. Za sto so wa no p³ytê pi l œ niow¹ jako ma te ria³
do te stów zwi l ¿a nia. Zgod nie z wy ma ga nia mi przed sta wio ny mi w stan dar dzie
NFPA 18, œro d ki zwi l ¿aj¹ce po win ny ga siæ p³ytê pi l œ niow¹ z mnie j szym uby t kiem
masy p³yty oraz mnie j szym od cie kiem roz two ru ga œ ni cze go w po rów na niu z wod¹ [8].

Stan dard NFPA 18 opi su je ta k ¿e dwie inne me to dy ba da nia sku te cz no œci
dzia³ania zwi l ¿a czy wo bec po ¿a rów gru py A. Je den z te stów po le ga na ga sze niu po -
¿a ru sto su dre w na i jest ana lo gi cz ny jak dla te stów sku te cz no œci dzia³ania pod rê cz -
ne go sprzê tu ga œ ni cze go. Ko le j nym te stem jest pró ba z ga sze niem pró b ki su ro wej,
od zia r nio nej bawe³ny, któ rej spa la nie za ini cjo wa no wewn¹trz wa r stwy. Roz twór
zwi l ¿a cza po wi nien zga siæ nie wie l ki po ¿ar wewn¹trz wa r stwy bawe³ny przy mnie j -
szym od cie ku œro d ka ga œ ni cze go ni¿ za no to wa ny w przy pa d ku ga sze nia wod¹.

Ba da nia po rów na w cze zdo l no œci zwi l ¿aj¹cych i ga œ ni czych roz two rów œro d ków... 9



Spo œród wy ¿ej opi sa nych te stów, wy bra no ten z wy ko rzy sta niem p³yty pi l œ -
nio wej, ze wzglê du na do stê p noœæ ma te ria³u do ba dañ oraz mo ¿ li woœæ wy ko ny -
wa nia te stu w la bo ra to rium. Za³o¿o no, ¿e opra co wa ny test bê dzie po zwa la³ otrzy -
my waæ zró¿ ni co wa ne wy ni ki dla ró ¿ nych do da t ków ga œ ni czych oraz na
po rów ny wa nie sku te cz no œci ga œ ni czej œro d ków ga œ ni czych na ba zie wody. Po nie -
wa¿ ory gi na l ny opis te stu za mie sz czo ny w stan dar dzie NFPA 18 nie pre cy zu je
spo so bu ga sze nia pró b ki, prze pro wa dzo no ba da nia przy wy ko rzy sta niu ró ¿ nych
me tod po da wa nia wody oraz jej roz two rów, co po zwo li³o na otrzy ma nie sze re gu
wnio sków, któ re ukie run ko wa³y da l sze pra ce [7]. 

2. Ana li za doty ch cza so wych wy ni ków ba dañ przy wy ko rzy sta niu 
p³yty pi l œ nio wej

Do ty ch czas prze pro wa dzo ne ba da nia wy ka za³y, ¿e test ga sze nia p³yty pi l œ nio -
wej mo¿e s³u¿yæ oce nie sku te cz no œci ga œ ni czej œro d ków ga œ ni czych na ba zie
wody wo bec po ¿a rów gru py A [7]. Pró by sto so wa nia ró ¿ nych spo so bów na no sze -
nia roz two ru ga œ ni cze go na p³on¹c¹ pró b kê ma te ria³u do pro wa dzi³y do kon klu -
zji, ¿e po wi nien to byæ stru mieñ roz pro szo ny za pe w niaj¹cy rów no mie r ne po da -
wa nie œro d ka ga œ ni cze go na po wie rz ch niê p³yty. Ró ¿ ne wer sje i kon stru kcje
wy le wek wody i roz two rów œro d ków zwi l ¿aj¹cych nie za pe w nia³y rów no mier ne -
go roz pro wa dza nia roz two ru, w zwi¹zku z czym zde cy do wa no siê na po zo sta nie
przy me to dzie po da wa nia roz two ru opi sa nej w stan dar dzie NFPA 18 – przy u¿y -
ciu rê cz ne go spry ski wa cza. Nie ma jed nak w¹tpli wo œci, ¿e wy ni ki ba dañ bêd¹
uza le ¿ nio ne od te ch ni ki i te m pa po da wa nia roz two ru ga œ ni cze go. Mo¿e to nie
gwa ran to waæ po w ta rzal no œci wy ni ków. 

Do roz strzy g niê cia po zo sta je ta k ¿e za gad nie nie okre œla nia isto t nych pa ra me -
trów te stu, któ re na le ¿y re je stro waæ, prze two rzyæ i zin ter pre to waæ. Czêœæ z nich
po win na opi sy waæ wprost sku te cz noœæ ga œ nicz¹, a czêœæ mo¿e sta no wiæ po twier -
dze nie s³usz no œci przy jê tych za³o¿eñ te stu. W ba da niach doty ch cza so wych opi -
sy wa no wy bra ne pa ra me try: iloœæ wch³oniê te go przez p³ytê roz two ru ga œ ni cze go
oraz po zy ty w ny lub ne ga ty w ny sku tek ga sze nia (uga szo no – nie uga szo no).
Zgod nie z prze widy wa nia mi iloœæ roz two ru wch³oniê te go przez p³ytê wzra sta³a
wraz ze stê ¿e niem œro d ka zwi l ¿aj¹cego w roz two rze wod nym. Ba da nia te do ty -
czy³y jed nak wy³¹cz nie œro d ka pia no twór cze go kla sy A, cha ra kte ry zuj¹cego siê
bar dzo dobr¹ zdo l no œci¹ zwi l ¿a nia ma te ria³ów po ro wa tych. Po zy ty w ny efekt ga œ -
ni czy osi¹gniê to przy stê ¿e niach pre pa ra tu 0,2% i wiê kszych [7]. 

3. Cel ba dañ

Ce lem ni nie j szych ba dañ by³a re je stra cja i ana li za isto t nych pa ra me trów i wy -
ni ków do œwia d cze nia, przy za cho wa niu nie zmien nej kon fi gu ra cji te stu.

Ba da nia mia³y na celu wy zna cze nie po ni ¿ szych za le ¿ no œci:
a) uby t ku masy p³yty w wy ni ku spa la nia,
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b) ob jê to œci od cie ku œro d ka ga œ ni cze go z ma te ria³u ba da ne go,
c) ilo œci œro d ka ga œ ni cze go nie zbêd ne go do uga sze nia ma te ria³u,

w za le ¿ no œci od typu i stê ¿e nia œro d ka pia no twór cze go.

4. Me to dy ka ba dañ

W ba da niach jako ma te ria³ pa l ny wy ko rzy sta no p³ytê pi l œ niow¹ pod -
pod³ogow¹ szar¹ o gru bo œci 7 mm wy pro du ko wan¹ przez Ba r li nek S.A. z Kielc.
Ba da ny ma te ria³ wyko rzy sty wa ny jest jako podk³ad pod pod³ogi la mi no wa ne
i wa r stwo we pod³ogi dre w nia ne. Gê stoœæ po zo r na p³yty wy no si ok. 210 g/dm3.

W sto sun ku do sta no wi ska opi sa ne go w stan dar dzie NFPA 18, wpro wa dzo no
na stê puj¹ce mo dy fi ka cje:

a) w ba da niach wy ko rzy sta no p³yty pi l œ nio we o wy mia rach 200 mm × 200 mm
o gru bo œci 7 mm; po zwo li³o to na prze pro wa dze nie ba dañ pod wyci¹giem
labo rato ry j nym (w stan dar dzie NFPA 18 wy ko rzy stu je siê p³ytê o wy mia -
rach 305 × 305 mm i gru bo œci 13 mm);

b) w zwi¹zku z mniejsz¹ ilo œci¹ ma te ria³u ch³on¹cego wodê i roz two ry wod -
ne, zmnie j szo no iloœæ po da wa nej cie czy do 150 cm3 w sto sun ku do wy ma -
gañ stan dar du NFPA 18, w któ rym ob jê toœæ ta wy no si 250 cm3.

Ba da nia roz po czê to od przy go to wa nia pró b ki ma te ria³u ba da w cze go. Wy ci -
na no pró b kê o wy mia rach 200 mm × 200 mm. Na stê p nie wa ¿o no wy ciêt¹ p³ytê
i u mie sz cza no na sta ty wie labo rato ry j nym, pod pie raj¹c w czte rech pun ktach.
Przed przy st¹pie niem do ba da nia przy goto wy wa no 150 cm3 roz two ru w od po -
wied nim stê ¿e niu. Na p³ytê pi l œ niow¹ od dzia³ywa no lo ka l nie p³omie niem (w jej
œro d ko wej czê œci) pa l ni ka ga zo we go Meke ra- Fis he ra. P³ytê pod da wa no dzia³a -
niu p³omie nia przez 45 s oraz przez ko le j ne 45 s po zo sta wia no pro ces swo bod ne -
go spa la nia, po tym cza sie przy stê po wa no do ga sze nia. Wi dok sta no wi ska w mo -
men cie roz po czê cia pod pa la nia p³yty przed sta wio no na fot. 1.

Ko le j nym eta pem by³o rów no mie r ne po da wa nie œro d ka ga œ ni cze go na p³on¹c¹
p³ytê pi l œ niow¹. Spo sób po da wa nia roz two ru ga œ ni cze go na p³ytê przed sta wio no
na fot. 2 i 3. Ope ruj¹cy roz py la nym stru mie niem œro d ka ga œ ni cze go sta ra³ siê tak
go po da waæ, aby w ca³oœci pada³ na górn¹ po wie rz ch niê p³yty. Ob ser wo wa no i no -
to wa no ile roz two ru na le ¿y zu ¿yæ, aby zga siæ p³ytê. Za uga sze nie uwa ¿a no mo -
ment, w któ rym nie by³o wi do cz nych oz nak spa la nia p³omie nio we go i tle nia. Wy -
ra Ÿ nie wska zy wa³o na to usta nie dy mie nia (fot. 4). Je œli p³ytê uda³o siê uga siæ
ilo œci¹ roz two ru mniejsz¹ ni¿ 150 cm3, nie kon tynu o wa no da l sze go po da wa nia roz -
two ru. W przy pa d ku bra ku efe ktu ga œ ni cze go p³ytê do ga sza no wod¹. Do ko ny wa no 
ob se r wa cji i po mia ru wy cie kaj¹cego z ma te ria³u ba da ne go œro d ka ga œ ni cze go. No -
to wa no iloœæ od cie ku. Po za ko ñ cze niu ga sze nia do ko ny wa no po mia ru masy p³yty,
oz na cza no p³ytê w celu iden ty fi ka cji i odk³ada no na grze j nik do wy su sze nia. Po
wy su sze niu p³ytê wa ¿o no po no w nie w celu okre œle nia uby t ku jej masy. Dla ka ¿ de -
go stê ¿e nia roz two ru wy ko ny wa no trzy pró by ga œ ni cze.

Ba da nia po rów na w cze zdo l no œci zwi l ¿aj¹cych i ga œ ni czych roz two rów œro d ków... 11



12 Zeszyty Naukowe SGSP nr 49 (1) 2014

Fot. 2. Sta no wi sko ba da w cze – roz po czê cie
po da wa nia roz two ru ga œ ni cze go

îród³o: fot. Be r nard Król.

Fot. 3. Stanowisko badawcze – podawanie
roztworu po ugaszeniu p³omieni

îród³o: fot. Be r nard Król.

Fot. 4. Sta no wi sko ba da w cze – p³yta uga szo na

îród³o: fot. Be r nard Król.

Fot. 1. Stanowisko badawcze – mo ment
podpalania p³yty

îród³o: fot. Be r nard Król.



W ba da niach wy ko rzy sta no czte ry œro d ki pia no twó r cze: kla sy A (Schmitz
Class A, prod. Schmitz), typu AFFF (Pro film AFFF 3%, prod. Pro fo am), typu S
(Fi ni flam Al l ro und F-15 3%, prod. Che mi s che Fa brik Pir na - Co pitz) i typu FP
(Pro flon FP6, prod. Pro fo am). Do ba dañ sto so wa no roz two ry w stê ¿e niach
mnie j szych ni¿ za le ca ne do wy twa rza nia pian: od 0,02% do 1,4%, w ró ¿ nych za -
kre sach w za le ¿ no œci od osi¹gniê tych efe któw ga œ ni czych.

5. Wy ni ki ba dañ

Na wy kre sach 1–3 przed sta wio no wy ni ki ba dañ ga sze nia p³yty pi l œ nio wej. Ko -
lo ra mi: be ¿o wym, ¿ó³tym, poma ra ñ czo wym i bor do wym za zna czo no s³upki wa r -
to œci dla po mia rów, w któ rych nie zdo³ano uga siæ p³yty. S³upki w ró ¿ nych od cie -
niach ba r wy nie bie skiej re pre zen tuj¹ pró by z po zy ty w nym efe ktem ga œ ni czym.

Na wy kre sie 1 przed sta wio no za le ¿ noœæ ilo œci roz two ru (wody) zu ¿y te go do
uga sze nia po ¿a ru od ro dza ju i stê ¿e nia œro d ka pia no twór cze go w roz two rze.
W przy pa d ku prób, w któ rych nie osi¹gniê to efe ktu uga sze nia, na wy kre sie
przed sta wio no ma k sy maln¹ iloœæ po da ne go roz two ru lub wody (150 cm3).

Po zy ty w ny efekt ga œ ni czy osi¹gniê to dla prób z u¿y ciem roz two rów œro d ków
pia no twó r czych S i kla sy A (od stê ¿e nia 0,1% i wiê cej) oraz roz two ru œro d ka

Ba da nia po rów na w cze zdo l no œci zwi l ¿aj¹cych i ga œ ni czych roz two rów œro d ków... 13
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Wy kres 1. Za le ¿ noœæ ilo œci roz two ru (wody) zu ¿y te go do uga sze nia po ¿a ru od ro dza ju i stê ¿e nia
œro d ka pia no twór cze go w roz two rze

îród³o: opra co wa nie w³asne.



AFFF (od stê ¿e nia 0,2%). W przy pa d ku roz two rów œro d ka pia no twór cze go typu
FP p³yta zo sta³a uga szo na roz two rem o stê ¿e niu 0,8%. 

W za sto so wa nej w ba da niu kon fi gu ra cji te stu ga œ ni cze go, za sku te cz noœæ ga -
sze nia po ¿a ru od po wia daæ bêd¹ g³ów nie zdo l no œci zwi l ¿aj¹ce po szcze gó l nych
pre pa ra tów. Po da wa ne w fo r mie stru mie nia roz pro szo ne go wsi¹ka³y w p³ytê
ch³odz¹c j¹ lub sp³ywa³y do ni ¿ej umie sz czo nej tacy w nie zna cz nym ty l ko sto p -
niu, bior¹c udzia³ w pro ce sie ga sze nia. Wy ni ki ba dañ po twier dzaj¹ zna ne wcze œ -
niej wy ni ki ba dañ zdo l no œci zwi l ¿a nia ma te ria³ów po ro wa tych. Naj le p szy mi
zdo l no œcia mi zwi l ¿a nia cha ra kte ry zuj¹ siê pre pa ra ty typu S i kla sy A. Nie co go -
rzej oce niæ na le ¿y sku te cz noœæ dzia³ania pre pa ra tu AFFF. Zgod nie z ocze ki wa -
nia mi œro dek pia no twó r czy na ba zie zhy droli zo wa nych pro te in wy ka za³ najs³ab -
sze zdo l no œci do ga sze nia po ¿a ru.

Na wy kre sie mo ¿ na zaob se r wo waæ wy raŸn¹ za le ¿ noœæ sku te cz no œci ga sze nia
od stê ¿e nia œro d ka pia no twór cze go w roz two rze wod nym. Wraz ze zwiê ksza niem
stê ¿e nia ma le je iloœæ wody nie zbêd na do uga sze nia po ¿a ru. W ka ¿ dym z przy pa d -
ków uda³o siê wy zna czyæ gra ni cz ne stê ¿e nie, przy któ rym ob ser wo wa no po zy-
ty w ny efekt ga œ ni czy. Zwiê ksza nie stê ¿e nia sku t ko wa³o ta k ¿e uga sze niem po ¿a ru 
z u¿y ciem mnie j szej ilo œci roz two ru.
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Wy kres 2. Za le ¿ noœæ ilo œci od cie ku roz two ru (wody) od ro dza ju i stê ¿e nia œro d ka pia no twór cze go
w roz two rze

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Zaob ser wo wa ne nie wie l kie ró ¿ ni ce miê dzy wy ni ka mi sku te cz no œci ga œ ni czej
pre pa ra tów typu AFFF, S i kla sy A, mog¹ wy ni kaæ prze de wszy stkim ze spo so bu
po da wa nia roz two ru. Roz twór ap li ko wa ny by³ w nie wie l kim te m pie. Po zio me
u³o¿e nie p³ytki p³yty pi l œ nio wej umo ¿ li wia³o ta k ¿e po wo l ne wch³ania nie roz two -
ru przy sto sun ko wo nie wie l kich stê ¿e niach œro d ków pia no twó r czych w roz two -
rze. U³o¿e nie p³ytki na wet pod nie wie l kim k¹tem w sto sun ku do p³asz czy z ny po -
zio mej spo wo do wa³oby za pe w ne szy b sze sp³ywa nie roz two rów œro d ków pia no -
twó r czych, zw³asz cza typu AFFF.

Na wy kre sie 2 przed sta wio no wy ni ki po mia ru od cie ku roz two ru. Wie l koœæ ta
jest pa ra me trem wy mie nio nym w stan dar dzie NFPA 18. Wiê kszy od ciek roz two -
ru po da ne go na p³ytê oz na cza go r sze w³aœci wo œci zwi l ¿aj¹ce. W przy pa d ku prze -
pro wa dzo nych ba dañ nie otrzy ma no wy ra Ÿ nych za le ¿ no œci ilo œci od cie ku od stê -
¿e nia pre pa ra tu w roz two rze wod nym. W przy pa d ku roz two rów œro d ków
pia no twó r czych AFFF, S i kla sy A, brak od cie ku po kry wa siê jed nak w du ¿ym
sto p niu z po zy ty w nym efe ktem ga œ ni czym. Ta kiej ko re la cji nie za uwa ¿o no
w przy pa d ku roz two rów œro d ka pia no twór cze go typu FP.

Za le ¿ noœæ pro cen to we go uby t ku masy p³yty (w wy ni ku wy pa le nia) w za le ¿ no -
œci od stê ¿e nia roz two ru przed sta wio no na wy kre sie 3. Nie jest jed nak mo ¿ li we

Ba da nia po rów na w cze zdo l no œci zwi l ¿aj¹cych i ga œ ni czych roz two rów œro d ków... 15
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Wy kres 3. Za le ¿ noœæ uby t ku masy p³yty w wy ni ku wy pa le nia od ro dza ju i stê ¿e nia œro d ka
pia no twór cze go w roz two rze

îród³o: opra co wa nie w³asne.



wy zna cze nie wy ra Ÿ nych za le ¿ no œci za rów no od stê ¿e nia, jak i ro dza ju œro d ka pia -
no twór cze go. Spo dzie wa no siê otrzy ma nia wy ra Ÿ nej ko re la cji po miê dzy stê ¿e -
niem a sto p niem wy pa le nia p³yty, tzn. wraz ze zwiê ksza niem stê ¿e nia roz two ru
uby tek masy p³yty po wi nien byæ mnie j szy. Pra wdo po dobn¹ przy czyn¹ bra ku ko -
re la cji jest zna cz na szy b koœæ wy pa la nia p³yty w cza sie jej roz pa la nia i pocz¹tko -
wej fazy ga sze nia, kie dy œro dek ga œ ni czy nie zwi l ¿a je sz cze g³êb szych warstw
p³yty. W tym cza sie na stê pu je naj wiê kszy uby tek masy. Po da wa nie œro d ka ga œ ni -
cze go po 90 se kun dach od roz po czê cia po da wa nia roz two ru nie mia³o ju¿
znacz¹cego wp³ywu na sto pieñ wy pa le nia p³yty. W tym celu prze pro wa dzo no ba -
da nia szy b ko œci uby t ku masy p³yty w wy ni ku jej wy pa la nia siê. Przyk³adow¹
krzyw¹ ob ra zuj¹c¹ uby tek masy p³yty w wy ni ku spa la nia przed sta wio no na
wykresie 4.

6. Wnio ski

Ba da nia wzo ro wa ne na me to dzie opi sa nej w stan dar dzie NFPA 18 mia³y na
celu wy zna cze nie za le ¿ no œci po zwa laj¹cych na oce nê zdo l no œci zwi l ¿a nia i ga sze -
nia ma te ria³ów drew no po chod nych dla ró ¿ nych stê ¿eñ do da t ków ga œ ni czych do
wody. Prze pro wa dze nie ana li zy wy ni ków po mia rów utrud nia brak w stan dar dzie 
NFPA 18 wie lu szcze gó³owych in fo r ma cji, nie zbêd nych do prze pro wa dze nia
i in ter pre ta cji te stu. Brak jest prze de wszy stkim in fo r ma cji opi suj¹cych ma te ria³
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pod da ny dzia³aniu p³omie ni i spo sób dzia³ania p³omie ni na p³ytê pi l œ niow¹, a tak -
¿e spo so bu po da wa nia œro d ka ga œ ni cze go. Na ryn ku do stê p nych jest wie le pro duk -
tów okre œla nych nazw¹ p³yta pi l œ nio wa, któ re zde cy do wa nie ró ¿ ni¹ siê w³aœci -
 wo œcia mi, zw³asz cza ro dza jem i stru ktur¹ w³ókien. Niew¹tpli wie ma to wp³yw na 
szy b koœæ spa la nia i zwi l ¿a nia tego ma te ria³u.

Spo œród za le ¿ no œci wy zna czo nych pod czas ba dañ, je dy nie wp³yw stê ¿e nia na
iloœæ roz two ru po trze b ne go do uga sze nia po ¿a ru po zwa la na oce nê sku te cz no œci
ga œ ni czej roz two rów œro d ków pia no twó r czych. Za le ¿ noœæ ilo œci od cie ku roz two -
ru (wody) od ro dza ju i stê ¿e nia œro d ka pia no twór cze go w roz two rze mo¿e byæ wy -
ko rzy sta na je dy nie do do da t ko wej in ter pre ta cji wy ni ków ba dañ. Brak od cie ku
nie jest rów no zna cz ny z po zy ty w nym efe ktem ga œ ni czym. Nie otrzy ma no za le ¿ -
no œci wska zuj¹cej na œcis³¹ ko re la cjê po miê dzy stê ¿e niem œro d ka pia no twór cze go 
(zwi l ¿a j¹cego) w roz two rze a uby t kiem masy p³yty w wy ni ku wy pa le nia. Jako
pra wdo po dobn¹ przy czy nê mo ¿ na po daæ fakt zbyt szy b kie go wy pa la nia p³yty
w fa zie po prze dzaj¹cej po da wa nie œro d ka ga œ ni cze go. Po twier dze nie tego wy ma -
ga jed nak prze pro wa dze nia do da t ko wych ba dañ. Pod kre œliæ na le ¿y jed nak, ¿e
stan dard NFPA 18, jako je den z wa run ków po twier dze nia do brych zdo l no œci zwil -
¿aj¹cych, wy ma ga, ¿eby œro d ki zwi l ¿aj¹ce gasi³y p³ytê pi l œ niow¹ z mnie j szym
uby t kiem masy p³yty ni¿ w przy pa d ku wody. W prze pro wa dzo nych ba da niach
ta kich za le ¿ no œci nie otrzy ma no.

Uzy ska ne wy ni ki ba dañ po twier dzaj¹ mo ¿ li woœæ i ce lo woœæ wy ko rzy sta nia
pró bek p³yt pi l œ nio wych do labo rato ry j nych ba dañ nad sku te cz no œci¹ do da t ków
zwi l ¿aj¹cych do wody. Nie zbêd ne s¹ jed nak da l sze pra ce zmie rzaj¹ce do usta le nia 
wa run ków wy ko ny wa nia te stu, któ re isto t nie wp³ywaj¹ na oce nê sku te cz no œci
ga œ ni czej ba da ne go do da t ku. S¹ to spo sób i czas roz pa la nia pró b ki oraz spo sób
po da wa nia œro d ka ga œ ni cze go.
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Be r nard KRÓL

Mi ros³aw SOBOLEWSKI

Krzy sztof SZA£KOWSKI

Re se arch on We tting and Ex tin gui s hing Abi li ty
of Wa ter So lu tions of Foam Con cen tra tes Ba sed

on Wood Fi ber Bo ard Pe ne tra tion Test

Wa ter ad di ti ves en han cing its abi li ty to wet the so lid ma te rials can
in cre a se the effe c ti ve ness of ex tin gui s hing A gro up fi res and can re du ce
wa ter con su m p tion. In pra cti ce, both the S type fo a ming agents and the
we tting agents spe cial ly de si g ned for fire fi g h ting, are used as we tting
ad di ti ves. In Po land, un til now any fo r mal re qu i re ments for we tting agents
used to ex tin gu ish A gro up fi res have not been in tro du ced. The ar ti c le
pre sents the re sults of the abi li ty to wet and ex tin gu ish A gro up fire for the
se le c ted fo a ming agents. The tests were per fo r med using the me t hod ba sed 
on the wood fi ber bo ard pe ne tra tion test as de scri bed in the NFPA 18
stan dard. The sa m p les of fi ber bo ard 7 mm thick with di men sions
of 200 mm × 200 mm were used. The stu dy con fi r med the good we tting
pro per ties of class A and S fo a ming agents, the ave ra ge for the AFFF and
weak for the FP agents. The pa ra me ters used to eva lu a te the effe c ti ve ness
of ex tin gui s hing for exa mi ned so lu tions were as fol low: the mi ni mum
amo unt of so lu tion ne e ded to ex tin gu ish the sa m p le, the vo lu me of ef flu ent 
from the ex tin gui s hed sa m p le and the we ight loss of the sa m p le af ter
ex tin c tion. The mi ni mum amo unt of so lu tion ne e ded to ex tin gu ish
the sa m p les de cre a sed with the in cre a se of the con cen tra tion for each
of the exa mi ned ad di ti ve. The ef flu ent so lu tion and the we ight loss of the
sa m p les did not show such re la tion . The need for fu r t her work on the way
to fi ring up the sa m p le and ad mi ni stra tion of ex tin gui s hing agent was
in di ca ted, due to the ir si g ni fi cant im pact on the as ses s ment of the
effe c ti ve ness of ex tin gui s hing additive.

Keywords: class A fires, wetting agents, extinguishing.
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dr hab. in¿. Wojciech FELUCH, prof. SGSP

Wydzia³ In¿ynierii Bezpieczeñstwa Cywilnego Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej

Probabilistyczna ocena niezawodnoœci systemu
sieci infrastruktury z zastosowaniem estymacji

j¹drowej i w warunkach luki pomiarowej

1. Wstêp

Oce na proba bili sty cz nej nie za wod no œci sy ste mów sie ci in fra stru ktu ry ma
z³o¿o ny cha ra kter, miê dzy in ny mi na sku tek luk po mia ro wych awa rii obe j -
muj¹cych czê sto d³ugi okres fun kcjo no wa nia sy ste mu oraz pro ble maty cz nej
esty ma cji z uwa gi na oczy wist¹ nie zna jo moœæ rozk³adu fun kcji gê sto œci pra -
wdopo dobie ñ stwa w po pu la cji ge ne ra l nej.

Ni nie j sze opra co wa nie sta no wi wstêpn¹ pro po zy cjê alte rna tyw ne go po dej œcia
do oce ny nie za wod no œci uw z glêd niaj¹cego ogra ni czo ne in fo r ma cje o awa riach
sie ci in fra stru ktu ry. Na pod sta wie awa ry j no œci ma gi stral wy bra nej sie ci wo do -
ci¹go wej, czy li awa ry j no œci ru ro ci¹gów o œred ni cy po wy ¿ej f 250 mm, wy ko na no
przyk³ado we ob li cze nia wed³ug opra co wa nej me to dy. Wnio ski na su waj¹ce siê
z pra cy wska zuj¹ na mo ¿ li wo œci ba da w cze, co stwa rza szan sê wy mie r nych sku t -
ków w aspe kcie za sto so wañ pra kty cz nych.

2. Niezawodnoœæ systemu

W li te ra tu rze po jê cie nie za wod no œci od no si siê naj czê œciej do obie ktu [Bo brow -
ski 1985, Szo pa 1999]. Po jê cie sy ste mu jako zbio ru obie któw oraz re la cji za -
chodz¹cych po miê dzy tymi obie kta mi i sy ste mem jako ca³oœci¹, jest przed mio -

W ar ty ku le przed sta wio no pro ba bi li styczn¹ me to dê oce ny nie za wod no œci

w wa run kach luki po mia ro wej zwi¹za nej z bra kiem da nych do tycz¹cych

awa ry j no œci w d³ugim okre sie fun kcjo no wa nia sie ci in fra stru ktu ry. Wy ko -

rzy sta no dane awa ry j no œci ma gi stral sie ci wo do ci¹go wej. Za sto so wa no po -

dej œcie niepa rame try cz ne w po sta ci esty ma cji j¹dro wej z wy ko rzy sta niem

esty ma to ra Pa rze na.

S³owa klu czo we: sieæ wodoci¹gowa, luka pomiarowa, niezawodnoœæ,

estymacja j¹drowa, estymator Parzena.
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tem ni nie j sze go opra co wa nia. Mo ¿ na za Ary sto te le sem przyj¹æ tezê, ¿e „ca³oœæ”
ro zu mia na dzi siaj jako sy stem „…nie sta no wi pro stej sumy czê œci, zaœ o isto cie tak ro -
zu mia nej ca³oœci przes¹dzaj¹ re la cje miê dzy jej czê œcia mi …” [Wa w rzy niak 1987].
Sy stem jest wiêc przed mio tem ba dañ bez wzglê du na to, czy sta no wi fra g ment
wiê ksze go sy ste mu, czy te¿ jest sy ste mem wiê kszym. Bez wzglê du na to, czy sy s -
te mem jest sieæ wo do ci¹gowa, czy kana liza cy j na sta no wi¹ce pod sy stem in fra -
struk tu ry bu do w la nej, sieæ ener ge ty cz na czy te¿ inny sy stem, ist nie je po jê cie
nie za wod no œci sy ste mu oz na czaj¹ce zdo l noœæ da ne go sy ste mu do fun kcjo no -
wa nia bez nie spra w no œci lub po pro stu bez awa rii. Prze ciw ie ñ stwem nie za wod -
no œci jest oczy wi œcie za wod noœæ, czy li brak zdo l no œci do bez awa ryj ne go fun kcjo -
no wa nia. Tak okre œlan¹ nie za wod noœæ oraz za wod noœæ okre œla siê w ka te go riach
proba bili sty cz nych obie ktu [Bo bro wski 1985, Szo pa 1999].

Przy j muj¹c umo w ny pocz¹tek okre su dzia³ania do wo l ne go sy ste mu jako
chwi lê to w pe w nej chwi li t >ts, mo ¿ na zaob se r wo waæ wyst¹pie nie awa rii. Z uwa -
gi na brak mo ¿ li wo œci prze wi dze nia mo men tu awa rii tra ktu je siê go jako wie l -
koœæ lo sow¹, wy ra ¿on¹ w ni nie j szym opra co wa niu jako zmienn¹ lo sow¹ T po sia -
daj¹c¹ wy miar cza su. Dys try bu an ta F(t) zmien nej lo so wej T:

F t P T t( ) ( )= £ (2.1)

okre œla pra wdopo dobie ñ stwo zda rze nia, ¿e awa ria sy ste mu nast¹pi do chwi li t
cha ra kte ryzu je za wod noœæ sy ste mu i sta no wi fun kcjê za wod no œci. Pra wdopo -
dobie ñ stwo zda rze nia, ¿e awa ria nast¹pi po chwi li t okre œla tzw. fun k cja nie za -
wod no œci p(t), czy li fun k cja pra wdopo dobie ñ stwa prze wy ¿sze nia, przy czym
za cho dzi re la cja:

p t F t P T t( ) ( ) ( )= - = >1 (2.2)

Zmien nej lo so wej T typu ci¹g³ego i za³o¿o nej nie za wod no œci p od po wia da
wa r toœæ tp, któ ra sta no wi okres bez awa ry j nej pra cy sy ste mu. Wa r toœæ tp dla za -
da ne go p otrzy mu je siê w wy ni ku roz wi¹za nia rów na nia:

f t dt p
tp

( ) ,=
¥

ò
(2.3)

w któ rym f(t) jest funkcj¹ gê sto œci pra wdopo dobie ñ stwa/nie za wod no œci. Z uwa gi
na fakt, ¿e: 

f t
dF t

dt

dp t

dt
( )

( ) ( )
= = - (2.4)

f(t) in ter pre towa na jest jako spa dek nie za wod no œci lub wzrost za wod no œci w nie sko ñ -
cze nie ma³ym prze dzia le cza su.
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In ten sy w noœæ awa rii wy ra ¿a siê w po sta ci [Bo bro wski 1985, Szo pa 1999]:

l( )
( )

( )
t

f t

p t
= (2.5)

Do okre œle nia po wy ¿szych fun kcy j nych cha ra kte ry styk nie za wod no œci sy ste -
mu, po trze b na jest zna jo moœæ spa d ku nie za wod no œci lub wzrost za wod no œci
w nie sko ñ cze nie ma³ym prze dzia le cza su, czy li zna jo moœæ fun kcji gê sto œci pra w -
dopo dobie ñ stwa w po pu la cji ge ne ra l nej, któ rej re pre zen ta cjê sta no wi pró ba lo so -
wa za wie raj¹ca ob se r wa cje d³ugo œci okre su bez awa ryj ne go fun kcjo no wa nia roz -
wa ¿a ne go sy ste mu sie ci. Jed nak po staæ fun kcji gê sto œci pra wdopo dobie ñ stwa
w po pu la cji ge ne ra l nej nie jest zna na. W zwi¹zku z tym fa ktem okre œla siê przy -
bli ¿on¹ po staæ po wy ¿szej fun kcji, sto suj¹c jed no z dwóch alte rna ty w nych po dejœæ 
– po dej œcie para me try cz ne lub niepa rame try cz ne.

W przy pa d ku para me try czne go po dej œcia, bêd¹cego po dej œciem aprio ry cz -
nym, w od nie sie niu do po pu la cji ge ne ra l nej zak³ada siê ró ¿ ne fun kcje gê sto œci
rozk³adu pra wdopo dobie ñ stwa i na pod sta wie pró by lo so wej esty mu je siê pa ra -
me try, a na stê p nie w ró ¿ ny spo sób bada siê zgod noœæ tych fun kcji z rozk³adem
pra wdopo dobie ñ stwa w pró bie lo so wej [np. Ka r cz ma rek 1970] lub sto su je siê
kry te rium se le kcy j ne [Aka i ke 1974] do wy bo ru fun kcji gê sto œci naj le p szej z przy -
jê tej kla sy. 

Te mat ni nie j sze go ar ty ku³u zwi¹zany jest z esty macj¹ j¹drow¹ sta no wi¹c¹ po -
dej œcie niepa rame try cz ne i nie aprio ry cz ne, w ra mach któ re go mo ¿ na za sto so waæ
j¹dro wy esty ma tor fun kcji gê sto œci pra wdopo dobie ñ stwa [Fe luch 1987, 1994].
Na pod sta wie pró by lo so wej uzy sku je siê przy bli ¿e nie rozk³adu pra wdo po do bieñ -
stwa zda rze nia w po pu la cji ge ne ra l nej bez po trze by do ko ny wa nia jaki ch ko l wiek
za³o¿eñ co do kszta³tu fun kcji gê sto œci pra wdopo dobie ñ stwa ponad to, ¿e pró ba
lo so wa jest „dobr¹” re pre zen tacj¹ po pu la cji ge ne ra l nej. Mo ¿ na za uwa ¿yæ, ¿e gdy -
by pró ba lo so wa „Ÿle” re pre zen to wa³a po pu la cjê ge ne raln¹, o czym naj czê œciej
nie wia do mo i ra czej do ty ch czas nie s¹ zna ne me to dy ba da w cze po zwa laj¹ce to
oce niæ, wów czas ja kie ko l wiek po dej œcie proba bili sty cz ne nie mia³oby sen su
w ka te go riach wia ry god nej oce ny wsze l kich cha ra kte ry styk sta ty sty cz nych.

Z uwa gi na pro blema ty cz noœæ za³o¿eñ do tycz¹cych kszta³tu fun kcji gê sto œci
pra wdopo dobie ñ stwa w przy pa d ku oce ny nie za wod no œci sie ci in fra stru ktu ry
przy nie pe³nej ewi den cji awa rii sie ci, po dej œcie niepa rame try cz ne wy da je siê naj -
bar dziej uza sa d nio ne.

3. Esty ma cja j¹dro wa

Zgod nie z po wy ¿szym, w esty ma cji j¹dro wej kszta³t fun kcji gê sto œci pra w -
dopo dobie ñ stwa nie jest zak³ada ny a prio ri tak jak w me to dach para me try cz -
nych, lecz uzy ski wa ny w po sta ci esty ma to ra na pod sta wie da nych obse rwa cy j -
nych.
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Ka ¿ dej ob se r wa cji N-e le men to wej pró by lo so wej, przy pi su je siê okre œlon¹
fun k cjê K(y) zwan¹ funkcj¹ j¹dra, spe³niaj¹c¹ wa run ki [Pa rzen 1962, Fe luch
1994]:

sup ( )K y < ¥ (3.1)

-¥ < < ¥y

K y( ) ³ 0 (3.2)

K y dy( ) =
-¥

¥

ò 1
(3.3)

Po wy ¿sze wa run ki okre œlaj¹, ¿e funkcj¹ j¹dra mo¿e byæ ka ¿ da fun k cja przy j -
muj¹ca wa r to œci sko ñ czo ne (3.1), do da t nio okre œlo na (3.2) oraz ca³ko wa l na zgod -
nie z wa run kiem (3.3). Esty ma tor fun kcji gê sto œci jest za le ¿ ny od roz³o¿o nych
nad obse r wa cja mi „j¹der” (rys. 3.1)

Ty po wym przed sta wi cie lem esty ma to rów j¹dro wych jest esty ma tor Pa rze na.
Dla N-e le men to wej pro stej pró by lo so wej sta no wi¹cej re a li za cjê zmien nej lo so -
wej X, esty ma tor $( )f x  nie zna nej fun kcji f(x) gê sto œci pra wdopo dobie ñ stwa ma

po staæ [Pa rzen 1962]:

$( )f x
Nh

K
x X

h
i

i

N

=
-é

ë
ê

ù

û
ú

=
å

1

1

(3.4)

gdzie:
Xi – i-ty ele ment N-e le men to wej pró by lo so wej { }X

i i

N

=1

h – wspó³czyn nik g³ad ko œci za le ¿ ny od li cze b no œci pró by (N) oraz od wa r to œci jej
  ele men tów.
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Rys. 3.1. Ilu stra cja esty ma cji fun kcji gê sto œci przy wy ko rzy sta niu esty ma to ra Pa rze na

îród³o: [Si l ve r man 1986].



Bez wzglê du na kszta³t fun kcji j¹dra spe³niaj¹cej wa run ki (3.1) – (3.3), esty ma -
tor Pa rze na ma tê w³as noœæ [Gre b li cki 1974], ¿e przy wzra staj¹cej li cze b no œci (N)
pró by za cho dzi re la cja:

lim [ $( )] ( )
N

E f x f x
®¥

= (3.5)

gdzie: E f x[ $( )] – wa r toœæ œred nia.

Po wy ¿sza w³as noœæ oz na cza asy m p to tyczn¹ nie ob ci¹¿o noœæ esty ma to ra.
Z pra kty cz ne go pun ktu wi dze nia jest isto t ne, aby zbie ¿ noœæ ta by³a jak naj szy b -
sza.

Œred ni sca³ko wa ny b³¹d œred nio kwa drato wy esty ma to ra (3.4), umo ¿ li wiaj¹cy
glo baln¹ oce nê esty ma to ra, ma po staæ [Pa rzen 1962]:

MISE E f x f x dx= -
-¥

¥

ò [( $( ) ( )]2 (3.6)

Zgod nie z pra ca mi Pa rze na [1962], Ta pia i Tho m so na [1978], a ta k ¿e Sil ve r -
ma na [1986] b³¹d MISE esty ma to ra Pa rze na (3.4) ma po staæ:

( )MISE
Nh

K y dy
h

y K y dy f x@ +
æ

è
ç
ç

ö

ø
÷
÷

-¥

¥

-¥

¥

ò ò
1

4

2
2

2 2( ) ( ) ( )( )

-¥

¥

ò
2

dx
 (3.7)

Znak „@” oz na cza rów noœæ asy m p to tyczn¹, tzn. z po mi niê ciem re szty, zaœ
f (2)(x) jest drug¹ po chodn¹ nie zna nej fun kcji gê sto œci pra wdopo dobie ñ stwa od po -
wia daj¹c¹ po pu la cji ge ne ra l nej.

W za le ¿ no œci (3.7) mo ¿ na za uwa ¿yæ, ¿e po staæ fun kcji j¹dra rzu tu je na war-
to œci MISE. Na pod sta wie ra chun ku wa ria cyj ne go mi ni ma li zuj¹c b³¹d MISE
(3.7) uzy sku je siê op ty maln¹ po staæ fun kcji j¹dra [Epa ne ch ni kov 1969, Fe luch
1994] w po sta ci:

( )
K y

b
y

b
dla y b

dla y

opt ( )
( ) | |

| |

=
-

æ

è
çç

ö

ø
÷÷ <

³

-3

4
5 1

5
5

0

1

2

2 1

2

( )5
1

2b

ì

í
ïï

î
ï
ï

(3.8)

przy czym b oz na cza wa rian cjê oraz:

b y K y dyopt=
-¥

¥

ò
2 ( )

(3.9)

Po wy¿sz¹ po staæ (3.8) dla jed no stko wej wa rian cji tj. b = 1 roz wa ¿a³ [Epa ne ch -
ni kov 1969].
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W za sto so wa niach pra kty cz nych sto su je siê rów nie¿ ga us sowsk¹ fun kcjê j¹dra 
w po sta ci:

K y egauss

y

( ) =
-1

2

2

2

p

(3.10)

Po wy ¿sza ga us so wska fun k cja j¹dra ró ¿ ni siê od op ty ma l nej za le d wie piê cio -
pro cen tow¹ ró ¿ nic¹ b³êdu MISE [Fe luch 1994], co z pra kty cz ne go pun ktu wi dze -
nia jest wie l ko œci¹ mo ¿ liw¹ do za nie dba nia. Gra fi cz na ilu stra cja op ty ma l nej i ga -
us so wskiej fun kcji j¹dra (rys. 3.2) po zwa la za uwa ¿yæ nie wie l kie ró ¿ ni ce
w kszta³cie tych fun kcji ma³o isto t ne z pun ktu wi dze nia roz wa ¿a nej esty ma cji
j¹dro wej.

Mo ¿ li woœæ wy ko rzy sta nia esty ma to ra Pa rze na (3.4) stwa rza po trze bê od po -
wied nie go do bo ru wspó³czyn ni ka g³ad ko œci. Pod tym k¹tem, ana li zuj¹c za le ¿ -
noœæ (3.7) mo ¿ na za uwa ¿yæ, ¿e b³¹d MISE sk³ada siê z dwóch sk³ad ni ków, z któ -
rych pie r wszy sta no wi obci¹¿e nie esty ma to ra, zaœ dru gi jego wa rian cjê. Wzrost
wspó³czyn ni ka g³ad ko œci spo wo du je wzrost kwa dra tu obci¹¿e nia esty ma to ra, tj.
dru gie go sk³ad ni ka za le ¿ no œci (3.7) oraz ob ni ¿e nie wa rian cji, czy li pie r wsze go
sk³ad ni ka (3.7). Ob ja wiaæ siê to bê dzie nad mie r nym wyg³ad za niem prze bie gu
fun kcji przy bli ¿aj¹cej gê stoœæ pra wdopo dobie ñ stwa/nie za wod no œci.

Spa dek wa r to œci wspó³czyn ni ka g³ad ko œci spo wo du je ob ni ¿e nie kwa dra tu
obci¹¿e nia i wzrost wa rian cji esty ma to ra, co z ko lei spo wo du je nad miern¹ os cy la -
cjê prze bie gu fun kcji przy bli ¿aj¹cej.
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Rys. 3.2. Ilustracja kszta³tów funkcji j¹dra: 
• op ty ma l nej tj. dla b=1 w wy ra ¿e niu (3.8) – li nia nie bie ska

• gaussowskiej (3.10) – linia czerwona.



£atwo wiêc wy ob ra ziæ so bie ist nie nie op ty ma l nej wa r to œci wspó³czyn ni ka
g³ad ko œci, przy któ rej wa rian cja i kwa drat obci¹¿e nia osi¹gaj¹ wa r to œci, dla któ -
rych MISE osi¹ga mi ni mum.

Fo r ma li zacj¹ po wy ¿sze go opi su jest mini ma li za cja MISE wzglê dem wspó³-
 czyn ni ka g³ad ko œci h. Ze ruj¹c pierwsz¹ po chodn¹ wy ra ¿e nia (3.7) wzglê dem h,
uzy sku je siê mi ni mum MISE [Pa rzen, 1962] dla:

h K f N=
-

a b( ) ( )
1

5
(3.11)

gdzie:

a( )

( )

( )

K

K y dy

y K y dy

=
æ

è
ç
ç

ö

ø
÷
÷

é

ë

ê
ê
ê
ê
ê

ù

û

ú
ú
ú
ú

-¥

¥

-¥

¥

ò

ò

2

2

2

ú

1

5

(3.12)

oraz:

( )b( ) ( )( )f f x dx=
é

ë
ê

ù

û
ú

-¥

¥
-

ò
2 2

1

5
(3.13)

Jak ko l wiek dla da nej fun kcji j¹dra wy ra ¿e nie (3.12) jest jed noz na cz nie okre œ lo -
ne, nie za le ¿ nie od po pu la cji ge ne ra l nej, a tym bar dziej od pró by lo so wej, to w za le ¿ -
no œci (3.13) wy stê pu je dru ga po chod na nie zna nej gê sto œci pra wdopo dobie ñ stwa
od po wia daj¹cej po pu la cji ge ne ra l nej f(.). Dla pra kty cz ne go wy ko rzy sta nia rów na -
nia (3.11) ist nie je po trze ba okre œle nia esty ma to ra dru giej po chod nej f (2)(x).

Zak³adaj¹c, ¿e esty ma tor Pa rze na (3.4) jest dwu kro t nie ró¿ nicz kowa l ny, za
esty ma tor dru giej po chod nej f(2)(x) mo ¿ na przyj¹æ wy ra ¿e nie [Fe luch 1994]:

$ ( )( ) ( )f x
Nh

K
x X

h
i

i

N
2

3

2

1

1
=

-é

ë
ê

ù

û
ú

=
å

(3.14)

gdzie: K(2) [.] oz na cza drug¹ po chodn¹ op ty ma l nej fun kcji j¹dra.
Na pod sta wie po wy ¿szych rów nañ mo ¿ na okre œlaæ wspó³czyn nik g³ad ko œci

dla op ty ma l nej fun kcji j¹dra hopt w po sta ci [Fe luch 1987; Ada mo wski, Fe luch
1987]:

h
w

N N b
opt

n£

-
æ

è
ç

ö

ø
÷

10

3
5

(3.15)
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gdzie:

w i N xn i
i

N

= - -
=
å( )2 1

1

(3.16)

przy pró bie lo so wej { }X
i i

N

=1
uporz¹dko wa nej w ci¹g nie ma lej¹cy.

Re la cja (3.15) sta no wi gó r ne ogra ni cze nie wspó³czyn ni ka g³ad ko œci, dla te go
teo re ty cz nie nie sza cu je siê b³êdu tego wy ra ¿e nia, a ta k ¿e b³êdu esty ma to ra dru -
giej po chod nej f (2) (x), tra ktuj¹c je jako ele men ty esty ma to ra gê sto œci $( )f x . Ponad -

to, w przy pa d ku ma³o li cze b nych prób lo so wych, przy j muj¹c gó r ne ogra ni cze nie
wspó³czyn ni ka g³ad ko œci za pe w nia na jest ni we la cja ewen tu a l nych os cy la cji funk -
cji przy bli ¿aj¹cej. Z uwa gi na mini ma li za cjê b³êdu MISE, ta kie osza co wa nie
wspó³czyn ni ka g³ad ko œci na le ¿y oczy wi œcie tra kto waæ jako qua si-o pty mal ne.

W celu okre œle nia wspó³czyn ni ka g³ad ko œci dla esty ma to ra Pa rze na i ga us so -
wskiej fun kcji j¹dra, na pod sta wie za le ¿ no œci (3.11) mo ¿ na za uwa ¿yæ, ¿e:

h K f Nopt opt=
-

a b( ) ( )
1

5
(3.17)

oraz:

h K f Ngauss gauss=
-

a b( ) ( )
1

5
(3.18)

Sto su nek oby d wu wy ra ¿eñ (3.18) i (3.17) pro wa dzi do za le ¿ no œci:

h

h

K

K

gauss

opt

gauss

opt

=
a

a

( )

( )

(3.19)

st¹d:

h h
K

K
gauss opt

gauss

opt

=
a

a

( )

( )

(3.20)

Mo ¿ na wy ka zaæ, ¿e:

a
p

( )

/

K gauss =
æ

è
çç

ö

ø
÷÷

1

2

1 5 (3.21)

oraz dla op ty ma l nej fun kcji j¹dra i jed no stko wej wa rian cji (b=1)

a( )

/

K opt =
æ

è
çç

ö

ø
÷÷

3

5 5

1 5 (3.22)
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Ponad to, je ¿e li przy j mie siê, ¿e rów na nia (3.15) i (3.16) sta no wi¹ pod sta wê
oce ny hopt, wów czas wy ra ¿e nie (3.20) z uw z glêd nie niem (3.21) i (3.22) przy bie ra
po staæ:
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(3.23)

Wa r toœæ hga uss uzy ska na z wy ra ¿e nia (3.23) nie wie le ró ¿ ni siê od wa r to œci hopt

uzy s ka nej z wy ra ¿e nia (3.15), gdy¿ po po dzie le niu stro na mi re la cji (3.23) i (3.15)
uzy s ku je siê, ¿e: 
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(3.24)

Wa r toœæ wspó³czyn ni ka g³ad ko œci dla ga us so wskiej fun kcji j¹dra hga uss uzy ska -
na w po wy ¿szy spo sób, jest wiê ksza o oko³o 1% od wa r to œci uzy ska nej dla op ty -
ma l nej fun kcji j¹dra hopt.

4. Luka po mia ro wa w ewi den cji awa rii

W dzien ni kach po mia ro wych, na przyk³ad sie ci wo do ci¹go wej czy ka na li za cyj -
nej, oprócz okre su ewi den cji awa rii za uwa ¿a siê cza sa mi na wet zna cz nie d³u¿ szy
okres bra ku ewi den cji, któ ry mo ¿ na na zwaæ luk¹ po mia row¹ (rys. 4.1). W okre -
sie tym bra ku je in fo r ma cji o jaki ch ko l wiek awa riach. Mo¿e wiêc za ist nieæ sy tu a -
cja, ¿e w luce bêd¹cej pe w nym od cin kiem cza su wy stê po wa³y awa rie sy ste mu sie -
ci, któ re na sku tek bra ku re je stra cji nie zo sta³y uwz glê d nio ne w oce nie
nie za wod no œci sie ci. Od d³ugo œci ist niej¹cej luki i okre su ewi den cji awa rii za le ¿y
wiêc proba bili sty cz na oce na nie za wod no œci sie ci.

Na rys. 4.1 za uwa ¿yæ mo ¿ na, ¿e dla da ne go sy ste mu sie ci in fra stru ktu ry je -
dyn¹ sta³¹ wie l ko œci¹ przy ana li zie awa rii jest mo ment roz po czê cia ewi den cji
awa rii (to). Po zo sta³e wie l ko œci, za rów no mo ment roz po czê cia eks plo a ta cji sie ci
(ts), jak i mo ment wyst¹pie nia awa rii (t) maj¹ cha ra kter lo so wy. Mo ¿ na wiêc
przyj¹æ, ¿e luce po mia ro wej od po wia daæ bê dzie zmien na lo so wa X, któ rej wa r to -
œci sta no wi¹ od cin ki cza su nie za wod nej pra cy sy ste mu po miê dzy zmien nym (ts)
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Rys. 4.1. Luka po mia ro wa i okres ewi den cji awa rii; ts – mo ment uru cho mie nia sy ste mu,
to – mo ment roz po czê cia ewi den cjono wa nia awa rii, t – mo ment awa rii, X i Y – zmien ne lo so we

od po wia daj¹ce od po wie d nio luce po mia ro wej i okre so wi ewi den cji.



i sta³ym to, zaœ okre so wi ewi den cji awa rii – zmien na lo so wa Y o wa r to œciach po -
miê dzy sta³ym to i zmien nym ts. Oby d wie zmien ne lo so we mo ¿ na po tra kto waæ
jako nie za le ¿ ne i po sia daj¹ce ci¹g³e rozk³ady. Pod staw¹ oce ny nie za wod no œci
mo¿e byæ suma tych dwóch zmien nych lo so wych, po nie wa¿ sieæ pra cu je od mo -
men tu ts do chwi li to:

Z X Y= + (4.1)

przy czym:
X jest zmienn¹ lo sow¹ od po wia daj¹c¹ luce po mia ro wej o gê sto œci pra wdo po do-
    bie ñ stwa fx(x);
Y jest zmienn¹ lo sow¹ od po wia daj¹c¹ okre so wi ewi den cji awa rii o gê sto œci praw -
   dopo do bie ñ stwa fy(y);
Z jest zmienn¹ lo sow¹ od po wia daj¹c¹ okre so wi bez awa ry j nej pra cy sy ste mu o gê-
   sto œci pra wdopo dobie ñ stwa fz(z).

Dys try bu an ta zmien nej lo so wej sta no wi¹cej sumê dwóch nie za le ¿ nych
zmien nych lo so wych (4.1) w ob sza rze ca³ko wa nia S ma po staæ:
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zaœ fun k cja gê sto œci pra wdopo dobie ñ stwa sta no wi po chodn¹ dys try bu an ty co
wo bec po wy ¿sze go, fun k cja gê sto œci pra wdopo dobie ñ stwa zmien nej lo so wej Z
sta no wi splot dwóch fun kcji gê sto œci:

f z f z y f y dyx y( ) ( ) ( )= -
-¥

¥

ò
(4.3)

lub:

f z f x f z x dxx y( ) ( ) ( )= -
-¥

¥

ò
(4.4)

Po wy ¿sze wy ra ¿e nia s¹ to¿ sa mo œcio we. Wy bie raj¹c do oce ny fun kcji f(z)wy ra -
¿e nie (4.3) oraz sto suj¹c esty ma tor Pa rze na (3.4) z wy ko rzy sta niem nie za le ¿ nych
prób lo so wych od po wia daj¹cym zmien nym X i Y w po sta ci:
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uzy sku je siê:
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przy czym:
Nx, Ny – li cz ba lat pra cy sy ste mu od po wie d nio w cza sie luki po mia ro wej i okre su 

ewi den cji do zaob ser wo wa nej awa rii, tj. li cz ba ele men tów zbio ru wa r to -
œci zmien nych lo so wych X i Y,

hx, hy – wspó³czyn ni ki g³ad ko œci od po wia daj¹ce luce po mia ro wej (X) i okre so -
wi ewi den cji (Y).

Po prze mno ¿e niu sum w wy ra ¿e niu (4.6) mo ¿ na za pi saæ:
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W przy pa d ku ga us so wskiej fun kcji j¹dra (3.10) po sca³ko wa niu po wy ¿sze
rów na nie (4.7) przy bie ra po staæ:
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co jest rów no wa ¿ ne wy ra ¿e niu:
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gdzie:

h h hx y= +2 2 (4.10)

przy czym wspó³czyn ni ki g³ad ko œci hx i hy mo ¿ na wy zna czyæ, wy ko rzy stuj¹c za le¿ -
noœæ (3.23) w od nie sie niu do prób lo so wych (4.5) od po wia daj¹cym zmien nym X
i Y , a na stê p nie wspó³czyn nik h okre œlo ny rów na niem (4.10).

Esty ma tor fun kcji pra wdopo dobie ñ stwa prze wy ¿sze nia sta no wi¹cy mia rê
nie za wod no œci przed sta wia siê na stê puj¹co:
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st¹d:
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gdzie:
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Esty ma tor in ten syw no œci awa rii zgod nie z rów na niem (2.5) mo ¿ na za pi saæ
w po sta ci:

$( )
$( )

$( )
l z

f z

p z
=

(4.14)

5. Przyk³ad ob li cze nio wy

Na pod sta wie do stê p nych z lat 1990–2002 re je stra cji awa rii ma gi stral sie ci wo -
do ci¹go wej jed ne go ze œred niej wie l ko œci miast pol skich przy go to wa no dwa 75-e -
le men to we zbio ry da nych, w któ rych:
l pie r wszy za wie ra³ wy dzie le nie okre sów do tycz¹cych luk po mia ro wych i ewi -

den cji awa rii zgod nie z rys. 4.1 co umo ¿ li wi³o utwo rze nie dwóch prób lo so -
wych typu (4.5) i wy ko rzy sta nie za le ¿ no œci (4.12) do oce ny nie za wod no œci,
(4.9) do oce ny fun kcji gê sto œci oraz (4.14) do oce ny in ten syw no œci awa rii; uzy -
ska ne wy ni ki ob li czeñ opi sa ne nazw¹ „splot” (li nie cza r ne) przed sta wio no
w po wy ¿szej ko le j no œci na rys. 5.1, rys. 5.2 i rys. 5.3,

l dru gi zbiór 75 da nych sta no wi³ jedn¹ pró bê lo sow¹ w po sta ci:

{ }T
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(5.1)

gdzie N sta no wi li cz bê lat do pie r wszej awa rii, licz¹c od pocz¹tko we go roku uru -
cho mie nia ma gi stral wy ¿ej wspo mnia nej sie ci wo do ci¹go wej. Zbio ru (5.1) nie
roz bi to na dwie czê œci i nie wy dzie lo no okre sów luk po mia ro wych i ewi den cji
awa rii. Do ob li czeñ przy jê to w przy pa d ku oce ny nie za wod no œci za le ¿ noœæ:
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gdzie:
Ti – i-ty ele ment N-e le men to wej pró by lo so wej ,
ht ga uss – wspó³czyn nik g³ad ko œci za le ¿ ny od li cze b no œci(N) pró by { }T

i i

N

=1
  oraz od

           wa r to œci jej ele men tów okre œlo ny na pod sta wie rów na nia (3.23).

Esty ma tor fun kcji gê sto œci pra wdopo dobie ñ stwa mia³ po staæ:
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gdzie:
Kga uss [.] – ga us so wska fun k cja j¹dra okre œlo na za le ¿ no œci¹ (3.10).

Esty ma tor in ten syw no œci awa rii przy jê ty do ob li czeñ po zo sta³ zgod ny z po sta -
ci¹ (4.14), ale w tym przy pa d ku z wy ko rzy sta niem za le ¿ no œci (5.2) i (5.3).
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Uzy ska ne wy ni ki ob li czeñ opi sa ne nazw¹ „bez splo tu” przed sta wio no w po -
wy ¿szej ko le j no œci na rys. 5.1, rys. 5.2 i rys. 5.3.

Po rów nuj¹c uzy ska ne wy ni ki ob li czeñ nie za wod no œci, fun kcji gê sto œci i in -
ten syw no œci awa rii dla dwóch proba bili sty cz nych mo de li (4.8 – 4.14) oraz (5.2,
5.3) i dwóch prób lo so wych (4.5) oraz (5.1) za uwa ¿a siê bar dziej „wy rów na ny”
prze bieg po wy ¿szych cha ra kte ry styk fun kcy j nych w przy pa d ku mo de lu splo to -
we go.
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Rys. 5.1. Po rów na nie nie za wod no œci w za le ¿ no œci od cza su pra cy sy ste mu ma gi stral sie ci
wo do ci¹go wej do chwi li zare je stro wa nia awa rii w dwóch roz wa ¿a nych przy pa d kach

– z uwzglêd nie niem splo tu i bez splo tu

Rys. 5.2. Po rów na nie fun kcji gê sto œci w za le ¿ no œci od cza su pra cy sy ste mu ma gi stral sie ci
wo do ci¹go wej do chwi li zare je stro wa nia awa rii w dwóch roz wa ¿a nych przy pa d kach

– z uwzglêd nie niem splo tu i bez splo tu



Roz bie ¿ no œci oby d wu po dejœæ w oce nie nie za wod no œci s¹ nie wie l kie (rys. 5.1). 
Do tycz¹ g³ów nie pocz¹tko we go okre su lat do awa rii oraz okre su po ja wie nia siê
wy ra Ÿ ne go prze giê cia w fun kcji gê sto œci (rys. 5.2). Ró ¿ ni ce w oce nie nie za wod no -
œci wy stê puj¹ g³ów nie w przy pa d ku, gdy fun k cja gê sto œci dla wa rian tu „bez splo -
tu” osi¹ga wa r to œci ni ¿ sze ni¿ w przy pa d ku „splo tu” (rys. 5.1).

Naj wiê ksze ró ¿ ni ce wy stê puj¹ w przy pa d ku oce ny in ten syw no œci awa rii na
ko ñ cu ob sza ru ewi den cji awa rii i w ob sza rze ekstra po la cji (rys. 5.3) – ob szar po -
wy ¿ej trzy dzie stu lat.

6. Dys ku sja

Przed sta wio na me to da oce ny nie za wod no œci, a ta k ¿e cha ra kte ry styk fun kcy j -
nych, ta kich jak fun k cja gê sto œci oraz fun k cja nie za wod no œci, po sia da wie le za let
wy ni kaj¹cych z po dej œcia niepa rame trycz ne go do esty ma cji, a mia no wi cie esty -
ma cji j¹dro wej. Naj wa¿ nie j szy przy tym jest fakt, ¿e kszta³t fun kcji gê sto œci pra w -
dopo dobie ñ stwa/nie za wod no œci nie trze ba przy j mo waæ a prio ri tak jak w po dej œ -
ciu para me try cz nym, ty l ko uzy sku je siê na pod sta wie pró by lo so wej, co do któ rej
milcz¹co przy j mu je my, ¿e sta no wi „dobr¹” re pre zen ta cjê po pu la cji ge ne ra l nej.

Wy dzie le nie pocz¹tku okre su ewi den cji awa rii to (rys. 4.1) i utwo rze nie dwóch 
prób lo so wych (4.5) po zwa la na uw z glêd nie nie do da t ko wej in fo r ma cji o awa riach 
w po rów na niu z po dej œciem po da nym w przyk³ad zie ob li cze nio wym (5.2 do 5.3).
Me to da oce ny nie za wod no œci i roz wa ¿a nych cha ra kte ry styk fun kcy j nych ba zu je
na splo cie dwóch fun kcji gê sto œci co jest zgod ne z rze czy wi sty mi uwa run kowa -
nia mi po mia ro wy mi awa rii przyk³ado wej sie ci in fra stru ktu ry. Dziê ki temu mo ¿ -
na ocze ki waæ, ¿e na pod sta wie pre zen to wa nej me to dy (4.8–4.14) uzy ska siê
wiêksz¹ ade k wa t noœæ w sto sun ku do rze czy wi stej i nie zna nej nie za wod no œci
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Rys. 5.3. Po rów na nie in ten syw no œci awa rii (la m b da-$( )l t ) w za le ¿ no œci od cza su pra cy sy ste mu
ma gi stral sie ci wo do ci¹go wej do chwi li zare je stro wa nia awa rii w dwóch roz wa ¿a nych przy pa d kach

– z uw z glêd nie niem splo tu i bez splo tu



przyk³ado wej in fra stru ktu ry w po rów na niu z przy pa d kiem opi sa nym wzo ra mi
(5.2 do 5.3). Tym nie mniej wie l koœæ luki po mia ro wej ma nie roz po zna ny wp³yw
za wy ¿aj¹cy oce nê nie za wod no œci. Wy ni ka to oczy wi œcie z bra ku da nych po mia -
ro wych do tycz¹cych awa rii ja kie mog³y wyst¹piæ w okre sie luki po mia ro wej.

Wo bec po wy ¿sze go, na su wa siê spo strze ¿e nie, ¿e po wy ¿sze me to dy mog¹ byæ
zwe ryfi ko wa ne te ch nik¹ typu Mon te Ca r lo po do b nie jak w pra cy [Fe luch 1994];
zak³adaj¹c okre œlon¹ po staæ fun kcji gê sto œci hipo tety cz ne go sy ste mu mo ¿ na wy -
ge ne ro waæ „pró by” lo so we okre sów bez awa ry j nej pra cy i ba daæ wp³yw ró ¿ nych
d³ugo œci luki po mia ro wej na oce nê nie za wod no œci. Po dej œcie ta kie po zwo li na
okre œle nie zmien no œci b³êdu oce ny nie za wod no œci i in nych cha ra kte ry styk nie -
za wod no œci w za le ¿ no œci od wie l ko œci luki po mia ro wej.
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Wojciech FELUCH

Pro ba bi li stic As ses s ment of the Re lia bi li ty
of the Ne twork Sy stem In fra stru ctu re

Using the Ke r nel Esti ma tion and in Con di tions
of the Me a su ring Gap

The article presents a probabilistic method for assessing the reliability of
the measurement gap in conditions associated with a lack of data relating to 
failure in the long term operation of the network infrastructure. Used data
bus failure of water supply network. Nonparametric approach was applied
in the form of kernel estimation using Parzen estimator.

Ke y words: water supply network, the gap measurement, reliability, kernel
estimation, Parzen estimator.
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Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej w Wa r sza wie

Fil try war szaws kie in fras truktur¹ ko mun aln¹
o stra teg icznym zna czen iu dla bez piec zeñstwa

mia sta i jego mie szkañców
– czêœæ 1

Wstêp

Rola, jak¹ od gry wa woda w co dzien nym fun kcjo no wa niu spo³ecze ñ stwa jest
ogro m na. Wyko rzy sty wa na jest w go spo da r stwach do mo wych, se kto rach go spo -
dar ki, prze my œle, ro l ni c twie, ¿e glu dze czy tu ry sty ce. O jej s³u¿e b nym i nie oce -
nio nym cha ra kte rze wie dzia no ju¿ w sta ro¿y t no œci. Egi pcja nie osie d la li siê wœród
rze ki Nilu, u¿y waj¹c wody w ¿y ciu co dzien nym i w ro l ni c twie. Z bie giem cza su
spo so bem na do sta r cza nie wody na te re ny zna cz nie od da lo ne od jej Ÿró de³ sta³y
siê ak we du kty, czy li wo do ci¹gi, kana³y na zie m ne i pod zie m ne do cie raj¹ce do

W ar ty ku le przed sta wio no pro ble ma ty kê ochro ny in fra stru ktu ry ko mu na l -

nej, któ rej cha ra kter i za kres œwia d czo nych dziê ki niej us³ug spe³nia klu czo -

we zna cze nie dla go spo dar ki pa ñ stwa. Roz wa ¿a nia pod jê te przez au to rów

roz po czy naj¹ siê od okre œle nia isto ty ochro ny obie któw klu czo wych dla go -

spo dar ki pa ñ stwa i bez pie cze ñ stwa lud no œci; de fi niuj¹ cha ra kter i za siêg

sku t ków po wsta³ych w wy ni ku wy bra ne go za gro ¿e nia oraz od nosz¹ siê do

pra kty cz nych ele men tów ochro ny lud no œci. Pod jê to rów nie¿ pró bê wska -

za nia mo ¿ li we go ob sza ru za sto so wa nia sy ste mów in fo r ma cji prze strzen nej

w za kre sie okre œla nia za siê gu po ten cja l nych sku t ków za gro ¿e nia w od nie -

sie niu do pro ce su pla no wa nia cy wi l ne go oraz re a go wa nia w sy tu a cji za gro -

¿e nia. W ko ñ co wym eta pie pra cy, au to rzy wska za li roz wi¹za nia zwi¹za -

ne z or ga ni zacj¹ i prze pro wa dze niem ewa ku a cji lud no œci oraz sa mo-

ewa ku acj¹.

S³owa klu czowe: zarz¹dza nie kry zy so we, pla no wa nie cy wi l ne,

in fra stru ktu ra kry ty cz na, ochro na in fra stru ktu ry kry ty cz nej, sy stem

za opa trze nia w wodê, mo de lo wa nie za gro ¿eñ, sy ste my in fo r ma cji

prze strzen nej, wspo ma ga nie de cy zji, na rzê dzia do wspo ma ga nia de cy zji,

ewa ku a cja, samo ewa ku a cja, ochrona ludnoœci.
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fon tann miast, ³aŸni i bo ga tych do mostw. Obe c nie woda nie jest ju¿ tak li mi to wa -
nym to wa rem jak da w niej. Ma cha ra kter ty le¿ samo s³u¿e b ny, co po wszech ny. 

Do sta wa wody, w ró ¿ nych po sta ciach, za spo ka ja po trze by byto wo-go spoda r -
cze lud no œci, bez wzglê du na mie j s ce, w któ rych jest rea li zo wa na. Z dru giej stro -
ny tra kto wa na w ka te go riach us³ug ma te ria l nych sta no wi ele ment go spo dar ki
ko mu na l nej, obe j muj¹cej w szcze gó l no œci za da nia o cha ra kte rze u¿y te cz no œci
pu b li cz nej, któ rych za sad ni czym ce lem jest bie¿¹ce i nie prze rwa ne (nie zak³óco -
ne) za spo ko je nie zbio ro wych po trzeb lud no œci po przez œwia d cze nie us³ug po -
wszech nie do stê p nych1. Przyk³adem in fra stru ktu ry umo ¿ li wiaj¹cej za opa try wa -
nie zna cz nej li cz by od bio r ców wodê s¹ fi l try wody na le¿¹ce do sy ste mu
wo do ci¹gów wa r sza wskich zapro je kto wa nych i zbu do wa nych w pod ko niec dzie -
wiêt na ste go wie ku przez bry ty j skie go in ¿y nie ra Wil lia ma Lin d le ya. Ich po to cz -
na na zwa to fi l try wa r sza wskie, su kce sy w nie mode rni zo wa ne, obe j mo wa ne pun -
kto wo ochron¹ jako za by tek, a w 2012 r., na mocy roz porz¹dze nia Pre zy den ta RP, 
uz na ne za po mnik hi sto rii2. Hi sto ria obie ktu, lo ka li za cja w cen trum dwu mi lio -
nowe go mia sta, a prze de wszy stkim cha ra kter œwia d czo nych przez nie us³ug wy -
ma gaj¹ ich sku te cz nej ochro ny. Za da nie po le gaj¹ce na za opa trze niu mia sta
sto³ecz ne go Wa r sza wa w wodê jest do men¹ Mie j skie go Przed siê bio r stwa Wo do -
ci¹gów i Ka na li za cji (MPWiK S.A.). Mia sto sto³ecz ne Wa r sza wa za opa try wa ne
jest w wodê z Wodoci¹gów Uk³adu Warszawskiego (WUW), które stanowi¹ trzy
zak³ady:
– Zak³ad Wo do ci¹gu Cen tra l ne go (ZWC),
– Zak³ad Wo do ci¹gu Pra skie go (ZWP),
– Zak³ad Wo do ci¹gu Pó³no c ne go (ZWP³).

îród³em wody dla ZWC i ZWP jest rze ka Wis³a, zaœ dla ZWP³ Za lew Ze grzyñ -
ski, za si la ny wo da mi Bugu i Na rwi. MPWiK S.A. eks plo a tu je sieæ wo do ci¹gow¹
o d³ugo œci ponad 3000 km WUC do sie ci mie j skiej do pro wa dzaj¹ bli sko 400 tys. m
wody na dobê.

Cha ra kter in fra stru ktu ry go spo dar ki ko mu na l nej o stra te gi cz nym zna cze niu
dla go spo dar ki mia sta i bez pie cze ñ stwa jego mie sz ka ñ ców oraz ko nie cz noœæ jej
ochro ny spra wiaj¹, i¿ d¹¿¹c do roz wi¹zañ maj¹cych zwiê kszaæ od po rnoœæ in fra -
stru ktu ry na za gro ¿e nia, po win ni œmy pod daæ ana li zie kwe stie wp³ywu ne ga tyw -
ne go dzia³ania in fra stru ktu ry na oto cze nie oraz mo ¿ li wo œci sza co wa nia strat i or -
gani zo wa nia dzia³añ maj¹cych na celu chro niæ po ten cja l ne ob sza ry za gro ¿eñ
wywo³ane dys funkcj¹ in fra stru ktu ry go spo dar ki ko mu na l nej, jak¹ sta no wi¹ fi l -
try wa r sza wskie. W zwi¹zku z tym, tezy przy jê te przez au to rów ar ty ku³u spro wa -
dzaj¹ siê do nastêpuj¹cych twierdzeñ:
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1  Usta wa z 20 grud nia 1996 r. o go spo da r ce ko mu na l nej (DzU z 1997 r., nr 9, poz. 43, z póŸn. zm.),
art. 1, ust. 2.

2  Roz porz¹dze nie Pre zy den ta RP z 4 sty cz nia 2012 r. w spra wie uz na nia za po mnik hi sto rii „Wa r -
sza wa – Ze spó³ Sta cji Fi l trów Wil lia ma Lin d le ya” (DzU z 2012 r., nr 0, poz. 64). 



– sy stem ochro ny obie któw go spo dar ki ko mu na l nej ze wzglê du na ich cha ra kter
po wi nien spe³niaæ no r my, ¿¹da nia i ocze ki wa nia u¿yt ko w ni ków,

– obie kty go spo dar ki ko mu na l nej ze wzglê du na swój go spo da r czy i s³u¿e b ny
cha ra kter po win ny byæ chro nio ne w spo sób kom p le kso wy, uw z glêd niaj¹cy ró ¿ -
ne fo r my ochro ny i an ga ¿uj¹cy za rów no pod mio ty se kto ra pub li cz ne go i pry -
wa t ne go,

– dys fun k cja obie któw go spo dar ki ko mu na l nej wy ni kaj¹ca z za gro ¿eñ na tu ra l -
nych i antro poge ni cz nych, od dzia³uje na in fra stru ktu rê zlo ka li zo wan¹ w naj -
bli ¿ szym s¹sie dztwie,

– okre œle nie po ten cjal ne go za siê gu od dzia³ywa nia sku t ków zwi¹za nych z dys -
funkcj¹ obie któw go spo dar ki ko mu na l nej oraz wspo ma ga nie pro wa dzo nych
dzia³añ mo ¿ li we jest dziê ki za sto so wa niu Sy ste mów In fo r ma cji Prze strzen nej,

– dys fun k cja obie ktu go spo dar ki ko mu na l nej stwa rzaj¹ca bez po œred nie za gro ¿e -
nie dla zdro wia i ¿y cia lu dzi wy ma ga roz wa ¿e nia za sad no œci prze pro wa dze nia
ewa ku a cji z za gro ¿o nych ob sza rów,

– or ga ni za cja ewa ku a cji ma so wej zwi¹za nej z dys funkcj¹ obie ktu go spo dar ki ko -
mu na l nej stwa rzaj¹cej bez po œred nie za gro ¿e nie dla zdro wia i ¿y cia lu dzi, po -
win na uw z glêd niaæ samo ewa ku a cji lud no œci.

1. Istota ochrony obiekt ów o szczeg ólnym zna czen iu dla
go spod arki i be zpie czeñ stwa lu dzi

Ochro na obie któw o szcze gó l nym zna cze niu dla go spo dar ki i bez pie cze ñ stwa
lu dzi, bez wzglê du na przy na le ¿ noœæ tych obie któw, po win na sta no wiæ przed -
miot ochro ny. Ich nie zak³óco ne fun kcjo no wa nie nie roze rwa l nie zwi¹zane jest
z za pe w nie niem pod sta wo wych po trzeb lu dzi, wœród nich do stê pu do wody. Bez -
pie cze ñ stwo lud no œci w li te ra tu rze przed mio tu jest post rze ga ne jako stan i pro -
ces. Tym cza sem, patrz¹c na nie z pun ktu wi dze nia do sta r cza nych us³ug (w tym
wody), na le ¿a³oby je okre œliæ mia nem pro du ktu, któ re go post rze ga ne do ko nu je
siê przez pry z mat ¿y cia co dzien ne go i prze ja wia siê w po sta ci po czu cia bez pie cze -
ñ stwa, czy to indy widu al ne go, czy to spo³ecz ne go. J. Œwi nia r ski przy po mi na, ¿e
bez pie cze ñ stwo lud no œci, w naj sze r szym zna cze niu tego po jê cia, nie ty l ko za pe w -
nia prze ¿y cie jed no stki czy te¿ spo³ecz no œci, ale rów nie¿ ko m fort ¿y cia3.

Se kto ry i jed no stki ko mu na l ne œwiadcz¹ce us³ugi dla mie sz ka ñ ców tworz¹ in -
fra stru ktu rê ko mu naln¹, któr¹ ka¿ do ra zo wo na le ¿y roz pa try waæ w ca³oœci, jako
sy stem z³o¿o ny z mnie j szych czê œci, uw z glêd niaj¹cy re la cje miê dzy nimi i ich
auto no mi cz ne za da nia. Sy stem in fra stru ktu ry ko mu na l nej, zda niem S. De ncze -
wa, to zbiór pod sy ste mów in fra stru ktu ry te ch ni cz nej, ogól no mie j skiej i kry ty cz nej
sk³adaj¹cych siê z okre œlo nej li cz by ele men tów o cha ra kte rze in¿y nie ry j nym, spo³ecz nym
i stra te gi cz nym, wraz z powi¹za nia mi we wnê trz ny mi i re la cja mi z oto cze niem,
stanowi¹cy pewn¹ ca³oœæ oraz re a li zuj¹cy okre œlo ne cele, g³ów nie w po sta ci us³ug ma te -
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3  J. Œwi nia r ski, O na tu rze bez pie cze ñ stwa, Wyd. Ul mak, Wa r sza wa – Pru sz ków 1997, s. 11.



ria l nych i nie mate ria l nych4. Ta kie po dej œcie wska zu je, i¿ cha ra kter kry ty cz ny po -
sia da je dy nie nie wie l ka czêœæ ele men tów ko mu na l nych (mie j skich). Jest to taki
zbiór ele men tów (us³ugi, urz¹dze nia, in sta la cje, obie kty), powi¹za nych ze sob¹
wiê za mi fun kcjo nal ny mi, o cha ra kte rze stra te gi cz nym ze wzglê du na za pe w nie -
nie bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa i oby wa te li5. Idea ochro ny in fra stru ktur kry ty cz -
nych przy œwie ca od lat pa ñ stwom roz wi niê tym. Dzia³ania w tym kie run ku po -
dej mo wa ne s¹ su kce sy w nie na po zio mie Rady, Ko mi sji i Pa r la men tu Unii
Eu ro pe j skiej, a na stê p nie ad ap to wa ne przez pa ñ stwa cz³on ko wskie sto so w nie do
ich spe cy fik na ro do wych. Przy pa d ki zda rzeñ o du ¿ej ró¿ no rod no œci i spe cy fi ce
sku t ków, ta kie jak za ma chy ter rory sty cz ne na wie ¿e œwia to we go Cen trum Han d -
lu w No wym Jor ku (2001), me tro w Ma dry cie (2004) i Lon dy nie (2005) wy daj¹
siê po twier dzaæ ko nie cz noœæ po szu ki wa nia i imp le men ta cji roz wi¹zañ w za kre sie
stra te gi cz nych ele men tów z pun ktu wi dze nia go spo dar ki i bez pie cze ñ stwa lud -
no œci. Ich ochro na mo ¿ li wa jest je dy nie w przy pa d ku roz po zna nia, wy zna cza nia
i okre œla nia po trzeb w za kre sie bie¿¹cych i zmie niaj¹cych siê po trzeb i mo ¿ li wo -
œci ochro ny. Unia Eu ro pe j ska w dy re kty wie Rady Eu ro py z 2008 roku6 szcze -
góln¹ uwa gê zwra ca na eu ro pejsk¹ in fra stru ktu rê kry tyczn¹ (EIK), któ rej
zak³óce nie lub zni sz cze nie mia³oby isto t ne sku t ki trans gra ni cz ne, usta na wiaj¹c
pro ce du rê jej roz po zna wa nia i wy zna cza nia. Rów no cze œ nie dy re kty wa nak³ada
na pa ñ stwa cz³on ko wskie obo wi¹zek roz po zna nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej
(IK), któ ra mo¿e byæ wy zna czo na jako EIK, ale co do za sa dy nie in ge ru je w krajo -
we me to dy ki roz po zna nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej. W ro zu mie niu dy re kty wy,
in fra stru ktu ra kry ty cz na, to sk³ad nik, sy stem lub czêœæ infrastru ktu ry zlo kali zo wa ne
na te ry to rium pañstw cz³on ko wskich, któ re maj¹ pod sta wo we zna cze nie dla utrzy ma nia
nie zbêd nych fun kcji spo³ecz nych, zdro wia, bez pie cze ñ stwa, ochro ny, do bro by tu mate ria l -
ne go lub spo³ecz ne go ludnoœci oraz któ rych zak³óce nie lub zni sz cze nie mia³oby isto t ny
wp³yw na dane pa ñ stwo cz³on ko wskie w wy ni ku utra ce nia tych fun kcji7. Eu ro pe j ski
pro gram ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej (EPOIK) w spo sób szcze gó³owy zo -
sta³ do okre œlo ny w Zie lo nej ksiê dze w spra wie euro pe j skie go pro gra mu ochro ny
in fra stru ktu ry kry ty cz nej przy jê tej w 2005 r.8 Do ku ment ten w wy ka zie se kto rów 
in fra stru ktu ry kry ty cz nej za wie ra se ktor do tycz¹cy wody, obe j muj¹cy trzy
podsektory:
– do sta wy wody do spo ¿y cia,
– kon tro li wody do spo ¿y cia (kon tro li ja ko œci),
– moni to ro wa nia i ilo œcio wej kon tro li za so bów wod nych.
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4  S. De nczew, Or ga ni za cja i zarz¹dza nie in fra stru ktur¹ ko mu naln¹ w ujê ciu sy ste mo wym, SGSP,
Wa r sza wa 2006, s. 9.

5  Ta m ¿e, s. 10.
6  Dy re kty wa Rady Unii Eu ro pe j skiej 2008/114/WE z 8 grud nia 2008 r. w spra wie roz po zna wa nia

i wy zna cza nia eu ro pe j skiej in fra stru ktu ry kry ty cz nej oraz oce ny po trzeb w za kre sie po pra wy jej ochro -
ny (DzU UE., L 345, 23/12/2008 P. 0075 – 0082).

7  Ta m ¿e, art. 2, pkt. 2.
8  Zie lo na ksiê ga z 17 li sto pa da 2005 r. w spra wie euro pe j skie go pro gra mu ochro ny in fra stru ktu ry

kry ty cz nej, COM (2005) 576.



Po trze ba ochro ny se kto ra do tycz¹cego wody zo sta³a do strze ¿o na przez Pol skê
na pod wór ku krajo wym. Usta wa z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym 
(wraz z usta wa mi zmie niaj¹cymi usta wê o zarz¹dza niu kry zy so wym z 2009
i 2010 r.) iden ty fi ku je je de na œcie sy ste mów in fra stru ktu ry kry ty cz nej, wœród któ -
rych zna j duj¹ siê systemy:
– za opa trze nia w ene r giê, su ro w ce ener ge ty cz ne i pa li wa, 
– ³¹czno œci, 
– sie ci tele infor maty cz nych, 
– fi nan so we, 
– za opa trze nia w ¿y w noœæ, 
– za opa trze nia w wodê, 
– ochro ny zdro wia, 
– trans po rto we, 
– ra to w ni cze, 
– za pe w niaj¹ce ci¹g³oœæ fun kcjo no wa nia ad mi ni stra cji pu b li cz nej, 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 nie bez pie cz nych9.
Usta wa o zarz¹dza niu kry zy so wym (UZK), po przez in fra stru ktu rê kry tyczn¹

okre œla 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 klu czo we dla bezpie cze ñ stwa
pa ñ stwa i jego oby wa te li oraz s³u¿¹ce za pe w nie niu spra w ne go funkcjo 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 biorców10. De fi ni cja, choæ zro zu -
mia³a, nie po zwa la na usta le nie, czy dany ele ment mo ¿ na na zwaæ in fra stru ktu rê
kry tyczn¹, czy te¿ nie. Po wo dem ta kie go sta nu rze czy jest nie ja w ny cha ra kter
kry te riów prze kro jo nych (pro go wych) sta no wi¹cych trze ci etap w pro ce du rze
iden ty fi ka cji krajo wej in fra stru ktu ry kry ty cz nej (KIK). Wo bec po wy ¿sze go
trud no, bez zna jo mo œci wa r to œci kry te rium prze kro jo we go stwier dziæ ze stu pro -
cen tow¹ pe w no œci¹, czy fi l try wa r sza wskie, sta no wi¹ce klu czo we og ni wo sy ste mu 
za opa trze nia w wodê sto li cy s¹ de facto infrastruktur¹ krytyczn¹ w myœl
przepisów UZK. 

Li te ra tu ra przed mio tu od no to wu je przy pa d ki, w któ rych po szcze gó l ni au to -
rzy in fra stru ktur¹ kry tyczn¹ na zy waj¹ rów nie¿ ob sza ry, obie kty, urz¹dze nia
i trans po rty pod le gaj¹ce obo wi¹zko wej ochro nie11 oraz obie kty szcze gó l nie wa ¿ -
ne dla bez pie cze ñ stwa i ob ron no œci pa ñ stwa12. Zgod nie z ustaw¹ o ochro nie osób
i mie nia, fi l try wa r sza wskie maj¹ szcze gó l ne zna cze nie dla bez pie cze ñ stwa pu-

Fil try war szaws kie in fras truktur¹ ko mun aln¹ o stra teg icznym zna czen iu... 39

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

10  Ta m ¿e.
11  Usta wa z 22 sie r p nia 1997 r. o ochro nie osób i mie nia (DzU z 1997 r., nr 114, poz. 740, z póŸn.

zm).
12  Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 24 cze r w ca 2003 r. w spra wie obie któw szcze gó l nie wa ¿ nych

dla bez pie cze ñ stwa i ob ron no œci pa ñ stwa oraz ich szcze gó l nej ochro ny (DzU z 200 r., nr 116, poz. 1090
z póŸn. zm.). 



bli cz ne go jako zak³ady, obie kty i urz¹dze nia maj¹ce isto t ne zna cze nie dla fun k -
cjo no wa nia aglo me ra cji mie j skich, któ rych zni sz cze nie lub usz ko dze nie mo¿e
sta no wiæ za gro ¿e nie dla ¿y cia i zdro wia lu dzi oraz œro do wi ska. Spogl¹daj¹c na
wspo mnia ny ko m p leks przez pry z mat roz porz¹dze nia o obie ktach szcze gó l nie
wa ¿ nych dla bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa, na le ¿y stwier dziæ, ¿e wy ma ga on szcze gó l -
nej ochro ny, gdy¿ sta no wi obiekt bêd¹cy we w³aœci wo œci or ga nów ad mi ni stra cji
rz¹do wej, or ga nów jed no stek sa morz¹du tery to rial ne go, fo r ma cji, in sty tu cji pa ñ -
stwowych przed siê bio r ców lub in nych jed no stek orga niza cy j nych, któ rych zni -
sz cze nie lub usz ko dze nie mo¿e sta no wiæ za gro ¿e nie dla ¿y cia i zdro wia lu dzi,
dzie dzi c twa na ro do we go oraz œro do wi ska w zna cz nych roz mia rach albo spo wo -
do waæ po wa ¿ ne stra ty ma te ria l ne, a ta k ¿e zak³óciæ fun kcjo no wa nie pañstwa.

Ochro na obo wi¹zko wa pro wa dzo na jest w cza sie po ko ju, zaœ szcze gó l na na
wy pa dek za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa i wo j ny13. Oz na cza to, ¿e zakwa lifi -
ko wa nie fi l trów wa r sza wskich do oby d wu ro dza jów obie któw, z jed nej stro ny po -
ka zu je ci¹g³oœæ pro wa dzo nej ochro ny, nie za le ¿ nie od sta nu fun kcjo no wa nia pa ñ -
stwa, z dru giej zaœ przy po mi na o wa r to œci przedmiotu ochrony. 

Z uwa gi na brak wie dzy do tycz¹cej kry te rium prze kro jo we go wpra w dzie
trud no wpi saæ fi l try wa r sza wskie w po czet in fra stru ktur kry ty cz nych sy ste mu za -
opa trze nia w wodê, zw³asz cza w kon te k œcie da nych okre œlaj¹cych li cz bê in fra -
stru ktur kry ty cz nych w po szcze gó l nych sy ste mach14. Mo ¿ na je dy nie do mnie my -
waæ, ¿e mimo nie wie l kiej li cz by in fra stru ktur kry ty cz nych, fi l try wa r sza wskie
spe³niaj¹ kry te ria prze kro jo we, kwa li fi kuj¹ce je do obie któw chro nio nych
w myœl art. 3, ust. 2 UZK. Po twier dze niem tego mo¿e byæ opis sy ste mu za opa -
trze nia w wodê przed sta wio ny w za³¹czni ku nr 1 do Na ro do we go Pro gra mu
Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej15 (NPOIK), cha ra kte ry zuj¹cy ten sy stem
jako powi¹zane ze sob¹ przed siê bio r stwa i urz¹dze nia po bie raj¹ce, usz la che t -
niaj¹ce, do sta r czaj¹ce i oczy sz czaj¹ce wodê dla lud no œci i prze mys³u oraz za pe w -
niaj¹cy spra w ne fun kcjo no wa nie spo³ecz no œci w za kre sie za opa trze nia w wodê
i o d bio ru œcie ków ko mu na l nych w ob li czu po stê puj¹cej koncentracji ludnoœci
w o œro d kach miejskich. 

Pró ba usta le nia tego, czy fi l try wa r sza wskie s¹ in fra stru ktur¹ kry tyczn¹, czy
te¿ nie mog³aby oka zaæ siê nie po trze b na, gdy by œmy do swo jej stra te gii ochro ny
obie któw o klu czo wym zna cze niu dla go spo dar ki pa ñ stwa i bez pie cze ñ stwa oby -
wa te li zaimp lemen to wa li roz wi¹za nia fun kcjo nuj¹ce w in nych pa ñ stwach. Isto t -
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13  Z. So be j ko, Teo re ty cz ne i pra kty cz ne pro ble my ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej [w:] Ko so -
wski B., W³oda r ski A. (red.), Wy zwa nia Bez pie cze ñ stwa Cy wi l ne go w XXI wie ku – in ¿y nie ria dzia³añ
w ob sza rze na uki, dy da kty ki i pra kty ki, Wa r sza wa 2007, Fun da cja Edu ka cja i Te ch ni ka Ra tow ni c twa,
s. 281.

14  W 2012 r. li cz ba in fra stru ktur kry ty cz nych w ra mach sy ste mu za opa trze nia w wodê to piêæ [na
pod sta wie I. Ku lik, Bez pie cze ñ stwo obie któw eu ro pe j skiej in fra stru ktu ry kry ty cz nej na ob sza rach mo r -
skich [w:] W. Ku stra (red.), Wspó³pra ca Si³ Zbro j nych z Ad mi ni stracj¹ Pu b liczn¹ na ob sza rach mo r -
skich, Wyd. SRWO, Wa r sza wa 2012, s. 130.

15  Na ro do wy Pro gram Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej – za³¹cznik 1: cha ra kte ry styka sy ste mów 
in fra stru ktu ry kry ty cz nej, s. 58. 



nym do ku men tem wska zuj¹cym dzia³ania zmie rzaj¹ce do pod nie sie nia po zio mu
ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej w Sta nach Zjed no czo nych Ame ry ki Pó³no c -
nej (USA) jest Stra te gia Bez pie cze ñ stwa Kra ju ds. Ochro ny Fi zy cz nej In fra-
stru ktu ry Kry ty cz nej (Na tio nal Stra te gy for Ho me land Se cu ri ty for the Phy si cal
Pro te c tion of Cri ti cal In fra stru ctu res and Key As sets – NSPP16). Okre œla ona cele 
na ro do we, a za ra zem zwra ca du¿¹ uwa gê na maj¹tek klu czo wy dla USA, do któ re -
go za li cza siê: 
– po mni ki, sym bo le i iko ny na ro do we,
– za po ry, wa³y oraz zbio r ni ki wod ne oraz oœro d ki wy twa rzaj¹ce ene r giê nu-

kle arn¹;
– du¿e mie j s ca zgro ma dzeñ.

Wed³ug przy jê tej stra te gii, ob sza ry ochro ny wy zna czaj¹ce kie run ki dzia³añ,
to nie ty l ko sy ste my ro zu mia ne jako obie kty, w tym obie kty bu do w la ne, urz¹dze -
nia, in sta la cje i us³ugi, ale ta k ¿e mie j s ca ku l tu i zgro ma dzeñ publicznych.

Fi l try wa r sza wskie sta no wi¹ce, co do za sa dy, obiekt in fra stru ktu ry ko mu na l -
nej, i z du ¿ym pra wdopo dobie ñ stwem obiekt in fra stru ktu ry kry ty cz nej, na le ¿y
chro niæ za wszelk¹ cenê. Z jed nej stro ny za pe w ni¹ nie prze rwa ny cha ra kter
us³ugi, z dru giej s¹ nie oce nio nym ele men tem go spo dar ki, ta k ¿e z fi nan so we go
pun ktu wi dze nia, zwi¹za ne go z odp³at nym cha ra kte rem œwiadczonej us³ugi. 

Ochro na in fra stru ktur kry ty cz nych zgod nie z dy re ktyw¹ Rady Eu ro py, co do
za sa dy, sta no wi do me nê ope ra to rów ty ch ¿e in fra stru ktur. To na nich spo czy wa
za sad ni cza odpo wie dzia l noœæ za jej bez pie cze ñ stwo i utrzy ma nie ci¹g³oœci
dzia³ania. Z dru giej stro ny do ku ment se kto ro wy, ja kim jest za twier dzo ny 26 mar -
ca 2013 r. Na ro do wy Pro gram Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej, opie ra siê na
trzech za sad ni czych fi la rach:
– wspó³odpo wie dzial no œci – wspó l nym (zbio ro wym) d¹¿e niu do po pra wy bez -

pie cze ñ stwa IK wy ni kaj¹cym ze œwia do mo œci jej zna cze nia, za rów no dla or ga -
nów ad mi ni stra cji pu b li cz nej, jej ope ra to rów, spo³ecze ñ stwa, go spo dar ki,
i w kon se k wen cji pa ñ stwa,

– wspó³pra cy – wy ko ny wa niu ra zem przez ucze st ni ków NPOIK ochro ny IK
okre œlo nych, zbie ¿ nych i wza je m nie uzu pe³niaj¹cych siê za dañ, dla wspó l ne go
osi¹gniê cia celu, któ ry wy ni ka z za sa dy wspó³odpo wie dzial no œci,

– za ufa niu – prze ko na niu ucze st ni ków Pro gra mu, ¿e mo ty wacj¹ dzia³ania wszy -
stkich be ne fi cjen tów IK jest d¹¿e nie do po pra wy bez pie cze ñ stwa IK. 
Ochro na in fra stru ktu ry obie któw fi l trów wa r sza wskich pro wa dzo na po win -

na byæ zgod nie z za sa da mi ochro ny in fra stru ktur kry ty cz nych, z jed nej stro ny
za pe w niaj¹cej jej nie zak³óco ne fun kcjo no wa nie (wy ni kaj¹ce z we wnê trz nych
i ze w nê trz nych za gro ¿eñ), z dru giej – spe³niaj¹cej no r my i ¿¹da nia od bio r ców
ko ñ co wych (u¿yt ko w ni ków). Im p li ku je to ko nie cz noœæ or ga ni za cji ochro ny
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w spo sób kom p le kso wy, uw z glêd niaj¹cy ró ¿ ne fo r my ochro ny i an ga ¿uj¹cy za -
rów no pod mio ty se kto ra pub li cz ne go, jak i pry wa t ne go.

Rz¹dowe Cen trum Bez pie cze ñ stwa re ko men du je sto so wa nie w obie ktach in -
fra stru ktu ry kry ty cz nej szeœæ form ochro ny:
– ochro nê fi zyczn¹ obe j muj¹c¹ po dej mo wa nie dzia³añ maj¹cych na celu za pe w -

nie nie bez pie cze ñ stwa ¿y cia i zdro wia, nie tyka l no œci cie le s nej oraz ochro nê
mie nia i w zna cz nej mie rze nawi¹zuje do re a li za cji czyn no œci, o któ rych mowa
w usta wie o ochro nie osób i mie nia,

– ochro nê te ch niczn¹ ro zu mian¹ jako te ch ni cz ne ele men ty ochro ny jed no stki
– spro wa dza siê do za pe w nie nia sy ste mu ala r mo wa nia i dzia³añ ra to w ni czych,
sy ste mów syg na li za cji prze ciwpo ¿a ro wej, pro du kcji i dys try bu cji ostrze ¿eñ
w za kre sie bez pie cze ñ stwa in sta la cji, œro d ków te ch ni cz nych maj¹cych za po bie -
gaæ b³êdom ope ra to ra,

– ochro nê oso bow¹ obe j muj¹c¹ pra kty ki i pro ce du ry mi ni ma li zuj¹ce ry zy ko po -
wsta nia za gro ¿e nia wsku tek dzia³al no œci cz³owie ka (umy œl nej b¹dŸ przy pa d ko -
wej) – ochro na tego typu obe j mu je ogra ni cze nie do stê pu do okre œlo nych stref
oso bom trze cim, dok³adny ska ning przed za trud nie niem (ba da nia prze sie wo -
we), po zio mo wa nie wy szko le nia pra co w ni ków, pro mo wa nie prze strze ga nia
prze pi sów,

– ochro nê tele info r ma tyczn¹ w spo sób nie uni k nio ny nawi¹zuj¹c¹ do za pe w nie -
nia po uf no œci, inte gra l no œci i nie za wod no œci da nych – oz na cza wsze l kie przed -
siê w ziê cia mi ni ma li zuj¹ce ry zy ko „ugo dze nia” sy ste mów in fra stru ktu ry kry ty -
cz nej za po œred ni c twem in fra stru ktu ry tele infor maty cz nej, za pe w nia rów nie¿
dzia³ania na rzecz prze ciw dzia³ania wir tu a l nym ata kom oraz inn¹ dzia³al no œci¹ 
cy be r ne tyczn¹ rodz¹c¹ za bu rze nia w fun kcjo no wa niu in fra stru ktur kry ty cz -
nych,

– ochro nê prawn¹ wy ra ¿on¹ po przez po dej mo wa nie pra wnych dzia³añ maj¹cych
ogra ni czaæ ry zy ko in ge ro wa nia w pod mio ty o ka pi ta l nym zna cze niu dla fun k -
cjo no wa nia pa ñ stwa – po le ga na po dej mo wa niu dzia³añ chro ni¹cych przed roz -
wi¹za niem, zmian¹ prze zna cze nia, zby cia lub prze nie sie nia sie dzi by za gra ni cê
spó³ek, któ rych mie nie zo sta³o uja w nio ne w jed no li tym wy ka zie obie któw,
urz¹dzeñ, in sta la cji i us³ug wchodz¹cych w sk³ad in fra stru ktu ry kry ty cz nej,
o któ rym mowa w art. 5b, ust. 7, pkt 1 usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym,

– pla ny od twa rza nia ro zu mia ne jako od twa rza nie fun kcji rea li zo wa nych przez
in fra stru ktu rê kry tyczn¹.
Za kres sto so wa nej ochro ny po wi nien byæ pro po rcjo nal ny do po zio mu ry zy ka

da nej in fra stru ktu ry, gdzie owa propo rcjo na l noœæ od no si siê za rów no do przy jê -
te go mo de lu ochro ny, jak i u¿y tych si³ i œro d ków. Przy jê ty sy stem ochro ny po wi -
nien mieæ za sto so wa nie do wszy stkich ty pów ziden tyfi ko wa nych za gro ¿eñ na tu -
ra l nych, in ten cjo nal nych i te ch ni cz nych. Wœród g³ów nych cech go cha rak-
te ry zuj¹cych po win ny zna leŸæ siê kom p le kso woœæ i ela sty cz noœæ oraz ³atwoœæ
u¿y cia i pe³ne zro zu mie nie przez tych, któ rzy s¹ odpo wie dzia l ni za IK. Za le ¿ noœæ 
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za sto so wa nych roz wi¹zañ od po zio mu ry zy ka oz na cza, ¿e dzia³ania ochron ne
wi¹¿¹ siê z obni¿aniem poziomu ryzyka poprzez:
– ob ni ¿a nie pra wdopo dobie ñ stwa wyst¹pie nia da ne go sce na riu sza za gro ¿eñ,
– zmnie j sza nie po da t no œci (wa ru nek lub zbiór wa run ków, któ re mog¹ umo ¿ li wiæ 

za gro ¿e niu od dzia³ywa nie na IK),
– mini ma li za cjê sku t ków po wsta³ych w wy ni ku wyst¹pie nia da ne go sce na riu sza.

2. Zag ro¿ enia obi ekt ów in fras truktu ry ko mun alnej

Plan zarz¹dza nia kry zy so we go mia sta sto³ecz ne go Wa r sza wy w czê œci g³ów nej 
za wie ra iden ty fi ka cjê i cha ra kte ry stykê awa rii ró ¿ ne go typu, w tym awa rii
zwi¹zanych z fun kcjo no wa niem in fra stru ktu ry wodno- kanali zacy j nej. Za gro ¿e -
nia prze rwa nia us³ugi do staw wody nosz¹ mia no za gro ¿eñ o cha ra kte rze nad zwy -
cza j nym. Ge ne ra l na kla sy fi ka cja za gro ¿eñ tego typu na ka zu je do ko na nie po -
dzia³u na:
– za gro ¿e nia ty po we,
– za gro ¿e nia spe cy fi cz ne (wyj¹tko we).

Zda rze nia ty po we cha ra kte ry zuj¹ siê tym, ¿e mog¹ wyst¹piæ w ka ¿ dym mie j s -
cu ko m p le ksu, do ty kaæ go w ca³ym za kre sie, na to miast zda rze nia wyj¹tko we
zwi¹zane s¹ z wyst¹pie nia za gro ¿e nia w kon kre t nym mie j s cu tego ko m p le ksu, s¹
spo wo do wa ne sa bo ta ¿em lub in nym zda rze niem lo so wym. Do za gro ¿eñ ty po -
wych dla Fi l trów Warszawskich nale¿¹:
– pla no wa ne za mkniê cie po szcze gó l nych zak³adów (ele men tów),
– za nik na piê cia na po³¹cze niu ele ktroe nerge tycz nym,
– wyst¹pie nie awa ry j ne wy so kich lub ni skich sta nów na Wi œle i w Za le wie Ze -

grzy ñ skim. 
Wœród za gro ¿eñ spe cy fi cz nych mo ¿ na wy mie niæ:

– zanie czy sz cze nie wód powie rz ch nio wych (lub infi ltra cy j nych) Wis³y lub Za le -
wu Ze grzy ñ skie go po wo duj¹ce w sto p niu ogra ni czo nym po bór wody do ce lów
pro du kcy j nych,

– zanie czy sz cze nie wód powie rz ch nio wych (lub infi ltra cy j nych) Wis³y lub Za le -
wu Ze grzy ñ skie go eli mi nuj¹ce po bór wody do ce lów pro du kcy j nych,

– pró bê sa bo ta ¿u,
– ka ta stro fy i inne zda rze nia lo so we.

Po wy ¿sza kwa li fi ka cja nie wy cze r pu je wszy stkich mo ¿ li wo œci wy stê po wa nia
za gro ¿eñ. Oprócz zda rzeñ incy den ta l nych i po wsta³ych w wy ni ku dzia³añ na tu -
ry, na le ¿y wy mie niæ awa rie zwi¹zane z usz ko dze niem ru ro ci¹gów, zbio r ni ków
ma ga zy nuj¹cych nie bez pie cz ne che mi ka lia wyko rzy sty wa ne w pro ce sie uz da t -
nia nia wody, nie kon tro lowa ne zrzu ty œcie ków do miejsc po bo ru wody czy wy pad ki 
dro go we w po bli ¿u ko m p le ksu obie któw. 

Wspo mnia ne zda rze nia z udzia³em sub stan cji nie bez pie cz nych, po³¹czo ne
z in ten cjo nal nym dzia³aniem cz³owie ka, sta no wi¹ czê sto za gro ¿e nie nie ty l ko dla
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sa mej in fra stru ktu ry go spo dar ki ko mu na l nej i za pe w niaj¹cej jej obs³ugê za³ogi,
ale rów nie¿ dla in fra stru ktu ry zlo kali zo wa nej w naj bli ¿ szym s¹sie dztwie oraz lu -
dzi tam prze by waj¹cych. 

Iden ty fi ka cja za gro ¿eñ po le ga na pró bie od po wie dzi na py ta nie, ja kie nie ko -
rzy st ne zda rze nia mog¹ dotkn¹æ IK. îród³em in fo r ma cji na te mat sy ste mu za -
opa trze nia w wodê jest Ra port o za gro ¿e niach bez pie cze ñ stwa na ro do we go oraz
Krajo wy Plan Zarz¹dza nia Kry zy so we go. îród³em in fo r ma cji na te mat za gro ¿eñ 
na po zio mie ope ra to rów i w³aœci cie li in fra stru ktur kry ty cz nych jest oce na ry zy ka 
do ko nuj¹ca kla sy fi ka cji wy stê puj¹cych ry zyk, pla ny ochro ny in fra stru ktu ry kry -
ty cz nej oraz, w przy pa d ku za gro ¿e nia terro rysty cz ne go, Szef Agen cji Bez pie cze ñ -
stwa We wnê trz ne go. Osta t ni z przy pa d ków, któ re go de le ga cja usta wo wa zo sta³a
za wa r ta w art. 12 a usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym pre cy zu je, ¿e Szef Agen cji
Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go, w przy pa d ku pod jê cia in fo r ma cji o mo ¿ li wo œci
wyst¹pie nia sy tu a cji kry zy so wej bêd¹cej sku t kiem zda rze nia o cha ra kte rze ter -
rory sty cz nym, za gra ¿aj¹cego in fra stru ktu rze kry ty cz nej, ¿y ciu lub zdro wiu lu -
dzi, mie niu w zna cz nych roz mia rach, dzie dzi c twu na ro do we mu lub œro do wi sku
mo¿e udzie laæ za le ceñ or ga nom i pod mio tom za gro ¿o nym tymi dzia³ania mi oraz
prze ka zy waæ im nie zbêd ne in fo r ma cje s³u¿¹ce prze ciw dzia³aniu za gro ¿e niu. 

Usu wa nie za gro ¿eñ i ich sku t ków nie jest wy³¹cz nie do men¹ ope ra to ra in fra -
stru ktu ry kry ty cz nej. Dzia³ania w za kre sie usu wa nia sku t ków ró ¿ no rod nych
za gro ¿eñ, w tym po wsta³ych w wy ni ku klêsk ¿y wio³owych, po wa ¿ nych awa rii
prze mys³owych czy te¿ ka ta strof te ch ni cz nych, ade k wa t nie do ich po zio mu za -
gro ¿e nia in fra stru ktur kry ty cz nych po win na po dej mo waæ rów nie¿ w za le ¿ no œci
od pod leg³oœci sy ste mów ad mi ni stra cja rz¹dowa lub sa morz¹dowa. W przy jê tym
Na ro do wym Pro gra mie Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej wspó³odpo wie dzia -
l noœæ za sy stem (sta tus wspó³go spo da rza sy ste mu) przy pi sa no dwóm mi ni strom:
ad mi ni stra cji i cy fry za cji oraz œro do wi ska.

Przy wo³any sy stem za opa trze nia w wodê jest przyk³adem sy ste mu, za któ ry
z jed nej stro ny od po wia daj¹ sa morz¹dy pod leg³e mi ni stro wi ad mi ni stra cji i cy -
fry za cji, z dru giej zaœ pod leg³e bez po œred nio mi ni stro wi œro do wi ska jako mi ni -
stro wi za j muj¹cego siê dzia³em go spo dar ki wod nej, w tym:
– kszta³to wa niem, ochron¹ i ra cjo na l nym wyko rzy sty wa niem za so bów wod nych,
– utrzy ma niem œródl¹do wych wód powie rz ch nio wych, sta no wi¹cych w³as noœæ

Skar bu Pa ñ stwa wraz z in fra stru ktur¹ te ch niczn¹ zwi¹zan¹ z tymi wo da mi,
obe j muj¹c¹ bu do w le oraz urz¹dze nia wod ne,

– bu do wê, mode r ni za cjê oraz utrzy ma nie œródl¹do wych dróg wod nych,
– ochro nê prze ciw po wo dziow¹, w tym bu do wê, mode r ni za cjê oraz utrzy ma nie

urz¹dzeñ wod nych za bez pie czaj¹cych przed po wo dzi¹ oraz ko or dy na cjê przed -
siê w ziêæ s³u¿¹cych os³onie i ochro nie prze ciwpo wo dzio wej pa ñ stwa,

– fun kcjo no wa nie pa ñ stwo wej s³u¿by hy dro logi cz no – meteo rolo gi cz nej i pa ñ -
stwo wej s³u¿by hy dro logi cz nej, z wy³¹cze niem za gad nieñ mo ni to rin gu ja ko œci
wód pod zie mnych,
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– wspó³pra cê miê dzy na ro dow¹ na wo dach gra ni cz nych w za kre sie za dañ na -
le¿¹cych do dzia³u17.
Wska za ne roz wi¹za nie wska zu je na spra wo wa nie nad zo ru w fo r mu le od gó r -

nej i od do lnej. Ten ro dzaj roz wi¹za nia, chara ktery sty cz ny dla po dej œcia holi sty -
cz ne go do ochro ny klu czo wych ele men tów dla go spo dar ki pa ñ stwa i zbio ro wej
po my œl no œci jego oby wa te li, wy ni ka z obo wi¹zku za pe w nie nia przez pa ñ stwo
bez pie cze ñ stwa ka ¿ de mu oby wa te lo wi we wszy stkich aspe ktach, ta k ¿e w aspe k -
cie do sta r cza nia us³ug, tj. opie ki zdro wo t nej, za opa try wa nia w ¿y w noœæ, wodê czy 
me dia. W ten spo sób pa ñ stwo chro ni do bra pu b li cz ne. Uni ka to woœæ, po da t noœæ
na za gro ¿e nia, wielo wy mia ro woœæ i do tkli woœæ strat, zró¿ ni co wa ny czas od bu do -
wy in sta la cji, urz¹dzeñ, dóbr i us³ug do sta r cza nych wsku tek nie zak³óco ne go funk -
cjo no wa nia wy ma gaj¹ od pa ñ stwa ta kich roz wi¹zañ orga niza cy j nych (w tym praw -
nych i pro cedu ra l nych), te ch ni cz nych oraz stra te gi cz nych, któ re za pe w ni¹ re so r -
tom i in sty tu cjom w³¹czo nym do dzia³añ na rzecz ochro ny in fra stru ktu ry kry-
ty cz nej ade k watn¹ do po trzeb li cz bê za dañ i ko m pe ten cji. Skom pli ko wa na i nie
do ko ñ ca roz po zna na wspó³za le ¿ noœæ in fra stru ktur kry ty cz nych po twier dzaj¹
ko nie cz noœæ roz wi¹zañ kom p le kso wych. Jest to szcze gó l nie wa ¿ ne w kon te k œcie
jed nej z za sad ni czych w³aœci wo œci in fra stru ktur kry ty cz nych, to jest ich sie cio -
wo œci. Oz na cza to, ¿e w co raz wiê kszej ilo œci przy pa d ków in fra stru ktu ra kry ty cz -
na, w spo sób nie kon tro lowa ny, mo¿e byæ wyko rzy sty wa na przez ró ¿ ne go ro dza ju 
prze stê pców, w tym ter ro ry stów18. Uw z glêd nie nie zró¿ ni co wa nych ro dza jów za -
gro ¿eñ po zwa la na uod po r nia nie in fra stru ktu ry kry ty cz nej fun kcjo nuj¹cej wokó³ 
po³¹czo nych re la cja mi zmien nych: oto cze nia cywi liza cyj ne go – te ch no lo gii
– cz³owie ka. Zda niem A. Ty bu r skiej za gro ¿e nie in fra stru ktu ry kry ty cz nej mo¿e
byæ efe ktem za dzia³ania jed nej z wy mie nio nych wzglêd nych albo byæ ich wza -
jemn¹ ko m pi lacj¹. Uod pa r nia nie in fra stru ktu ry kry ty cz nej, a wiêc de fa c to
zmnie j sza nie jej po da t no œci na za gro ¿e nia, mo ¿ li we jest w przy pa d ku zro zu mie -
nia, ¿e ochro na in fra stru ktu ry kry ty cz nej przy po mi na sy stem na czyñ po³¹czo -
nych, w któ rym: in fra stru ktu ra kry ty cz na mo¿e sta no wiæ za gro ¿e nie dla œro do -
wi ska (oto cze nia), œro do wi sko mo¿e wywo³ywaæ za gro ¿e nie dla in fra stru ktu ry
kry ty cz nej, fun kcjo no wa nie in fra stru ktu ry zwi¹zane jest w spo sób bez po œred ni
z no wo czes ny mi tech no lo gia mi, ochro na in fra stru ktu ry kry ty cz nej opie ra siê
w pe w nym za kre sie na wy ko rzy sta niu no wo cze s nych te ch no lo gii19. Po wy ¿sza za -
le ¿ noœæ wy da je siê po twier dzaæ, ¿e za le ¿ noœæ in fra stru ktur kry ty cz nych wzglê -
dem sie bie ma skom pli ko wa ny i nie roz po zna ny do ko ñ ca cha ra kter. W pra kty ce
oz na cza to, ¿e ochro na in fra stru ktu ry kry ty cz nej, w tym sy ste mu za opa trze nia
w wo dê, i za li cza nych do nie go fi l trów wa r sza wskich nie ty l ko po win na byæ orga -
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ni zo wa na w opa r ciu o fo r my ochro ny wy bra ne na pod sta wie wa r to œci osza co wa -
ne go ry zy ka, ale rów nie¿ po win na an ga ¿o waæ ró ¿ ne pod mio ty o cha ra kte rze pry -
wa t nym i pu b li cz nym, a ta k ¿e s³u¿by ra to w ni cze i do stê p ne roz wi¹za nia
wspo ma gaj¹ce pro ces po dej mo wa nia de cy zji.

3. Zarz¹dza nie kry zys owe w ochron ie obiekt ów go spod arki
ko mun alnej

Zarz¹dza nie kry zy so we ro zu mia ne zgod nie z ustaw¹ o zarz¹dza niu kry -
zysowym (DzU z 2007 r., nr 89, poz. 590, z póŸn. zm.) nie jest jed noz na cz nie in -
terpreto wa ne, a trud no œci z jego de fi nio wa niem wyst¹pi³y ju¿ na eta pie two rze nia 
ustawy. Jak za uwa ¿a R. Gro cki ko le j ne no we li za cje wspo mnia nej usta wy zmie -
niaj¹ de fi ni cje za rów no zarz¹dza nia kry zy so we go, jak i sy tu a cji kry zy so wej20.
Aktualna de fi ni cja opi su je zarz¹dza nie kry zy so we jako dzia³al noœæ or ga nów ad mi -
nistracji pu b li cz nej bêd¹c¹ ele men tem kie ro wa nia bez pie cze ñ stwem na ro do wym, któ ra
polega na za po bie ga niu sy tu a cjom kry zy so wym, przy go to wa niu do prze j mo wa nia nad
nimi kon tro li w dro dze za pla no wa nych dzia³añ, re a go wa niu w przy pa d ku wyst¹pie nia
sy tu a cji kry zy so wych, usu wa niu ich sku t ków oraz od twa rza niu za so bów i in fra stru ktu ry
kry ty cz nej21.

Nie od³¹cznym ele men tem zarz¹dza nia kry zy so we go jest pla no wa nie cy wi l ne.
Tu rów nie¿ na le ¿y zwró ciæ uwa gê na za kres tego po jê cia. Ana li zuj¹c je w kon te k -
œcie usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym, na le ¿y mieæ na uwa dze, ¿e nie jest ono to¿ -
sa me z pla no wa niem cy wi l nym na sy tu a cje nad zwy cza j ne w NATO22. Usta wa de -
fi niu je pla no wa nie cy wi l ne w dwóch aspe ktach, jako dzia³al noœæ przy go to wuj¹c¹
ad mi ni stra cjê pu b liczn¹ do zarz¹dza nia kry zy so we go oraz pla no wa nie wspie ra -
nia i wy ko rzy sta nia Si³ Zbro j nych RP do re a li za cji za dañ z za kre su zarz¹dza nia
kry zy so we go23. 

Od nosz¹c siê do przy wo³anych po wy ¿ej de fi ni cji, na le ¿y zwró ciæ uwa gê, ¿e
dzia³al noœæ ta pro wa dzo na jest przez or ga ny ad mi ni stra cji pu b li cz nej ró ¿ nych
szcze b li. Za gro ¿e nia na to miast nie uw z glêd niaj¹ gra nic admi ni stra cyj nych czy
kom pe ten cyj nych po szcze gó l nych or ga nów i wp³ywaæ mog¹ na zdro wie i ¿y cie
lu dzi czy in fra stru ktu rê kry tyczn¹. Dys fun k cja obie któw go spo dar ki ko mu na l -
nej wy ni kaj¹ca z za gro ¿eñ na tu ra l nych i antro poge ni cz nych, od dzia³uje na in fra -
stru ktu rê zlo ka li zo wan¹ w jej naj bli ¿ szym s¹sie dztwie. W sy tu a cji wyst¹pie nia
za gro ¿e nia nie zbêd ne jest pod jê cie sku te cz nych dzia³añ zmie rzaj¹cych do od two -
rze nia ta kiej in fra stru ktu ry czy us³ug w celu umo ¿ li wie nia nor ma l ne go fun kcjo -
no wa nia na te re nie ob jê tym od dzia³ywa niem za gro ¿e nia. Po dej mo wa ne w sy tu a -
cji kry zy so wej dzia³ania bêd¹ wy ma ga³y sko ordy no wa nia i wspó³pra cy
wszy stkich zaan ga ¿o wa nych pod mio tów. Okre œle nie po ten cjal ne go za siê gu od -

46 Zeszyty Naukowe SGSP nr 49 (1) 2014

20  R. Gro cki, Zarz¹dza nie kry zy so we. Do bre pra kty ki, Di fin, Wa r sza wa 2012, s. 14.
21  Usta wa z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu […], art. 2.
22  W. Ki t ler, Pla no wa nie cy wi l ne w zarz¹dza niu kry zy so wym, AON, Wa r sza wa 2011, s. 8.
23  Usta wa z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu […], art. 3 pkt. 3.



dzia³ywa nia sku t ków zwi¹za nych z dys funkcj¹ obie któw go spo dar ki ko mu na l nej 
oraz wspo ma ga nie ko or dy na cji pro wa dzo nych dzia³añ mo¿liwe jest dziêki
zastosowaniu Systemów Informacji Przestrzennej.

4. Pra kty cz ne za sto so wa nie Sy ste mów In fo r ma cji Prze strzen nej
w zarz¹dza niu kry zy so wym

Zarz¹dza nie w cza sie sy tu a cji nie ko rzy st nej jest dzia³aniem, któ re go ce lem
jest opty ma li za cja po dej mo wa nych de cy zji zwi¹za nych z prze jê ciem nad nim
kon tro li i ogra ni cze niem sku t ków da ne go zda rze nia, w tym ochro nê ¿y cia i zdro -
wia za gro ¿o nych osób oraz ogra ni cze nie strat. Jedn¹ z me tod pro gno zo wa nia roz -
wo ju zda rze nia nie ko rzy stne go (po wo dzi, po ¿a ru, chmu ry to ksy cz nych ga zów,
itp.), któ ra wspo ma ga pod jê cia de cy zji, jest me to da opa r ta na mo de lach mate ma -
ty cz nych i opra co wa niu mo ¿ li wych sce na riu szy prze bie gu sy tu a cji przy wy ko -
rzy sta niu pro gra mów kom pu te ro wych. Za tem, po przez zbie ra nie da nych, ich
ana li zê i prze twa rza nie (np. mo de le roz wo ju po ¿a ru, mo de le roz prze strze nia nia
siê chmu ry ga zo wej itp.) ist nie je mo ¿ li woœæ wspa r cia de cy den ta przed sta wiaj¹c
pra wdo podo b ne sce na riu sze roz wo ju sy tu a cji. Aspekt ten po ru sza ny jest rów nie¿ 
w usta wie o zarz¹dza niu kry zy so wym w de fi ni cji mapy za gro ¿e nia24. Mapy te,
jako czêœæ pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go po win ny byæ opra co wy wa ne w ra -
mach pro ce su pla no wa nia cy wi l ne go. Wy ko rzy sta nie mo de li i two rze nie map za -
gro ¿eñ czy ry zy ka mo¿e jed nak byæ rea li zo wa ne rów nie¿ w fa zie re a go wa nia do
zo bra zo wa nia za ist nia³ej sytuacji, nie tylko mo¿liwych, ale i hipotetycznych
scenariuszy.

Obok mo de li roz prze strze nia nia siê za gro ¿e nia isto t ne jest ba da nie wp³ywu
na ota czaj¹c¹ rze czy wi stoœæ. Po mo c ne w tym za kre sie s¹ sy ste my in fo r ma cji prze -
strzen nej. Po jê cie Sy ste mów In fo r ma cji Prze strzen nej (SIP) wy wodz¹ce siê
angie lsko jêzy cz nej na zwy Geo gra p hi cal In fo r ma tion Sy stem (GIS), t³uma czo nej
rów nie¿ jako sy ste my in fo r ma cji geo gra fi cz nej, nie jest jed noz na cz nie in ter pre -
towa ne. Mo ¿ na spo t kaæ siê z w¹skim uto ¿ sa mia niem tych te r mi nów jako opro -
gra mo wa nia prze zna czo ne go do gro ma dze nia i ana li zo wa nia da nych geo gra fi cz -
nych (prze strzen nych)25. Jest te¿ wy mie nia ny jako je dy nie jed no z na rzê dzi do
pre zen ta cji wy ni ków ana liz w sy ste mach wspo ma ga nia bi z ne su ele ktro nicz ne -
go26. Sze ro kie zna cze nie na to miast de fi niu je je jako z³o¿o ny sy stem powi¹za nych
ze sob¹ ele men tów, do któ rych za li cza ne s¹ pro du kty info rma cy j ne, dane, opro -
gra mo wa nie, sprzêt kom pu te ro wy, pro ce du ry i lu dzie27. Na po trze by ar ty ku³u
przy jê to na rzê dziow¹ de fi ni cjê opi suj¹c¹ SIP jako sy stem do zbie ra nia, prze cho -
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24   Usta wa z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu […], art. 3 pkt. 9.
25  D. Go t lib, A. Iwa niak, R. Ol sze wski, GIS ob sza ry za sto so wañ, Wy daw ni c two Na uko we PWN,

Wa r sza wa 2007, s. 9.
26  J. Jan czak, Info rma ty cz ne sy ste my wspo ma ga nia zarz¹dza nia, AON, Wa r sza wa 2011, s. 91.
27  R. To m lin son, Roz wa ¿a nia o GIS. Pla no wa nie Sy ste mów In fo r ma cji Geo gra fi cz nej dla me ne -

d¿e rów, Wyd. ESRI Pol ska, 2008, s. 5.



wy wa nia, edy cji, ana li zo wa nia i wizu a li za cji danych, które s¹ przestrzennie
odniesione do powierzchni Ziemi. 

Przed sta wie nie tej sa mej chmu ry to ksy cz nej sub stan cji na wy kre sie (rys. 1),
nie daje tylu mo ¿ li wo œci pro wa dze nia ana liz, co przed sta wie nie jej za siê gu na ma -
pie (rys. 2). Sku te cz ne wspo ma ga nie de cy den ta po win no za tem do sta r czaæ mu
kon tekst w po sta ci in fo r ma cji prze strzen nych28.

Na rys. 1 przed sta wio no efekt sy mu la cji chmu ry sub stan cji nie bez pie cz nej
w pro gra mie ALOHA 5.4.3. (Are al Lo ca tions of Ha zar do us At mo sp he res). Pro -
gram ten jest da r mow¹ ap li kacj¹ ko m pu te row¹, za pro je kto wan¹ i opra co wan¹
przez Naro dow¹ Ad mi ni stra cjê Oce a nu i At mo s fe ry USA (NOAA) i Agen cjê
Ochro ny Œrodo wi ska USA (EPA). Mo de le zaimp lemen to wa ne w tym pro gra mie
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Rys. 1. Za siê gi stref nie bez pie cz nych, sy mu la cja w ap li ka cji ALOHA 5.4.3.

îród³o: opra co wa nie w³asne.

28  T. Ta r na wski, M. Chmie le wski, P. Kê dzie r ski, D. Pie rz cha³a, K. Wie cka, Us³ugi udo stê p nia nia
oraz zo bra zo wa nia da nych z wy ko rzy sta niem sy ste mów GIS, [w:] A. Naj ge ba u er (red.), Mo de le za gro -
¿eñ aglo me ra cji mie j skiej wraz z sy ste mem zarz¹dza nia kry zy so we go na przyk³ad zie mia sta sto³ecz ne -
go Wa r sza wy, WAT, Wa r sza wa 2009, s. 725.



daj¹ mo¿liwoœæ tworzenia sce na riu szy do tycz¹cych: to ksy cz no œci, pa l no œci, pro -
mie nio wa nia cie p l ne go i nad ci œ nie nia po³¹czo nych z uwo l nie niem sub stan cji
che mi cz nej, któ re mo¿e wywo³ywaæ dys per sjê gazu, zap³on i/lub eks plo zje29. Pro -
gram zo sta³ zaproje kto wa ny w taki spo sób, by w kró t kim cza sie prze pro wa dzaæ
ob li cze nia. Pro gram mini ma li zu je mo ¿ li woœæ pope³nie nia b³êdu przez ope ra to ra, 
kon tro luj¹c dane wejœcio we oraz ostrze gaj¹c w przy pa d ku wpro wa dze nia b³êd nej 
wa r to œci. Ob li cze nia reprezen tuj¹ ko m pro mis miê dzy dok³ad no œci¹ i szy b ko œci¹. 
Pro gram umo ¿ li wia mo dy fi ka cjê za da nych sce na riu szy, a wy ni ki przed sta wia
w ³atwej do wy ko rzystania fo r mie gra fi cz nej. Do da t ko wym atu tem pro gra-
mu A LO HA jest mo ¿ li woœæ wizuali za cji stref za gro ¿eñ na ma pach. Za pis wy ni ku 
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Rys. 2. Za siê gi stref nie bez pie cz nych w ap li ka cji Ar c GIS 10

îród³o: opra co wa nie w³asne.

29  http://re spon se.re sto ra tion.noaa.gov/oil-an d-che mical - spills/che mica l - spills/re spon se- to ols/alo -
ha.html (do stêp: 05.06.2013).



sy mu la cji w po sta ci pli ku *.kml30 czy *.shp31 umo ¿ li wia wczy ta nie ich do Go o gle -
E arth czy Ar c GIS.

Ana li za stref za gro ¿e nia w od nie sie niu do oto cze nia od da je w³aœciw¹ ska lê
pro ble mu, z ja kim mierz¹ siê oso by odpo wie dzia l ne za za pe w nie nie bez pie cze ñ -
stwa. Przy j muj¹c za³o¿e nie, ¿e w fi l trach wa r sza wskich, zlo kali zo wa nych w kwa -
dra cie ulic Ko szy ko wej, Krzy wi c kie go, Fi l tro wej i Ra szy ñ skiej, ze wzglê du na
pro wa dzo ny tam pro ces oczy sz cza nia wody nie zbêd ne jest maga zy no wa nie
i prze twa rza nie chlo ru, mo ¿ na przy go to waæ ana li zê zwi¹zan¹ z jego uwo l nie niem 
bêd¹cym na stê p stwem awa rii b¹dŸ in ten cjo nal nego dzia³ania cz³owie ka np.
ataku terrorystycznego. 

W od nie sie niu do pa ra me trów wej œcio wych pro gra mu ALOHA nie zbêd ne
jest wpro wa dze nie da nych zwi¹za nych m.in. z wa run ka mi atmo sfe rycz ny mi czy
Ÿród³em wy cie ku. W sy mu la cji, któ rej wy ni ki zo sta³y przed sta wio ne na rys. 1
przy jê to wa run ki atmo sfe ry cz ne: wiatr s³aby z kie run ku po³udnio wo-za chod nie -
go, tem pe ra tu rê po wie trza 21°C, za chmu rze nie du¿e, wi l go t noœæ 75%. Za³o¿o -
no rów nie¿, ¿e chlor wy cie ka ze zbio r ni ka o po je mno œci 1 m3, wype³nio ne go
w ok. 25%, po przez otwór o œred ni cy 1 cm zlo kali zo wa ny w gó r nej czê œci zbio r ni ka.

Uzy ska ne w wy ni ku sy mu la cji dane wyj œcio we, ob li czo ne na pod sta wie mo de -
lu gazu ciê ¿ kie go, przed sta wiaj¹ trzy stre fy za gro ¿e nia oraz li niê pe w no œci
zwi¹zan¹ z naj wiêksz¹ ze stref (opcjo na l nie dla ka ¿ dej stre fy). Stre fy ob li cza ne s¹
w za³o¿o nym przy pa d ku zgod nie z po zio ma mi od czu wa nia efe któw to ksy cz nych
AEGL32. Ich li nie gra ni cz ne s¹ wy zna czo ne przez pun kty o tym sa mym stê ¿e niu,
któ re mog¹ wywo³aæ sku t ki33:
l AEGL 1 – stê ¿e nie sub stan cji w po wie trzu, po wy ¿ej któ re go ca³a po pu la cja,

w³¹czaj¹c wra ¿ li we jed no stki, mo¿e od czuæ dys ko m fort, pod ra ¿ nie nie lub pew -
ne bez ob ja wo we dzia³ania, któ re s¹ od wra ca l ne,
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30  KML jest ot otwa r ty stan dard opra co wa ny przez fi r mê Ke y ho le Inc., po zwa la na wizu a li za cjê da -
nych prze strzen nych.

31  Fo r mat pli ku sha pe fi le (*.shp) zo sta³ opra co wa ny przez fi r mê ESRI pro du cen ta opro gra mo wa nia
Ar c GIS i s³u¿y do za pi su da nych prze strzen nych we kto ro wych, sta³ siê obe c nie jed nym ze stan dar dów
u¿y wa nych w Sy ste mach In fo r ma cji Prze strzen nej. Za pis wy ni ków sy mu la cji opra co wa nych w pro gra -
mie ALOHA do pli ku sha pe fi le mo ¿ li wy jest po przez pro gram Ma r p lot.

32 Acu te Ex po su re Gu i de li ne Le vels (AEGL) okre œlaj¹ dopu sz cza l ne stê ¿e nia pro go we dla lu dzi
w sy tu a cji na ra ¿a nia incy den tal ne go (jed nora zo we go), zwi¹za ne go z wy cie kiem sub stan cji to ksy cz nej.
Po zio my te okre œla ne s¹ dla cza su prze by wa nia w stre fie za gro ¿o nej 10 min, 30 min, 1 go dzi na, 8 go -
dzin. W od nie sie niu do cza su eks po zy cji okre œla ne s¹ stê ¿e nia, któ re mog¹ po wo do waæ sku t ki opi sa ne
w te k œcie ar ty ku³u dla po szcze gó l nych sto p ni AEGL 1, AEGL 2 i AEGL 3. Wiê cej in fo r ma cji na te mat
AEGL zna leŸæ mo ¿ na na stro nach in ter ne to wych Agen cji Ochro ny Œro do wi ska USA (EPA)
http://www.epa.gov. Sto so wa nie AEGL jest te¿ reko men do wa ne przez Eme r gen cy Ma na ge ment Is su es
Spe cial In trest Gro up jako pie r wszy z trzech spo so bów okre œla nia stref za gro ¿e nia po wsta³ego w wy ni ku 
nag³ego uwo l nie nia sub stan cji to ksy cz nych. W przy pa d ku bra ku wy zna czo nych po zio mów AEGL sto -
so wa ne s¹ po zo sta³e me to dy ki (ERPG, TEEL) ori se.orau.gov/emi/sca pa/chem -pac s- te els/de fa ult.htm
(05.06.2013).

33  Z. Sa la mo no wicz, M. Ma j der-£opa t ka, Pro gno zo wa nie za siê gu stre fy za gro ¿e nia to ksy cz ne go
przy po mo cy pro gra mu kom pute ro we go ALOHA, Ma te ria³y Zak³adu Ra tow ni c twa Che mi cz ne go
Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej, www.sgsp.edu.pl/ucze l nia/kdrg/zrch/zaj.php [do stêp 05.06.2013].



l AEGL 2 – stê ¿e nie sub stan cji w po wie trzu, po wy ¿ej któ re go ca³a po pu la cja,
w³¹czaj¹c wra ¿ li we jed no stki, po nie sie nie od wra cal ny usz czer bek na zdro wiu,

l AEGL 3 – stê ¿e nie sub stan cji w po wie trzu, po wy ¿ej któ re go ca³a po pu la cja,
w³¹czaj¹c wra ¿ li we jed no stki, ule g nie d³ugo trwa³ym po wa ¿ nym sku t kom
w zdro wiu lub po nie sie œmieræ.
Stê ¿e nia AEGL dla chlo ru zo sta³y usta lo ne czê œcio wo w dro dze eks pe ry men -

tów34, a ich wie l ko œci zo sta³y zaimp lemen to wa ne do pro gra mu ALOHA:
l AEGL 1 = 0,5 ppm35 przy eks po zy cji 60 min;
l AEGL 2 = 2 ppm przy eks po zy cji 60 min;
l AEGL 3 = 20 ppm przy eks po zy cji 60 min.

Stê ¿e nia po ni ¿ej po zio mu AEGL 1 mog¹ byæ wy czu wa l ne przez zmys³y wê -
chu czy sma ku, mog¹ te¿ byæ przy czyn¹ pod ra ¿ nieñ w po sta ci ka sz lu czy ³za wie -
nia, nie po wo duj¹ jed nak za gro ¿e nia dla zdro wia i ¿y cia36.

Odwo³uj¹c siê do wy ni ku sy mu la cji w pro gra mie ALOHA, dla po da nych wy -
¿ej pa ra me trów, otrzy ma no za siê gi dla po szcze gó l nych stref: naj bar dziej za gro -
¿o nej (AEGL 3) w pro gra mie przed sta wia nej za po moc¹ ko lo ru cze r wo ne go 272
me try w kie run ku wia tru, AEGL 2 przed sta wia nej za po moc¹ ko lo ru poma rañ -
czo we go 903 me try oraz naj mniej na ra ¿o nej stre fy ¿ó³tej (AEGL 1) o d³ugo œci
oko³o 1700 me trów. Jak wspo mnia no wcze œ niej pro gram ALOHA ge ne ru je te¿
in fo r ma cjê do tycz¹c¹ lini pe w no œci – con fi den ce li nes, któ ra przed sta wia mo ¿ li -
wy ob szar za gro ¿e nia za ist nia³y w przy pa d ku zmian kie run ku wia tru. Taka sy -
mu la cja daje in fo r ma cjê na te mat za siê gu stref za gro ¿o nych i mo¿e sta no wiæ
przyk³adowy scenariusz do mapy zagro¿enia.

Przed sta wie nie ta kie go za siê gu za gro ¿e nia powo do wa ne go przez uwo l nie nie
sub stan cji nie bez pie cz nej, jak na rys. 2, na tle da nych prze strzen nych37 w ap li ka -
cji Ar c GIS, oprócz bez po œred nie go, wi zua l ne go ze sta wie nia tych in fo r ma cji,
umo ¿ li wia ta k ¿e pro wa dze nie ana liz. Prze chodz¹c od pod sta wo wych se le kcji
wed³ug po³o¿e nia, po wy ko rzy sta nie zaimp lemen to wa nych mo de li mo ¿ na do ko -
naæ ana li zy da ne go za gro ¿e nia w okre œlo ny po³o¿e niu geo gra fi cz nym. Umo ¿ li wia 
to zba da nie za siê gu od dzia³ywa nia, po wsta³ej w wy ni ku dys fun kcji in fra stru ktu -
ry ko mu na l nej, stre fy za gro ¿e nia na inne obie kty zna j duj¹ce siê w jej za siê gu. Za -
kres pro wa dzo nych ana liz uza le ¿ nio ny bê dzie od ro dza ju opro gra mo wa nia u¿y -
te go do ich prze pro wa dze nia, ale i za kre su da nych prze strzen nych do stê p nych
dla tej lo ka li za cji. Wy ko rzy stuj¹c za awan so wa ne fun kcje ana liz sie cio wych okre -
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34  http://www.epa.gov/op p tintr/aegl/pubs/tsd56.pdf [do stêp 05.06.2013r.].
35  ppm (parts per mil lion) jest to jed no stka stê ¿e nia okre œlaj¹ca iloœæ cz¹ste czek sub stan cji na mi lion 

cz¹ste czek roz two ru, 10000 ppm = 1% objê to œcio we mu.
36  D. Kre wski, K. Ba ks hi, R. Gar rett, E. Fa l ke, G. Rusch, D. Ga y lor, De ve lo p ment of acu te ex po su re 

gu i de li ne le vels for air bo r ne ex po su res to ha zar do us sub stan ces, Re gu la to ry To xi co lo gy and Phar ma co -
lo gy 2004, vol. 39, s. 186.

37  Dane prze strzen ne mog¹ byæ po sta ci ra stro wej przed sta wiaj¹cej np. ukszta³to wa nie te re nu, po -
kry cie te re nu,  po sta ci we kto ro wej np. bu dyn ki, dro gi, pun kty ad re so we, czy nume ry cz ne go mo de lu te -
re nu np. TIN. Mo ¿ li we jest te¿ za si la nie sy ste mów in fo r ma cji prze strzen nej da ny mi z ze w nê trz nych baz
da nych jak np. PESEL.



œliæ mo ¿ na ob szar, na któ rym wyst¹piæ mog¹ prze rwy w do sta wie wody, o ile wy -
mu szo ne to bê dzie skal¹ po wsta³ych usz ko dzeñ. Wstrzy ma nie czy ogra ni cze nie
œwia d cze nia tej us³ugi pro wa dziæ mo¿e do zak³óceñ w fun kcjo no wa niu np. obie k -
tów ochro ny zdro wia czy prze bie gu pro ce sów tech nolo gi cz nych. Wyst¹piæ te¿
mog¹ do da t ko we stra ty i za gro ¿e nia wy ni kaj¹ce z bra ku mo ¿ li wo œci ko rzy sta nia
z sie ci hy dran to wej pod czas dzia³añ ga œ ni czych. Na po trze by ar ty ku³u zo sta³a
prze pro wa dzo na przyk³ado wa ana li za re la cji prze strzen nej prze ci na nia m.in.
wa r stwy bu dyn ków ze stref¹ za gro ¿e nia (con fi den ce li nes) roz prze strze niaj¹cej
siê chmu ry chlo ru. Dziê ki tej fun kcjo nal no œci otrzy ma no in fo r ma cjê o li cz bie
bu dyn ków za gro ¿o nych, któ rych li cz ba w przy wo³anym przyk³ad zie jest rów na
472. W polu zain tere so wa nia oso by odpo wie dzia l nej za ko or dy na cjê akcji ra to w -
ni czej czy pla ni sty roz wa ¿aj¹cego ró ¿ ne sce na riu sze zwi¹zane z za gro ¿e nia mi na
wy bra nym te re nie, isto t niejsz¹ od li cz by bu dyn ków by³a by in fo r ma cja po zwa -
laj¹ca osza co waæ li cz bê osób w nich prze by waj¹cych, po ten cja l nie na ra ¿o nych na
sku t ki roz wa ¿a ne go za gro ¿e nia. Nie po sia daj¹c do stê pu do bazy PESEL czy da -
nych me l dun ko wych, na po trze by tego ar ty ku³u, do ob li cze nia sza cun ko wej li cz -
by osób zo sta³y przy jê te wa r to œci, li cz by me trów kwa dra to wych przy pa daj¹cych
na jedn¹ oso bê, w po szcze gó l nych ro dza jach bu dyn ków z Roz porz¹dze nia Mi ni -
stra In fra stru ktu ry z 12 kwie t nia 2002 r. w spra wie wa run ków te ch ni cz nych, ja -
kim po win ny od po wia daæ bu dyn ki i ich usy tu o wa nie. W roz porz¹dze niu tym,
dla bu dyn ków, któ rych spo sób zago spoda ro wa nia i prze zna cze nie nie wska zuj¹
jed no- zna cz nie ma ksy ma l nej li cz by u¿yt ko w ni ków, za mie sz czo ne s¹ wska Ÿ ni ki
po zwa laj¹ce ob li czyæ li cz bê osób do ce lów okre œla nia pa ra me trów dróg ewa kua -
cy j nych38. Sko rzy sta nie z tych wska Ÿ ni ków mo ¿ li we jest przy zna nej fun kcji bu -
dyn ku oraz jego po wie rz ch ni. Dziê ki temu, ¿e dane prze strzen ne do tycz¹ce bu -
dyn ków, do stê p ne s¹ w po sta ci we kto ro wej, oprócz wi do cz nej na ma pie czê œci
gra fi cz nej (obie któw powie rz ch nio wych tzw. po li go nów) po sia daj¹ rów nie¿ czêœæ 
opi sow¹ zwan¹ ta bel¹ atry bu tów39. Atry bu ty wa r stwy bu dyn ki wy ko rzy sta ne
w przyk³ado wym sce na riu szu do sza co wa nia li cz by osób to fun k cja bu dyn ku,
li cz ba kon dy g na cji i po wie rz ch nia rzu tu bu dyn ku (obie ktu wry so wa ne go w ma -
pê). Ilo czyn li cz by kon dy g na cji i rzu tu bu dyn ku nie zbêd ny jest do wy li cze nia po -
wie rz ch ni ca³ko wi tej bu dyn ku, na to miast fun k cja po zwa la za sto so waæ od po -
wied ni wska Ÿ nik li cz by me trów kwa dra to wych po wie rz ch ni przy pa daj¹cych na
jedn¹ oso bê dla ró ¿ nych ka te go rii obie któw. Dzia³anie to wy ko nu je siê przy po -
mo cy na rzê dzia w Ar c GIS na zwa ne go kal ku la to rem pól. Ko le j ne na rzê dzie pod -
su mo wa nia po zwa la wy ge ne ro waæ ta be lê z ze sta wie niem li cz by bu dyn ków oraz
sza co wan¹ liczb¹ osób. Ta be la taka mo¿e byæ pre zen to wa na w ok nie pro gra mu
Ar c GIS b¹dŸ wy eks po rto wana do fo r ma tów umo ¿ li wiaj¹cych dalsz¹ ana li zê czy
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38  Roz porz¹dze nie Mi ni stra In fra stru ktu ry z 12 kwie t nia 2002 r. w spra wie wa run ków te ch ni cz -
nych, ja kim po win ny od po wia daæ bu dyn ki i ich usy tu o wa nie (DzU z 2002 r., nr 75, poz. 690), art. 236,
ust. 6.

39  J. Ur ba ñ ski, GIS w ba da niach przy rod ni czych, Wy daw ni c two Uni wer sy te tu Gda ñ skie go,
Gdañsk 2010, s. 12.



wy mia nê da nych przy u¿y ciu po wszech nie do stê p nych pa kie tów opro gra mo wa -
nia biu ro we go (rys. 3).

Sza co wa na li cz ba osób zo sta³a okre œlo na na po trze by sce na riu szy ewa ku a cji
opi sa nych w da l szej czê œci ar ty ku³u. Zo sta³y tu wpro wa dzo ne ko re kty w sto sun -
ku do wy ni ków uzy ska nych przy za sto so wa niu wska Ÿ ni ków opi sa nych w przy -
wo³anym roz porz¹dze niu mi ni stra in fra stru ktu ry w celu ure a l nie nia li cz by osób
w wy bra nych, nie ty po wych bu dyn kach jak np. cen trum han d lo we Z³ote Ta ra sy
czy Pa³ac Ku l tu ry i Na uki. Dla tego typu obie któw przy jê to li cz bê osób w bu dyn -
kach na pod sta wie in fo r ma cji do stê p nych na stro nach in ter ne to wych do -
tycz¹cych tych obie któw. Do da t kow¹ in fo r macj¹, wart¹ uwa gi, wy ni kaj¹c¹
z prze d sta wio nej ta be li obok li cz by osób, jest li cz ba obie któw za li czo nych do po -
szcze gó l nych fun kcji, z uwy pu kle niem bu dyn ków oœwia ty, na uki, ku l tu ry, spo r -
tu (fun k cja k), opie ki zdro wo t nej i po mo cy so cja l nej (fun k cja z) czy pro du kcy j -
nych i ma ga zy no wych (fun kcje p i s). Z tymi ka te go ria mi obie któw mog¹ byæ
zwi¹zane do da t ko we za gro ¿e nia mog¹ce pro wa dziæ do zwie lokro t nie nia ne ga ty -
w nych sku t ków za gro ¿e nia pie rwo t ne go.

Ta be la przed sta wio na na rys. 3 za wie ra w ko lu mnach:
l A – fun kcjê bu dyn ku skró to wo;
l B – roz wi niê cie skró tu fun kcji bu dyn ku;
l C – li cz bê bu dyn ków w stre fie za gro ¿e nia dla ka ¿ dej z fun kcji;
l D – sza co wan¹ li cz bê osób na go dzi nê 10:00;
l E – sza co wan¹ li cz bê osób na go dzi nê 19:00.
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Rys. 3. Wi dok ta be li przed sta wiaj¹cej li cz bê bu dyn ków w po dzia le na ka te go rie oraz przy pi sa ne im
sza co wa ne li cz by osób

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Przy wy ko rzy sta niu pod sta wo wych fun kcjo nal no œci pro gra mu Ar c GIS mo ¿ -
li wa jest re a li za cja sze re gu dzia³añ mog¹cych wspie raæ de cy den ta, jak np.:
l Eks port ad re sów za gro ¿o nych bu dyn ków (lub in nych do wo l nych atry bu tów

za wa r tych w da nych prze strzen nych) do ta be li w celu przy go to wa nia pre cy-
 zyj ne go ostrze ga nia,

l Wska za nie za gro ¿o nej in fra stru ktu ry (ci¹gów komu nika cy j nych, sta cji trans -
forma to ro wych, ujêæ wody i in nych w za le ¿ no œci od za kre su po sia da nych da -
nych prze strzen nych),

l Wska za nie li nii trans po rtu zbio ro we go prze bie gaj¹cych przez stre fê za gro ¿e -
nia w celu or ga ni za cji ob ja z dów i wy³¹cze nia z u¿y t ko wa nia przy stan ków oraz 
stacji,

l Wska za nie pun któw prze ciê cia stre fy za gro ¿o nej z dro ga mi wraz z po da niem
ich wspó³rzêd nych GPS w celu roz mie sz cze nia pa tro li s³u¿b odpo wie dzia l -
nych za bez pie cze ñ stwo i porz¹dek pu b li cz ny ogra ni czaj¹cych do stêp do stre -
fy zagro¿onej,

l Przy go to wa nia pro du któw ma po wych wspo ma gaj¹cych pod mio ty re a guj¹ce
w re a li za cji za dañ (np. po dzia³ na od cin ki bo jo we, wy zna cze nie stref ewa ku a -
cji, lo ka li za cja pun któw zbiór ki, wska za nie dróg wy³¹czo nych na po trze by
s³u¿b ra to w ni czych). 
D. Go t lib wska zu je przyk³ado we wy ko rzy sta nie GIS w pra cy ze spo³ów

zarz¹dza nia kry zy so we go w m.in.40:
l ewi den cji i pre zen ta cji na ma pie obie któw nie bez pie cz nych,
l pro wa dze niu ana liz demo gra fi cz nych na ob sza rach po ten cja l nych za gro ¿eñ41,
l pwi den cji i pre zen ta cji obie któw u¿y te cz no œci pu b li cz nej,
l pla no wa niu roz mie sz cze nia pun któw gro ma dze nia lud no œci, cen trów do wo -

dze nia, pla no wa nia dróg ewa kua cy j nych,
l pro wa dze niu sy mu la cji roz cho dze nia siê fali po wo dzio wej42,
l pro wa dze niu sy mu la cji za le wa nia te re nu w przy pa d ku usz ko dze nia wa³ów

prze ciwpo wo dzio wych,
l sza co wa niu zni sz czeñ w za le ¿ no œci od przy jê tych dzia³añ w tra kcie ka ta stro fy

lub klê ski ¿y wio³owej (ana li za wa rian tów dzia³añ) lub sza co wa nia zni sz czeñ
po wyst¹pie niu ka ta stro fy lub klê ski ¿y wio³owej.
Do po wy ¿sze go za kre su mo ¿ li wych za sto so wañ do daæ mo ¿ na rów nie¿ ca³¹ ga -

³¹Ÿ wspó³pra cy sy ste mów in fo r ma cji prze strzen nej z da ny mi GPS. In sta la cja na -
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40  D. Go t lib, A. Iwa niak, R. Ol sze wski, GIS ob sza ry za sto so wañ, Wy daw ni c two Na uko we PWN,
Wa r sza wa 2007, s 122.

41  Po sia daj¹c do stêp np. do da nych bazy PESEL mo ¿ li we jest nie ty l ko sza co wa nie li cz by osób za -
mie sz kuj¹cych te ren ob jê ty stref¹ za gro ¿e nia, ale rów nie¿ mo ¿ li wa jest ana li za stru ktu ry spo³ecz nej pod
wzglê dem wie ku czy p³ci.

42  Za awan so wa ne wy ko rzy sta nie Sy ste mów In fo r ma cji Prze strzen nej w kon te k œcie za gro ¿e nia po -
wo dzio we go rea li zo wa ne jest w ra mach pro je ktu Info rma ty cz ny sy stem os³ony kra ju przed nad zwy czaj -
ny mi za gro ¿e nia mi (ISOK), wiê cej in fo r ma cji na stro nach in ter ne to wych http://isok.imgw.pl/ (do stêp:
05.06.2013).



da j ni ków w sa mo cho dach czy ra dio sta cjach na so b nych s³u¿b mog¹cych ucze st -
ni czyæ w li k wi da cji sku t ków sy tu a cji kry zy so wej umo ¿ li wia spra w ne zarz¹dza nie
si³ami i œro d ka mi. Po wsta³y w ra mach pro je ktu Ge o po r tal 243 Uni wer sa l ny
Modu³ Ma po wy, prze zna czo ny dla s³u¿b ra to w ni czych, jest sty kiem refe ren cy j -
nych da nych prze strzen nych, da nych ope ra cy j nych s³u¿b ra to w ni czych oraz na -
rzê dzi SIP44. Dziê ki UMM w kon te k œcie zarz¹dza nia si³ami i œro d ka mi mo ¿ li we
jest m. in. wy zna cza nie tras do ja z du do zg³oszo nych zda rzeñ z uw z glêd nie niem
bie¿¹cej sy tu a cji na dro gach45, bie¿¹ce moni to ro wa nie za so bów na ma pie (wraz
z rapo r to wa niem sta tu sów obs³ugi zg³osze nia). Przy wo³ane fun kcjo nal no œci mo¿ -
li we s¹ do wy ko rzy sta nia dziê ki szy b ko po stê puj¹cemu roz wo jo wi sy ste mów in -
fo r ma cji prze strzen nej. 
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Pawe³ GROMEK

Wi ktor GAWROÑSKI

Rafa³ WRÓBEL

Wa r saw Fi l te ring Sta tion  In fra stru ctu re
of Stra te gic Im po r tan ce for the Sa fe ty

of the City and its In ha bi tants
– the First Part

The ar ti c le ta kes com mu nal in fra stru ctu re pro te c tion and its
pro ble ma tic aspects into con si de ra tion. Its cha ra c ter and the sco pe of
se r vi ce are cru cial for the na tio nal eco no my. An exem pli fi ca tion of such
ob ject is the Wa r saw Fi l te ring Sta tion. It co uld pose some thre ats for lo cal
com mu ni ties in case of an thro po ge nic, te ch ni cal and na tu ral di stur ban ces.

The ar ti c le pre sents a re la tion be twe en the Wa r saw Fi l te ring Sta tion
in fra stru ctu re di stur ban ce and its in flu en ce on lo cal en vi ron ment. The
at tempt of sho wing a po ten tial GIS use are as whi le de te r mi ning the thre at
zo nes for ci vil plan ning and cri sis si tu a tion re spon se ne eds, has been
un de r ta ken.

At the end, the au t hors have pre sen ted the so lu tions con ne c ted with
mass eva cu a tion, ta king vo lun te e red eva cu a tion into ac co unt. The
gu i de li nes of sub ject or ga ni za tion have been gathered.

Ke y words: cri sis ma na ge ment, ci vil plan ning, cri ti cal in fra stru ctu re,
pro te c tion of cri ti cal in fra stru ctu re, wa ter sup p ly sy stem, ge o gra p hic
in fo r ma tion sy stem, thre ats mo de ling, de ci sion sup port, to ols for de ci sion
sup port, eva cu a tion, ci vil pro te c tion.
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dr in¿. Ma³go rzata MAJDER-£OPATKA

Ka ted ra Dzia³añ Ra town icz ych, Zak³ad Ra town ictwa Che miczn ego i Ekol ogi cznego,

WIBP, SGSP

dr Anna DMOCHOWSKA

Ka ted ra In ¿yn ierii Be zpi eczeñstwa, Zak³ad In fras truktu ry Kry tyczn ej, WIBC, SGSP

dr To masz WÊSIERSKI

Ka ted ra Nauk Œcis³ych, Zak³ad Fi zyki i Che mii, WIBP, SGSP

in¿. Mi cha³ ILNICKI

Ko menda Miej ska PSP m.st. War szawy

Photoionization De tec tors (PID) in the Fire Safety

1. In trod ucti on

First Pho toio ni za tion De te c tors (PID) in Po lish Sta te Fire Se r vi ce were
in tro du ced in the first de ca de of the 21st cen tu ry. They are com mon ly in te gra ted
with the oxy gen sen sor and the exp lo si me ters. No wa da ys Po lish Sta te Fire
Se r vi ce is equ ip ped with 24 Pho toio ni za tion De te c tors, in clu ding de vi ces ow ned
by the scho ols of fire se r vi ce. Sta ti sti cal ana ly sis of eme r gen cy in ci dents re ve als,
that in the ye ars 2010-2013 in Po land the re were 10605 ha z mat in ci dents, in
which de te c tors were used. It is cle ar that, the nu m ber of in ci dents in vo l ving the
use of de te c tors in cre a ses ra pi d ly (1117 events/year) which is shown by the fa c tor
of the slo pe at Fig. 1. It is worth to men tion that the PID were used only in few of
them. The fact is that qu an ti ty of the se de vi ces is re la ti ve ly small but the su r vey
among fire fi g h ters in di ca tes that a lit t le use of the PID in eme r gen cy re spon se

The pro per use of the me a su ring de vi ces in re s cue and fire fi g h ting

ope ra tions is ex tre me ly im po r tant, it is so, espe cial ly in the terms of sa fe ty

in cre a se in the in ci dents with an un con trol led re le a se of ha zar do us

sub stan ces. The ar ti c le de scri bes the sco pe of the pho toio ni sa tion de te c tor

(PID) use. It is re la ted to the li mi ta tions of me a su ring de vi ces ba sed on the

ca ta ly tic co m bu stion sen sors (exp lo si me ters) by the cha rac te ri stics of the

me t hod sen si ti vi ty ran ge. The si mu la tion of the in ci dent in vo l ving both

flam ma b le and to xic sub stan ces in di ca ting the pro per use of de vi ces to

de te r mi ne the toxi co lo gi cal and flam ma b le ha zard zo nes have been car ried 

out.

Key words: pho toion isa tion de tector, the PID, explos ime ter, re scue and

fi ref igh ting oper ati on, et hyl ene oxi de, ca tal ytic com bus tion sensor. 
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is re la ted to dif fi cu l ties in in ter pre ta tion of the de vi ce ou t put. Ano t her pro blem
is the lack of kno w le d ge whi le an swe ring the qu e stion why in ste ad of the
tra di tio nal exp lo si me ter it is bet ter to use the PID in the real si tu a tion.
Fire fi g h ters do not re a li ze the be ne fits of the de vi ce. Usu al ly they only know that
to use any in stru ment to ob ta in in fo r ma tion abo ut the con cen tra tion, first of all
they must know what the sub stan ce is. If they al re a dy know this and as in the
case of the exp lo si me ter the va lue has to be mu l ti p lied by the ca li bra tion fa c tor.
Why sho uld the fire fi g h ters use the PID then?

2. Prin cip le of oper ati on

The pho toio ni za tion de te c tor ope ra tion prin ci p le is io ni zing gas or va por
using ultra vio let ra dia tion. In me a su ring a cell the re is an ultra vio let lamp
emit ting the wave with stri c t ly de fi ned fre qu en cy. Be ca u se the qu an tum ene r gy
is re la ted to the wave fre qu en cy with fo r mu la: E=hv, whe re h – Planck’s
con stant (6.63·10-34 [J/s]), v – fre qu en cy [Hz], qu an tum have uni form ene r gy.
This ene r gy de pends on gas fil ling the lamp – 9.6 eV for xe non, 10.6 eV for
kry p ton and 11.7 eV for ar gon.The lamp’s walls are made of spe cial material,
transparent for the ultraviolet radiation [2, 3].

Mo lec ules of gas with io niz ati on po tent ial lo wer than the lamp energy are
frag ment ed, re lea sing free elect rons. The se elect rons are acc ele rat ed in the
elect ric field, which can be ob ser ved as a cur rent flow (Fig. 2). For pure
sub stance, ma gnit ude of cur rent flow is li nea rly de pend ent on its con cent rati on
in air in wide ran ge, which al lows for quantitative determination.
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Fig. 1. Nu m ber of ha z mat in ci dents (2010–2013) whe re me a su ring de vi ces were used – sta ti sti cal
data from Head qu a r ters of Po lish Sta te Fire Se r vi ce [1]



Eve ry sub stance has its own io niz ati on po tent ial, me asur ed in [eV]. Ga ses
with io niz ati on po tent ial gre ater than the lamp ra diat ion energy like oxy gen,
ni trog en, car bon oxi de, car bon dioxi de are not io niz ed, the ref ore if cle an air
cur rent flows ma gnit ude is zero. Most or gan ic vo lat ile sub stanc es and some
inorg anic (e.g. am mon ia) have smal ler io niz ati on po tent ial, so if they are pre sent
in air, cur rent flow is ob ser ved. Va por of ben zene is io niz ed by the lamp 9.6 eV,
am mon ia and et han ol – 10.6 eV, acet yle ne and formaldehyde – between 10.6 and
11.7 eV (Fig. 3).
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Fig. 2. Pho toion iza tion de tector con fig ura tion [3]

Fig. 3. Exa m p les of co m po unds and the ir io ni za tion po ten tials [5, 6]



The pho toio ni za tion de te c tor can be used to de tect or ga nic sub stan ces in air.
Quan ti ta ti ve me a su re ment is po ssi b le only when the re is pure, known sub stan ce
with known correction factor [4].

3. Cor rect ion fac tors

The photoionization de tec tor is cal i brated to iso bu tyl ene. In case of
mea sure ment of other com pounds it is nec es sary to mul ti ply out put
con cen tra tion by cor rec tion fac tor for par tic u lar sub stance. This cor rec tion
fac tor de pends on the type of sub stance and lamp en ergy. For ex am ple for the
lamp 9,8 eV cor rec tion fac tor of 1,4-dioksan is 1,35 and for the lamp 10,6 eV this
value is 1,06 [7]. Cor rec tion fac tors for chem i cals com monly used in in dus try
have been tab u lated. It should be taken into ac count that cor rec tion fac tor
de pends, to some de gree, on cal i bra tion conditions, humidity, and lamp
material. 

4. Con cent rati on li mits and sen sor li nea rity

As men tio ned be fo re, the re la tion
be twe en con cen tra tion and cur rent is
ap pro xima te ly li ne ar in a wide ran ge
of con cen tra tions. The chart be low
pre sents a de via tion from the li ne a ri ty 
for la r ger con cen tra tions. Abo ve 1000
ppm the re la tion is not li ne ar and the
me a su re ment re qu i res esta b li s hing
a ca li bra tion cu r ve (the use of
cor re c tion fa c tors may ca u se
si g ni fi cant mi sta kes). Abo ve 4000
ppm a de te c tor is sa tu ra ted and the
me a su re ment is not possible (Fig. 4).
Typical resolution of output
concentration is 0.1 ppm.

5. Ap p li ca tion

The pho toio ni za tion de te c tor can be used in three ge ne ral ways:
– to mo ni tor con cen tra tion of a sin gle, known co m po und,
– to de tect the pre sen ce of some or ga nic vo la ti le in un k nown en vi ron men tal

sa m p les,
– as a de te c tor at the end of GC co lumn.
In case of mi x tu re of se ve ral co m po unds, which io ni za tion po ten tials are

lo wer than the lamp ene r gy, each of them will be io ni zed. This ma kes se le c ti ve
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Fig. 4. Re la tion s hip be twe en con cen tra tion and
cur rent for the PID ca li bra ted vs. iso bu ty le ne [3]



de te c tion of each sub stan ce im pos si b le. So me ti mes the re is only op por tu ni ty to
di vi de sub stan ces to groups using lamps with different energy.

The spe ci fic case of or ga nic sub stan ce which can not be io ni zed by the PID is
me t ha ne. The io ni za tion po ten tial of me t ha ne is 12.98 eV. The re fo re the PID
can not be used to de tect le aks of na tu ral gas, co m po sed mainly of methane.

This me t hod is espe cial ly use ful when de aling with the or ga nic vo la ti le
so l vents, which can of ten be spil led in eme r gen cy con di tions. The exp lo si me ters
me a su re only high con cen tra tions, clo se to LEL (tho u sands of ppm), whi le even
do zens of ppm can be a se rio us thre at to hu man he alth. In that way the PID can
be used to de te r mi ne bo un da ry of thre at zone, when breathing apparatus should
be used.

The PID of fers fast re spon se, high ac cu ra cy and sen si ti vi ty for de te c tion of
low con cen tra tion of the vo la ti le co m po unds. Unfo rtu na te ly the short life of
a lamp and ne ces si ty of cle a ning ma kes the PID not pra cti cal in sta tio na ry
mo ni tors, which continuously sample.

6. Ma in te nan ce and life ex pe c tan cy of de vi ce elements

The UV lamp win dow is ex po sed to me a su red sub stan ces, which can lead to
pol lu tion. This can lead to se rio us de via tion in ou t put and of ten cle a ning is
re qu i red. Fre qu en cy of cle a ning de pends on the con di tions in which a de vi ce is
used, de gree of the sa m p les pol lu tion and also on the acceptable level of errors.

Due to che mi cal pro per ties of ma te rials used in the lamp, they have only
li mi ted du ra bi li ty and must be pe rio di cal ly re p la ced. The 10.6 eV lamps have the 
lon gest life ex pe c tan cy – that is ap pro xima te ly 6000 ho urs of continuous
measurement.

7. The use of the PID de te c tor and li mi ting con di tions
for the ex p lo si metrs

 The PID de te c tor un li ke the exp lo si me ters is cha rac te ri zed by a sig nifi can t ly
hi g her ac cu ra cy me a su re ments. The stan dard exp lo si me ters used in the re s cue
ope ra tions have only 1% LEL of ac cu ra cy. In case of ca li bra tion to me t ha ne
(LEL 5%) that me ans the ac cu ra cy of 500 ppm. For me a su re ments of
con cen tra tions be low 10,000 ppm, it is po ssi b le to switch to the mode of ppm
me a su re ment with bet ter ac cu ra cy equ al to 50 ppm. In case of un con trol led
re le a se of to xic sub stan ces this ran ge of pre ci sion is de fi ni te ly unsa tis fac to ry. In
or der to un de r stand the im po r tan ce of the pro blem it is worth to con si der the
et hy le ne oxi de exa m p le, both a flam ma b le and to xic sub stan ce. In this kind of
usage the explosimeter gives us only the opportunity to examine one of the
characteristics – flammability. 

The si mu la tion was car ried out using ALOHA v. 5.4.4. The pa ra me ters
pre sen ted by the pro gram are more than suf fi cient for the pre sen ta tion of the
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risks po sed by sub stan ces un less we take into ac co unt the ef fects re la ted to the
dif fe ren ce in the re la ti ve he ight or chan ging we at her con di tions. The most
un fa vo rab le we at her sce na rio in vo l ving fa i lu re of the tank with a ca pa ci ty of
V = 50 m3 in the sun ny warm day was con si de red. The air re la ti ve hu mi di ty is
low, H = 5%, whi le the air tem pe ra tu re is T1 = 35°C (308 K). At low wind spe ed
v = 1 m/s, the re are ty pi cal con di tions for the sta bi li ty of the at mo sp he re
cor re spon ding to the class A (unstable), wherein the simulating conditions are
without atmospheric inversion.

As a re sult of the va l ve bre ak of li qu id pha se the re took pla ce the emis sion of
the et hy le ne oxi de con ta i ned in a li qu id sta te at a pres su re of 1 MPa and the
tem pe ra tu re of T = 2°C (275 K). The most li ke ly sce na rio, lo o se ning the set
screws in the ci stern va l ve, si mi la r ly to the in ci dent with the et hy le ne oxide in
Nowy Sacz 2000 [8] was assumed.

The et hy le ne oxi de is re le a sed from the da ma ge of equ i va lent diameter
d = 0.25 cm cre a ting a fast eva po ra ting pool of pre dete r mi ned ma xi mum su r fa ce
equal to S1 = 1 m2. The rate of emis sion is q = 0.223 kg/min. The ran ge of
toxi co lo gi cal con ta mi na tion is de te r mi ned for NDSCh (1.72 ppm = 3 mg/m3),
for ERPG-2 (50 ppm) and for ERPG-3 (500 ppm). The ana ly sis car ried out for the 
con cen tra tion [ppm] in fun c tion of the di stan ce from the pla ce of re le a se [m]
sho wed that the first va lue of NDSCh (which is de te r mi ned ac cor ding to the
most thre at zo nes and re pre sents the hi g hest mo men ta ri ly per mis si b le
con cen tra tion) is ex ce e ded at a di stan ce of 252 me ters, the se cond zone for
ERPG-2 (de no ting the ma xi mum con cen tra tion for which no irre ver si b le he alth
ef fects are ob se r ved) is ex ce e ded at a di stan ce of 45 me ters, and the third zone for
ERPG-3, in di ca ting the ma xi mum con cen tra tions for which no irre ver si b le
life- thre a te ning effects are observed, is exceeded just at only 13 meters (Fig. 5,
Table 1).

Ta b le 1. Et hy le ne oxi de con cen tra tion va lu es for open spa ce czew [ppm] and in si de bu i l dings
as a fun c tion of di stan ce x [m] from the cen ter of pool. Bre ak equ i va lent dia me ter d = 0,25 cm. 

re la ti ve hu mi di ty H=5%, air tem pe ra tu re T1=308 K, et hy le ne oxi de tem pe ra tu re in tank
T=275 K, v=1 m/s, at mo sp he re sta bi li ty class A, at mo sp he ric in ve r sion – no,

pool su r fa ce S = 1 m2

x czew cwew x czew cwew

[m] [ppm] [ppm] [m] [ppm] [ppm]

13 497 156 50 40 13

20 267 84 80 16 5

30 114 36 100 10 3

40 63 20 252 2 0

45 49 15

It should be no ted that the mo del of he avy ga ses (as well as Gaus sian) gives
only the approxi mate va lues for di stanc es smal ler than x = 50 me ters, ho wever,
they can be suc cessf ully used as an es ti ma te.
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Even the va lue of ERPG-2 is exac tly the same as the acc ura cy of the
explos ime ter (50 ppm). The re sult shows that de pend ing on the di stance the
si gnif ica nt diffe renc es be tween the real va lue and the read va lue can be ob ser ved.
They will be gre ater, the clo ser the so urce of re lea se is. This is a con seque nce of
the fact that the de pend ence of c = f (x) is a po wer func tion de pend ence.
For exam ple, the con cent rati on in open spa ce, can be re pres ented by the func tion 
c = 71995x-1,91 which me ans that the diffe rence in con cent rati ons for exam ple
be tween 50 and 100 me tro is 30 ppm, be tween 100 and 150 me tro is 6 ppm and
be tween 150 and 200 me tro is just 2 ppm. All the se va lues  are out of ran ge and
acc ura cy of the explos ime ter but very easily di sting uis hed by the PID.

Conc lus ions

Anal yzi ng spe cif ica tio ns for the PID and the explos ime ters as well as a sam ple 
sce nar io of an un cont roll ed re lea se of the et hyl ene oxi de, we can cle arly see
a se par ate area of ?? the ap plic ati on for both ty pes of de tectors. The explos ime ters 
in acc ura cy ty pic ally used in re scue oper ati ons is 50 ppm. This cau ses that the
re sults can be re gard ed as acc ura te at the con cent rati ons equ al to at le ast 1000
ppm. For this thres hold a re lat ive er ror of B = 100%|Dc/c| con cent rati on is 5%
what is in agree ment with stan dard sta tis tical ru les for exper ime ntal acc ura cy.
This is a cau se of the li mit ati on of explos ime ters use, pri mar ily to de term ine the
fla mab le thre at zone and the toxic thre at zone only for sub stanc es which have
thres hold va lues (e.g. ERPG-2) at le ast equ al to tho se of 1000 ppm. This gap can
be fil led by the PID which have much hi gher sen sit ivity and the time of re act ion
much short er.
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Fig. 5. Con cent rati on va lues c [ppm] 1) in open spa ce czew [ppm] 2) in side bu ild ingss cwew [ppm] as
a func tion of di stance x [m] from the cen ter of pool. Bre ak equ ival ent dia met er d = 0,25 cm. re lat ive 

hu mid ity H=5%, air tem per atu re T1=308 K, et hyl ene oxi de tem per atu re in tank T=275 K, v=1
m/s, at mos phere sta bil ity class A, at mos pheric invers ion – no, pool sur face S = 1 m2



What emerg es from the re, it is the need for tra ining of first re spond ers of how
to use me asur ing devi ces du ring re scue oper ati ons. Lack of knowled ge
con cern ing the in terp reta tion of the di splayed re sults ma kes the devi ces unus ed
which is unacc epta ble from the sa fety and the econ omic ru les po int of view.
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De tekt ory fo toj oni zac yjne (PID)
w jednostkach ochrony przeciwpo ¿ar owej

W³aœci we wy ko rzy sta nie urz¹dzeñ po mia ro wych jest nie zwy kle wa ¿ ne
w aspe kcie pod nie sie nia bez pie cze ñ stwa dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych
pod czas zda rzeñ zwi¹za nych z nie kon trolo wa nym uwo l nie niem sub stan cji
nie bez pie cz nych. W ra mach ar ty ku³u okre œlo no mo ¿ li wo œci wy ko rzy sta nia
de te kto ra foto joni zacyj ne go (PID). Od nie sio no je do ogra ni czeñ po mia ro -
wych urz¹dzeñ ba zuj¹cych na czu j ni kach spa la nia kata lity cz ne go (eks plo -
zy me trach) po przez cha ra kte ry stykê za kre su czu³oœci me to dy. Prze pro wa -
dzo no ta k ¿e sy mu la cjê zda rze nia, z udzia³em sub stan cji o w³aœci wo œciach
jed no cze œ nie pa l nych oraz to ksy cz nych, wska zuj¹c w³aœci we wy ko rzy sta -
nie urz¹dzeñ do okre œla nia stref za gro ¿e nia toksy kolo gicz ne go oraz pa l ne go. 

S³owa klu czowe: de tekt or fo toj oni zac yjny, PID, eks ploz yme tr, ak cje ra -
town iczo-ga œnic ze, tle nek etyl enu, czuj nik spa lan ia ka tal ity cznego. 
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Oczyszczanie odcieków ze sk³adowisk odpadów
komunalnych. Porównanie wyników badañ nad

elektroutlenianiem anodowym z rezultatami
uzyskanymi przez innych autorów

Wstêp

Jed nym z naj trud nie j szych pro ble mów eks ploa tacy j nych sk³ado wisk od pa -
dów jest go spo dar ka po wstaj¹cymi na ich te re nie od cie ka mi. Wi¹¿e siê to z za -
ostrze nia mi wy mo gów, do tycz¹cych ja ko œci œcie ków oczy sz cza nych, wpro wa dza -
nych za rów no do wód powie rz ch nio wych, do zie mi, jak i do ka na li za cji
mie j skiej. Do ty czy to dopu sz cza l nych wa r to œci wska Ÿ ni ków za nie czy sz czeñ,
okre œlo nych w za³¹czni kach 1 i 2 do roz porz¹dze nia Mi ni stra Bu dow ni c twa
z 14 li pca 2006 r. w spra wie spo so bu re a li za cji obo wi¹zków do sta w ców œcie ków
prze mys³owych oraz wa run ków wpro wa dza nia œcie ków do urz¹dzeñ kana liza cy j -
nych (DzU 06.136.0964).

Bior¹c to pod uwa gê, pro jekt sk³ado wi ska no wo po wstaj¹cego musi prze wi dy -
waæ spo so by i mo ¿ li wo œci oczy sz cza nia od cie ków. W zwi¹zku z du ¿ym ³adun -

Po wstaj¹ce na sk³ado wi skach od pa dów ko mu na l nych od cie ki, ze wzglê du

na ol brzy mi ³adu nek za nie czy sz czeñ w nich za wa r ty, nie mog¹ byæ od pro -

wa dza ne bez po œred nio do ka na li za cji mie j skiej a tym bar dziej do wód czy

grun tu. Opra co wa no wie le me tod ich pod czy sz cza nia/oczy sz cza nia, na

cze le z pro ce sa mi bio logi cz ny mi. Trwaj¹ ba da nia nad pro ce sa mi, któ re po -

zwol¹ na szy b sze i efe ktyw nie j sze oczy sz cza nie od cie ków. Do me tod ta -

kich na le ¿y ele ktrou tle nia nie ano do we. W pra cy przed sta wio no wy ni ki

ba dañ nad efe kty w no œci¹ wy bra nych anod, któ re po rów na no z wy ni ka mi

ana lo gi cz nych ba dañ in nych au to rów.

S³owa klu czowe: od cie ki ze sk³ado wisk ko mu na l nych, me to dy oczy sz -

cza nia od cie ków, po œred nie ele ktrou tle nia nie anodowe.
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kiem za nie czy sz czeñ, któ re siê w nich zna j duj¹, niepo równy wa l nym do œcie ków
ko mu na l nych, me to dy bio logi cz ne go oczy sz cza nia nie zawsze s¹ dostatecznie
efektywne.

1. Spo so by po stê po wa nia z od cie ka mi

O na tu ra l nych pro ce sach oczy sz cza nia od cie ków, któ re przed osta³y siê do gle -
by i wód grun to wych ze sta rych, wyeks ploa to wa nych i nie usz czel nio nych kwa ter 
sk³ado wi sko wych, sta no wi¹cych po ten cja l ne Ÿród³o zanie czy sz cze nia pisz¹
Szymañski i Nowak [10].

Na sk³ado wi skach za bez pie czo nych ge o me m bran¹ i za opa trzo nych w dre na¿
od cie ków, po ze bra niu, zo staj¹ one prze wie zio ne do oczy sz cza l ni mie j skiej. Tam
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. Do naj czê œciej sto so wa nych me tod me cha ni cz nych na le¿¹: se dy men ta -
cja, flo ta cja i fi l tra cja [12, 3]. Czê sto me to dy te ³¹czy siê w pro ce sie oczy sz cza nia
z me to da mi mem bra no wy mi, ta ki mi jak od wró co na os mo za [6]. Me to da ta
pozwala usun¹æ z odcieków zarówno zanieczyszczenia organiczne, nie orga ni cz -
ne, jak równie¿ wirusy i bakterie. 

W przy pa d ku od cie ków ze sto sun ko wo m³odych sk³ado wisk sku te cz ne s¹ bio -
lo gi cz ne me to dy oczy sz cza nia za rów no tle no we, jak i bez tle no we [6]. Przy sto so -
wa niu me tod bio lo gi cz nych wa ¿ ne jest za cho wa nie za le ¿ no œci wa r to œci sto sun ku
BZT5 do N do P, któ ry po wi nien wy no siæ: 100 : 5 : 1. W przy pa d ku nie do bo ru
fosforu, przeprowadza siê korektê jego stê¿enia. 

Pro ces bez tle no we go oczy sz cza nia bio logi cz ne go pro wa dzo ny jest w ko mo -
rach fer men tacy j nych lub na bez tle no wym z³o¿u fil tra cy j nym [1]. W pra kty ce
wyko rzy sty wa ne jest rów nie¿ oczy sz cza nie mie sza ne – tle no wo – bez tle no we.
W pie r wszej fa zie, od cie ki pod da wa ne s¹ pro ce so wi oczy sz cza nia tle no we go
w ko mo rze osa du czyn ne go, a na stê p nie pro ce so wi w bez tle no wej ko mo rze fer -
men tacy j nej. Po 7 dniach prze trzy ma nia od cie ków w ko mo rze ich  ChZT zmniej -
sza siê do 40% w sto sun ku do jego pocz¹tko wych wa r to œci [2]. 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 pra kty ce wy ko rzy stu je siê po³¹cze nie metody oczy sz cza nia bio logi cz ne go
z o zo no wa niem [7]. Kom p le kso we roz wi¹za nie w za kre sie oczy sz cza nia od cie -
ków, sto suj¹c obie te me to dy, pro po nu je ko r po ra cja firm: Mu tag, Mes ser i We de -
co [16]. W pie r wszym eta pie od cie ki pod da wa ne s¹ oczy sz cza niu bio logi cz ne mu
(BIO I). Po pro ce sach ni try fi ka cji i deni try fi ka cji odp³yw kie ro wa ny jest  do ko -
mo ry, w któ rej pod da wa ny jest ozo no wa niu. Pod czas tego pro ce su roz pa do wi
ule gaj¹ trud no bio de gra dowa lne, d³ugo³añ cu cho we zwi¹zki or ga ni cz ne oraz po -
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wsta³e pro du kty, któ re nie zo sta³y roz³o¿o ne w eta pie BIO I. Od cie ki z pro ce su
ozo no wa nia kie ro wa ne s¹ do ko le j ne go zbio r ni ka gdzie pod da wa ne zo staj¹ dru -
gie mu oczyszczaniu biologicznemu (BIO II). Po procesie, oczyszczone odcieki
mog¹ zostaæ wprowadzone do wód powierzchniowych.

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 trud no rozk³ada l ne
zwi¹zki chlo rowco po chod ne. Dla te go wiê kszoœæ no wo cze s nych technologii
oparta jest na metodach kombinowanych. 

Za sto so wa nie ad so r pcji na wê glu akty w nym po wo du je œred nio w 80% usu niê -
cie z od cie ków zwi¹zków chlo roor gani cz nych [4].

Z przegl¹du li te ra tu ry [1, 2, 3, 4, 7, 13] wy ni ka, ¿e me to dy oczy sz cza nia,
sk³adaj¹ce siê z wie lu pro ce sów s¹ doœæ skom pli ko wa ne tech nolo gi cz nie i czê sto
nie mo ¿ li we do za sto so wa nia w pra kty ce ze wzglê du na wy so kie ko szty. Dla te go
do bór me tod po wi nien od by waæ siê na pod sta wie wcze œ niej prze pro wa dza nych
ba dañ tech nolo gi cz nych-laboratoryjnych. 

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 wyniku procesu
elektrodowego. [8, 9].

W przy pa d ku gdy w oczy sz cza nych œcie kach, a ta ki mi s¹ od cie ki sk³ado wi -
sko we, wy ste puj¹ du¿e stê ¿e nia jo nów chlor ko wych, 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 [3]:

2 Cl- – 2 e- ® 2 Cl (1.1)

2 Cl ® Cl2 (1.2)

W ele ktrou tle nia niu po œred nim wyko rzy sty wa ne s¹ rów nie¿ pro ce sy ka to do -
we. Sto su je siê spe cja l nie przy go to wa ne ka to dy gra fi to we, wy ka zuj¹ce wy so ki
nad po ten cja³ wy dzie la nia wo do ru. Na po wie trzaj¹c prze strzeñ ka to dow¹, mo ¿ na
otrzy my waæ nad tle nek wo do ru [8]. Wy twa rza nie tego ut le nia cza jest zwy kle
wstê p nym eta pem ele ktro chemi cz nie in du ko wa nej re a kcji Fen to na [14], w któ -
rej ko nie cz na jest obe cnoœæ jo nów Fe(II) oraz utrzy ma nie pH w za kre sie 3 ÷ 5
[11]. 

H2O2 + Fe2+ ® Fe3+ + OH- +HO (1.3)

Mo ¿ na przy spie szyæ ten pro ces przez do da t ko we na œwie t la nie pro mie nio wa -
niem UV (jest to wów czas pro ces ele ktro- foto- Fento na [15]. 

Na to miast w pro ce sie ele ktro koagu la cji [2] ano da ¿e la z na lub gli no wa ule ga
roz pu sz cze niu, a po wstaj¹ce jony me ta lu, re a guj¹ z wy two rzo ny mi w pro ce sie ka -
to do wym jo na mi OH- lub z tle nem, daj¹c osad w po sta ci od po wied nie go wodo ro -
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t len ku. Wy dzie laj¹cy siê wo dór po wo du je na to miast flo ta cjê po wstaj¹cego osa du
z zaad sor bowa ny mi na jego po wie rz ch ni zanie czysz cze nia mi. Pro ces wy dzie la nia 
¿e la za mo ¿ na przed sta wiæ rów na niem su ma ry cz nym:

4Fe + 10H2O + O2 ® 4Fe(OH)3 + 4H2 (1.4)

Ki ne ty ka pro ce sów ele ktrou tle nia nia w du ¿ym sto p niu za le ¿y od stê ¿eñ re a -
gen tów, szy b ko œci ich trans po rtu z wnê trza roz two ru do po wie rz ch ni ele ktro dy
i w kie run ku prze ciw nym, a ta k ¿e od za sto so wa nej gê sto œci pr¹du. Nie zwy kle
isto t nym czyn ni kiem w pro ce sie ele ktrou tle nia nia jest ma te ria³ ele ktro do wy
z któ re go zbu do wa ne s¹ ele ktro dy. Wszy stkie two rzy wa ele ktro do we po win ny
spe³niaæ na stê puj¹ce wy ma ga nia : wy so ka akty w noœæ kata li ty cz na, se le kty w noœæ
w sto sun ku do po¿¹da nej re a kcji ele ktro do wej, sta bi l noœæ cha ra kte ry styki, du¿a
wytrzyma³oœæ mechaniczna, mo¿liwoœæ nadawania wymaganych kszta³tów, ni -
ska cena oraz dostêpnoœæ.

2. Spo sób pro wa dze nia ba dañ

Od cie ki po cho dzi³y ze sta re go sk³ado wi ska od pa dów ko mu na l nych £ubna I. 
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Fot. 1. Sk³ado wi sko £ubna

îród³o: fot. Anna Dmo cho wska.



Pro ces pro wa dzo no w ele ktro li ze rze z ple ksi gla su z u¿y ciem 2 anod SPR, na -
prze mien nie z 3 sta lo wy mi ka to da mi. Ka ¿ da ele ktro da mia³a wy mia ry: 10 cm ×
10 cm. Od leg³oœæ miê dzy ele ktro da mi wy no si³a 12 mm. Ele ktro dy za wie szo ne
by³y w po kry wie ele ktro li ze ra przy po mo cy 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 wy no si³a 
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Fot. 2. Po bór pró bek

îród³o: fot. Anna Dmo cho wska.

Rys. 1. Sche mat sta no wi ska ba da w cze go
1 – 2 ano dy, 2 – 3 ka to dy, 3 – te r mo metr, 4 – mie szad³o

îród³o: opra co wa nie w³asne (Anna Dmo cho wska).



1000 cm3. Na dnie ele ktro li ze ra umieszczone by³o mieszad³o magnetyczne,
zapewniaj¹ce ci¹g³e mieszanie roztworu. 

Po wy zna czo nych cza sach ele ktro li zy po bie ra no pró b ki w celu oz na cze nia stê -
¿e nia: jo nów amo no wych i chlor ko wych. Ka¿ do ra zo wo mie rzo no wa r to œci:
ChZT, pH i tem pe ra tu ry. Przy da nej gê sto œci pr¹du od czy ty wa no ta k ¿e wa r to œci
na piê cia. We wcze œ nie j szych ba da niach w³as nych [5] sto so wa no ano do we gê sto -
œci pr¹dowe od 1 do 5 A/dm2. Naj czê œciej, naj wy¿sz¹ wy da j noœæ pr¹dow¹ uzy ski -
wa no przy gê sto œci pr¹do wej wy nosz¹cej 3 A/dm2. W cza sie pro wa dze nia ele ktro -
li zy do bie ra no pa ra me try pro ce su tak, aby uk³ad by³ naj bar dziej zo p ty ma -
li zo wa ny ener ge ty cz nie. Pod uwa gê bra no ma te ria³ ano dy, gê stoœæ pr¹dow¹, stê -
¿e nie chlor ków oraz pocz¹tko we stê ¿e nie jo nów amo no wych, a ta k ¿e zanie czy sz -
cze nia or ga ni cz ne wy ra ¿a ne jako ChZT. Do kon ty nu a cji ba dañ w³as nych u¿y to
czte rech anod: p³ytka ty ta no wa po kry ta tlen ka mi: cyny, o³owiu i ru te nu zwa na
SPR i ana lo gi cz nie przy go to wa ne: Pt/Ir, Ru/Sn, Ir/Ru. Naj bar dziej efe ktywn¹
w u su wa niu za nie czy sz czeñ by³a ano da SPR. Mo ¿ na jed nak uz naæ, ¿e efe kty w -
noœæ pozosta³ych anod by³a zbli¿ona. W konkluzji badañ, mo¿na wnioskowaæ, ¿e
wszystkie anody mog¹ byæ stosowane w procesie elektrochemicznego oczy sz cza -
nia odcieków. 

Efe kty w noœæ ba da nych anod oraz wp³yw wy bra nych czyn ni ków na prze bieg
pro ce su po œred nie go ele ktrou tle nia nia ano do we go oce nia no na pod sta wie
nastêpuj¹cych norm:
– pH – me tod¹ po ten cjo me tryczn¹, wg PN- 90/C-04540.01;
– che mi cz ne go zapo trze bo wa nia tle nu (ChZT), me tod¹ dwu chro mia now¹

wg PN-I SO 15705;
– bio che micz ne go zapo trze bo wa nia tle nu (BZT5) – przy u¿y ciu apa ra tu Sa pro -

mat BSB digi fi r my Se lu tec, oraz me tod¹ roz cie ñ czeñ wg PN-EN 1899-1:2000.
Przed po mia rem usu wa no z pró b ki po zo sta³y chlor za po moc¹ ste chio metry cz -
nej ilo œci sia r cza nu (IV) sodu;

– azo tu amo no we go – me tod¹ bez po œred niej ness le ry za cji, wg PN-ISO 7150:
2002. Przed oz na cze niem usu wa no chlor za po moc¹ roz two ru tio sia r cza nu
sodu;

– chlor ków – me tod¹ Mo hra, wg PN-ISO 9297:1994, od otrzy ma ne go wy ni ku
od jê to po³owê wa r to œci chlo ru wo l ne go, przy j muj¹c, ¿e dys propo rcjo nu je on na
chlor ki i chlo ra ny(I), przy pH 7;

– chlo ru wo l ne go i ca³ko wi te go – za po moc¹ apa ra tu DR 2000 HACH – me to da
spe ktro foto me tryczn¹ z DPD – PN-ISO 7393-2:1997/Apl.2000.

3. Wy ni ki ba dañ przyk³ado wych pró bek od cie ków su ro wych

Na rys. 2 przed sta wio no mapê do ku men ta cyjn¹ sk³ado wi ska z za zna czo ny mi
mie j s ca mi po bo ru próbek odcieków.
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Od cie ki po bie ra ne by³y z ró ¿ nych stu dzie nek roz mie sz czo nych wokó³
sk³ado wi ska. Wy ni ki ba dañ fizy ko- chemi cz nych wy bra nych pró bek od cie ków
su ro wych za mie sz czo no w ta be li 1. Wy ni ki ba dañ po rów na no z ba da nia mi in -
nych au to rów.

Ta be la 1. Wy ni ki ba dañ fizy ko- chemi cz nych dla od cie ków su ro wych, któ re pos³u¿y³y do ba dañ
po rów na w czych

Od cie ki pH
ChZT BZT5

Stê ¿e nie jo nów
chlor ko wych

Stê ¿e nie jo nów
amo no wych

[mg/dm3 O2] [mg/dm3 O2] [mg/dm3] [mg/dm3]

A 7,9 4825 1177 5842 397

B 9,1 2510 584 2904 302

C 8,1 2894 689 4625 426

4. Po rów na nie wy ni ków  pro ce su ele ktro chemi czne go
oczy sz cza nia od cie ków z £ub nej z ba da nia mi od cie ków
ze sk³ado wisk od pa dów ko mu na l nych innych autorów

Ba da czy, sto suj¹cych po œred nie ele ktrot le nia nie ano do we do oczy sz cza nia od -
cie ków po chodz¹cych ze sk³ado wisk od pa dów ko mu na l nych, by³o nie wie lu.
Pod jê to jed nak pró bê po rów na nia ich wy ni ków ba dañ z wy ni ka mi uzyskanymi
w pracach w³asnych [5].
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Rys. 2. Mapa doku men tacy j na sk³ado wi ska £ubna

Mie j s ca po bo ru pró bek od cie ków [15]



Chiang i inni [3] jako je dy ni pod jê li pró bê zba da nia efe kty w no œci ki l ku anod
w za sto so wa niu do ele ktro chemi czne go oczy sz cza nia od cie ków. W ba da niach
sto so wa no 4 ano dy, któ rych efe kty w noœæ mala³a w sze re gu: SPR > Ti/Ru >
Ti/Pb > gra fit. Jest to je dy na pra ca, w któ rej zastosowano wiêcej ni¿ dwie anody. 

Przy gê sto œci pr¹du –15 A/dm2 i w cza sie 240 min uzy ska li pe³ne usu niê cie
z od cie ków jo nów amo no wych oraz zmnie j sze nie wa r to œci ChZT o 92%. Do daj¹c
do od cie ków przed ele ktro liz¹ roz twór chlor ku sodu (7500 mg/dm3), w cza sie
240 min au to rzy ca³ko wi cie usu nê li jony amo no we, a spa dek wa r to œci ChZT wy -
niós³ 92%. Au to rzy nie po da li jed nak cza su, po któ rym uzy ska no pe³ne usu niê cie
jo nów amo no wych. Pro ces ele ktro li zy pro wa dzo no tak d³ugo, aby pro cent usu -
niê cia ChZT by³ naj wy ¿szy. Zu ¿y cie ene r gii wy nios³o 99 kWh/m3. 

Od cie ki, któ re ba da li Chiang i inni mia³y po do b ne wa r to œci wska Ÿ ni ków
zanie czy sz cze nia co od cie ki A z £ub nej, (ChZT – 4824 mg/dm3 O2, NNH4+ – 397
mg/dm3, Cl- – 5842 mg/dm3), jed nak stê ¿e nie jo nów amo no wych by³o zna cz nie
mnie j sze. W ba da niach w³as nych rów nie¿ naj bar dziej efe ktywn¹ wœród wy ty po -
wa nych ele ktrod, by³a ano da SPR. Przy gê sto œci pr¹du rów nej 3 A/dm2 (5 razy
ni ¿ szej ni¿ za sto so wa na u Chian ga), uzy ska no pe³ne usu niê cie jo nów amo no -
wych w cza sie 52 min. Spa dek wa r to œci ChZT po tym cza sie wy niós³ 58,9% . Wy -
da j noœæ pr¹dowa usu wa nia ChZT wy nios³a 91,5% (bar dzo zbli ¿o na do uzy ska nej
przez Chian ga). Zu ¿y cie ene r gii by³o o po³owê ni ¿ sze (57,2 kWh/m3). Tak du¿a
ró ¿ ni ca w spa d ku wa r to œci ChZT i wy da j no œci pr¹do wej jej usu wa nia jest
zwi¹zana, naj pra wdopo dob niej z tym, ¿e w ba da niach Chian ga przed³u¿o no czas
eks pe ry men tu ponad czas pe³nego usu niê cia jo nów amo no wych. 

Ano dy SPR nie sto so wa li w ba da niach Cos su i inni [4]. Pro ces ele ktro utle nia -
nia za nie czy sz czeñ z od cie ków pro wa dzo no z za sto so wa niem ano dy Ti/PbO2 

oraz Ti/SnO2. Sto suj¹c gê stoœæ pr¹du 2,15 A/dm2, uzy ska li 50-proc. spa dek ChZT 
z pocz¹tko wej wa r to œci rów nej 1200 mg/dm3 O2, przy ca³ko wi tym usu niê ciu jo -
nów amo no wych. Czas trwa nia pro ce su wy niós³ 95 min. Pocz¹tko wo wy da j noœæ
pr¹dowa tego pro ce su wy no si³a 30%, pod ko niec pro ce su spad³a do 10%. Zu ¿y cie
ene r gii wy nios³o 60 kWh/kg ChZT. Zna cz nie le p sze wy ni ki uzy ska no, pro -
wadz¹c pro ces ele ktrou tle nia nia za nie czy sz czeñ z od cie ków C z „£ub nej o cha -
rakte ry sty ce: ChZT – 2894 mg/dm3 O2, BZT5 – 689 mg/dm3 O2, NNH4+ – 426
mg/dm3, Cl- – 4625 mg/dm3, w pra cach w³as nych [5], z u¿y ciem ano dy SPR. Od -
cie ki te cha ra kte ryzo wa³y siê zna cz nie wy ¿szy mi wa r to œcia mi wska Ÿ ni ków zanie -
czy sz cze nia ni¿ od cie ki oczy sz cza ne przez wspo mnia nych au to rów. Pe³ne usu -
niê cie jo nów amo no wych przy gê sto œci pr¹du 3 A/dm2 uzy ska no po zna cz nie
kró t szym cza sie (35 min) pro ce su ele ktro li zy. Od no to wa ny spa dek wa r to œci
ChZT w tym cza sie wy niós³ 62,2% (o 12% wy ¿szy). Uzy ska no o ponad 40%
wy¿sz¹ wy da j noœæ usu wa nia ChZT (70,7 %). Zu ¿y cie ene r gii by³o zna cz nie ni ¿ -
sze (29,1 kWh/kg ChZT). Mimo ¿e w ba da niach od cie ków z £ub nej nie te sto wa -
no anod: Ti/PbO2  oraz Ti/SnO2, mo ¿ na stwier dziæ, ¿e ano da SPR jest od nich
bar dziej efe kty w na. W ba da niach z jej zastosowaniem uzyskano krótszy czas
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usuwania jonów amonowych z jednoczesnym wiêkszym spadkiem wartoœci
ChZT. Uzyskano wy¿sz¹ wydajnoœæ usuwania ChZT, a zu¿ycie energii by³o
ni¿sze.

Do po do bnych wnio sków mo ¿ na dojœæ po rów nuj¹c ba da nia w³asne z ba da nia -
mi Wan ga i in nych [14]. Au to rzy rów nie¿ ba da li ano dê Ti/SnO2 w celu za sto so -
wa nia jej do po œred nie go ele ktrou tle nia nia ano do we go za nie czy sz czeñ zna j -
duj¹cych siê w od cie kach sk³ado wi sko wych. Uzy ska li oni jed nak go r sze wy ni ki.
Po 10 h ele ktro li zy uzy ska li 69-proc. spadek ChZT i 67-proc. spa dek stê ¿e nia jo -
nów amo no wych. Za sto so wa no gê stoœæ pr¹du o wa r to œci 3,25 A/dm2. Zu ¿y cie
ene r gii wy nios³o 55 kWh/kg ChZT. Naj pra wdopo dob niej wa r to œci wska Ÿ ni ków
zanie czy sz cze nia ba da nych od cie ków by³y ni skie (ChZT 1600 mg/dm3 O2, BZT5

– 91 mg/dm3 O2). Ni skie rów nie¿ by³o stê ¿e nie jo nów chlor ko wych, gdy¿ przed
ele ktro liz¹ do od cie ków do da wa no roz twór chlor ków (2010 mg/dm3). Au to rzy
uzy ska li pe³ne usu niê cie jo nów amo no wych oraz 87-proc. spa dek wa r to œci ChZT 
do pie ro po dru gim eta pie oczy sz cza nia w re a kto rze bio lo gi cz nym.

Od cie ki, któ re pod da li ele ktro chemi czne mu oczy sz cza niu Vlys si des i inni
[11] zna cz nie ró ¿ ni³y siê od po bra nych ze sk³ado wi ska £ubna. Stê ¿e nia wy bra -
nych wska Ÿ ni ków za nie czy sz czeñ by³y bar dzo wy so kie (ChZT wy no si³o
53 300 mg/dm3 O2, BZT5 – 30 300 mg/dm3 O2, stê ¿e nie jo nów amo no wych wy no -
si³o 1080 mg/dm3 a jo nów chlor ko wych 53 300 mg/dm3). Au to rzy w ba da niach
za sto so wa li ano dê Ti/Pt. Po 1 go dzi nie ele ktro li zy ca³ko wi cie usu nê li z od cie ków
jony amo no we, a wa r toœæ ChZT zmnie j szy³a siê o 84%. Zu ¿y cie ene r gii wy nios³o
12,6 kWh/kg ChZT. Wy nik, jaki au to rzy osi¹gnê li wi¹¿e siê naj pra wdopo dob niej 
z wy so ki mi wa r to œcia mi wska Ÿ ni ków zanie czy sz cze nia, któ re po wo duj¹ uzy ska -
nie wiê kszej efe kty w no œci pro ce su. Na to miast ni skie zu ¿y cie ene r gii zwi¹zane
jest z tym, ¿e ene r gia zu ¿y ta na usu niê cie da ne go ³adun ku za nie czy sz czeñ jest tym
mnie j sza im wiê cej jest za nie czy sz czeñ, a te w ba da nych przez Vlys si de sa od cie -
kach by³y bar dzo wy so kie. Wspo mnia ni au to rzy po wtó rzy li ba da nia w 2002 r. [12].
Za sto so wa no tê sam¹ ano dê Ti/Pt, a od cie ki cha ra kte ryzo wa³y siê zna cz nie mniej -
szym stê ¿e niem za nie czy sz czeñ (ChZT – 1047 mg/dm3 O2, BZT5 – 385 mg/dm3 O2

i stê ¿e niu jo nów amo no wych – 150 mg/dm3, pH 6). Za sto so wa no gê stoœæ pr¹du
równ¹ 0,75 A/cm2. Po do da niu 0,8% roz two ru chlor ków w cza sie 2,5 h uzy ska no
ty l ko 30-proc. spa dek stê¿e nia jo nów amo no wych oraz 25,5-proc. spa dek wa r to -
œci ChZT. Do pie ro pod wy ¿sze nie wa r to œci pH do 9 spo wo do wa³o, ¿e czas
pe³nego usu niê cia jo nów amo no wych zo sta³ skró co ny do 2 godzin. W tym cza sie
nast¹pi³o pe³ne usu niê cie jo nów amo no wych, a spa dek wa r to œci ChZT wy niós³
78%. Zu ¿y cie ene r gii wy nios³o 22,4 kWh/kg ChZT. Tak¹ sam¹ wa r toœæ pH, ale
wy ¿sze wa r to œci wska Ÿ ni ków zanie czy sz cze nia mia³y  pró b ki od cie ków B z £ub -
nej (pH – 9,1, ChZT – 2510 mg/dm3 O2, BZT5 – 584 mg/dm3 O2, Cl-

– 2904 mg/dm3, stê ¿e nie jo nów amo no wych – 302 mg/dm3). Pro wadz¹c ele ktro li -
zê przy gê sto œci pr¹du 1 A/dm2 w cza sie 44,5 min, osi¹gniê to pe³ne usu niê cie jo -
nów amo no wych oraz 84,6% spa dek wa r to œci ChZT. Zu ¿y cie ene r gii wy nios³o
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21,6 kWh/kg ChZT. Po rów nuj¹c przed sta wio ne dane, mo ¿ na uz naæ, i¿ w pra cy
w³as nej uzy ska no le p sze wy ni ki w oczy sz cza niu od cie ków, zu ¿y waj¹c mniej ene r -
gii na usu niê cie da ne go ³adun ku ChZT. Od cie ki z £ub nej, oma wia ne jako osta t -
nie, w po rów na niu z po zo sta³ymi pró b ka mi od cie ków z tego sk³ado wi ska cha ra k -
te ryzo wa³y siê naj mnie j szym stê ¿e niem jo nów amo no wych. Z tego wzglê du dla
tych od cie ków od no to wa no naj wiê ksze zu ¿y cie ene r gii na kg N-NNH4+ , któ re wy -
nios³o 147,4 kWh/kg NNH4+. Mimo ¿e Vlys si des w swo ich ba da niach nie poda³
tych da nych, na le ¿y siê spo dzie waæ, ¿e zu ¿y cie ene r gii na kilogram usu niê te go
azo tu amo no we go by³o wy ¿sze, gdy¿ stê ¿e nie jo nów amo no wych w od cie kach
przez nie go ba da nych by³o o po³owê ni ¿ sze ni¿ w od cie kach  z £ub nej I.

Wnioski

1. Z do stê p nych da nych lite ra tu ro wych oraz otrzy ma nych w ba da niach w³as -
nych mo ¿ na wnio sko waæ, i¿ naj bar dziej efe ktywn¹ anod¹ z do ty ch czas ba da -
nych w pro ce sie ano do we go ele ktrou tle nia nia za nie czy sz czeñ w odciekach
jest anoda SPR. 

2. Uzy ska ne w pra cy w³as nej wy ni ki [5] ba dañ po zwo li³y na zba da nie efe kty w -
no œci wiê kszej ilo œci anod, z któ rych wiê kszoœæ do tej pory nie by³a sto so wa na
w po œred nim ele ktrou tle nia niu anodowym odcieków. 

3. Ba da nia w³asne po twier dzi³y wy ni ki Chian ga i in nych, i¿ SPR jest anod¹ naj -
bar dziej efe ktywn¹. Efe kty w noœæ po zo sta³ych anod, sto so wa nych w ba da -
niach w³as nych,, ma lej¹ca w sze re gu: Ru/Sn > Ir/Ru > Pt/Ir, ty l ko
nie zna cz nie ró ¿ ni³a siê od efe kty w no œci uzy ska nej dla SPR w prze ciw ie ñ stwie 
do anod stosowanych przez Chianga.

4. Mo ¿ na wiêc stwier dziæ, i¿ wy ty po wa ne do ba dañ w³as nych ano dy wy ka za³y
wiêksz¹ efe kty w noœæ ni¿ za sto so wa ne przez wspo mnia ne go au to ra (Ti/Ru,
Ti/Pb, gra fit). 
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The fo r ma tion of the lan d fill le a cha te, due to the eno r mo us load of
pol lu tants con ta i ned in them, can not be di s cha r ged di re c t ly into the
mu ni ci pal se wers and even more to wa ter or soil. 

Many me t hods of pre tre a t ment / cle a ning at the fo re front of bio lo gi cal
pro ces ses, have been de ve lo ped. The re se arch on the pro ces ses, al lo wing
the fa ster and more ef fe c ti ve tre a t ment of le a cha te, have been un de r way.
Such a me t hod sho uld be the ano dic elec troo xi da tion. The pa per pre sents
the re se arch re sults on the effe c ti ve ness of se le c ted ano des. The re sults
have been co m pa red with the si mi lar stu dies of ot her au t hors.

Ke y words: mu ni ci pal lan d fill le a cha te, le a cha te tre a t ment me t hods,
in di rect ano dic electrooxidation.

Y
R

A
M

M
U

S



m³. kpt. mgr in¿. Ma riusz BA RA Ñ SKI

Ko men da Po wia to wa Pa ñ stwo wej Stra¿y Po¿arnej w O³awie

dr hab. in¿. Ta de usz MA CIAK, prof. SGSP 

WIBP, Ka te dra Te ch ni ki Po ¿a r ni czej, Zak³ad In for ma ty ki i £¹czno œci SGSP

Okreœlanie czasu procesu bezpiecznej ewakuacji
ludnoœci z zagro¿onych obiektów

Wpro wa dze nie

Pro ces ewa ku a cji jest bar dzo z³o¿o nym za gad nie niem. Wy ni ka to g³ów nie
z fa ktu nie prze widy wal nych za cho wañ lu dzi po ru szaj¹cych siê po je dyn czo lub
w gru pach. Pod czas ewa ku a cji mo ¿ li we jest two rze nie siê wa run ków do po wsta -
nia pa ni ki. Ka ¿ dy cz³owiek jest indy widu a l nie uspo so bio ny i su bie kty w nie oce -
nia nie bez pie czeñ stwo. Z su bie ktywn¹ ocen¹ nie bez pie czeñ stwa powi¹zane jest
nie jed no krot nie le kce wa ¿e nie lub prze warto œcio wa nie za gro ¿e nia. Le kce wa ¿e -
nie mo¿e do pro wa dziæ do po zo sta nia w bu dyn ku do cza su gdy jego opu sz cze nie
bê dzie ju¿ nie mo ¿ li we. Na to miast prze warto œcio wa nie za gro ¿e nia mo¿e pro wa -
dziæ do po wsta nia nie po¿¹da nych kon fli któw w gru pie, a na wet pa ni ki. Ponad to
pod czas ewa ku a cji lu dzie w ró ¿ nym sto p niu do ko nuj¹ oce ny naj le p szej dro gi
ewa kua cy j nej. Nie za wsze jest ona wy bie ra na op ty ma l nie i zgod nie z oz na ko wa -
niem dróg ewa kua cy j nych. Ewa ku uj¹ce siê oso by po og³osze niu ala r mu o ewa ku -
a cji nie jed no krot nie koñcz¹ roz po czêt¹ czyn noœæ (np. wy³¹czaj¹ ko m pu ter, zbie -
raj¹ oso bi ste rze czy itp.), co po wo du je wyd³u¿e nie cza su ewa ku a cji. Pro ces
ewa ku a cji za le ¿y rów nie¿ od ro dza ju obie ktu, jego z³o¿o no œci, d³ugo œci dróg
ewakuacyjnych itp. 

Licz¹c¹ siê na œwie cie norm¹ stan da ry zuj¹c¹ wa run ki ewa ku a cji jest Bri tish
Stan dard PD 7974 [1], za pre zen towa na przez au to rów w pu b li ka cji [2]. Zde fi nio -

W ar ty ku le przed sta wio no po stê py, ja kie do ko na³y siê w sza co wa niu cza su

bez pie cz nej ewa ku a cji lud no œci z za gro ¿o nych obie któw. Uporz¹dko wa no 

chro nolo gi cz nie naj wa¿ nie j sze pra ce nad opra co wa niem co raz dok³ad-

nie jszych mo de li mate ma ty cz nych opi suj¹cych pro ces ewa ku a cji. Uka za no 

z³o¿o noœæ oraz ele men ty sk³ado we pro ce su ewa ku a cji. Przed sta wio no

czyn ni ki wp³ywaj¹ce na zmia nê szy b ko œci prze mie sz cza nia siê osób w tra k -

cie ewa ku a cji.

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

sza co wa nie cza su ewakuacji.
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wa no w niej do stê p ny czas bez pie cz nej ewa ku a cji (Ava i la b le Safe Ec sa pe Time)
ASET oraz wy ma ga ny czas bez piecznej ewa ku a cji (Requ i red Safe Es ca pe Time)
RSET. W celu wy zna cze nie do stê p ne go cza su bez pie cz nej ewa ku a cji ASET nie -
zbêd ne jest osza co wa nie cza su osi¹gniê cia pa ra me trów kry ty cz nych. W pie r wszej 
ko le j no œci jest to wi dzia l noœæ w dy mie unie mo ¿ li wi opu sz cze nie za gro ¿o ne go
obie ktu. Na stê p nie stê ¿e nia to ksy cz nych pro du któw spa la nia, wa r toœæ pro mie -
nio wa nia cie p l ne go oraz tem pe ra tu ra na dro dze ewa kua cy j nej. Wy ma ga ny czas
bezpiecznej ewakuacji RSET wyznacza czas opuszczenia obiektu przez ostatni¹
ewakuuj¹c¹ siê osobê.

Z³o¿o noœæ uwa run ko wañ pro ce su ewa ku a cji po wo du je k³opo ty z opra co wa -
niem naj le p sze go mo de lu mate maty cz ne go po zwa laj¹cego na pra wid³owe sza co -
wa nie cza su ewa ku a cji w ka ¿ dym przy pa d ku. Nie ma uni wer sal ne go roz wi¹za nia
i dla ka ¿ de go przy pa d ku ta kiej ana li zy na le ¿y indy widu a l nie prze œle dziæ wa run ki 
ja kie mog¹ wy stê po waæ w bu dyn ku pod czas za gro ¿e nia. 

W przed sta wio nym opra co wa niu au to rzy po ka za li doty ch cza so we sta ra nia
w opra co wa niu naj bar dziej w³aœci wej fo r mu³y mate ma ty cz nej de fi niuj¹cej czas
ewa ku a cji.

1. Sza co wa nie cza su ewa ku a cji

Ewa ku a cja jest pro ce sem z³o¿o nym po le gaj¹cym na uporz¹dko wa nym ru chu
osób do mie j s ca bez pie cz ne go [2]. Z ewa ku acj¹ zwi¹zany jest czas ewa ku a cji te

okre œlaj¹cy prze dzia³ cza su, w ja kim od by wa siê ewa ku a cja. Jest to za tem czas
prze j œcia lu dzi z naj da lej usy tuo wa ne go mie j s ca na zewn¹trz bu dyn ku lub do in -
nej stre fy po ¿a ro wej.

Na prze strze ni kil ku dzie siê ciu lat po wsta³o wie le kon ce pcji okre œla nia cza su
ewa ku a cji. Jed nym z pie r wszych rów nañ mate ma ty cz nych opi suj¹cych pro ces
ewa ku a cji jest rów na nie za pre zen towa ne przez To ga we w 1955 r. [3]. Fun k cja
cza su ewa ku a cji tesk³ada siê ze zmien nych do tycz¹cych osób ewa ku o wa nych oraz
zmien nych opi suj¹cych obiekt, z któ re go siê ewa ku uj¹. Rów na nie za wie ra ta kie
zmien ne, jak sze ro koœæ oraz prze pu sto woœæ naj wê ¿ sze go prze j œcia na dro dze ewa -
kua cy j nej, od leg³oœæ pie r wszej ewa ku o wa nej oso by od wyj œcia ewa kua cyj ne go
pro wadz¹cego na zewn¹trz bu dyn ku, prê d koœæ, z jak¹ prze mie sz czaj¹ siê oso by
ewa ku o wa ne oraz ogó l nej li cz by osób ewa ku o wa nych. Rów na nie po zwa laj¹ce ob -
li czyæ czas ewa ku a cji te zaproponowane przez Togawe przedstawia siê w na stê -
puj¹co:

t
N

bp

l

v
e = + (1)

gdzie:
N – li cz ba ewa ku o wa nych osób,
b – sze ro koœæ naj wê ¿ sze go prze j œcia na dro dze ewa kua cy j nej [m],
p – prze pu sto woœæ naj wê ¿ sze go prze j œcia [os./m/s], 
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l – od leg³oœæ do wyj œcia ewa kua cyj ne go [m], 
v – prê d koœæ prze mie sz cza nia siê lu dzi [m/s].

Nie ste ty jest to rów na nie wy ma gaj¹ce zna jo mo œci wie lu zmien nych i nie wy -
god ne w u¿y ciu. Ponad to Ta ga wa nie uw z glêd ni³ in ter akcji i za cho wañ lu dzi
w sto sun ku do in nych osób oraz in ter akcji lu dzi z oto cze niem.

Na stê p nie za gad nie niem cza su ewa ku a cji za j mo wa li siê Pre d te chen skii i Mi -
lin skii [4]. Uza le ¿ ni li oni czas ewa ku a cji od gê sto œci roz mie sz cze nia lu dzi w cza -
sie ewa ku a cji. Ta kie samo po dej œcie uw z glêd niaj¹ce gê stoœæ roz mie sz cze nia lu dzi 
pre zen tu je Ken dik [5], któ ry usz cze gó³owi³ mo del po prze dni ków. Za pre zen -
towa ne przez nie go równanie na czas ewakuacji z budynku ma nastêpuj¹c¹
postaæ:

t t n
l

v
n Te n

n

n n

= + - + -
-

( ) ( )
;( )

1 2
1

D (2)

gdzie:
n – li cz ba kon dy g na cji do ewa ku a cji,
tn – czas po trze b ny na opu sz cze nie piê tra n [s],
ln – d³ugoœæ kla t ki scho do wej po miê dzy piê trem n a n-1 [m],
vn;n-1 – prê d koœæ przep³ywu po miê dzy piê trem n a n-1 za le ¿ ny od zat³ocze nia [m/s], 
DT – czas opó Ÿ nie nia ze wzglê du na zat³ocze nie po wta rzaj¹cy siê na ka ¿ dym ko lej-
          nym piê trze [s].

Ko le j ne ba da nia do tycz¹ce ewa ku a cji pro wa dzi li Me li nek i Bo oth [6]. Uw z -
glêd ni li oni mo ¿ li woœæ po wsta wa nia za to rów na scho dach, któ rych nie uw z glêd -
ni li ich po prze dni cy. Po dzie li li pro ces ewa ku a cji na dwa przy pa d ki. W pie r w -
szym przy jê li swo bod ny przep³yw ewa ku o wa nych osób, w drugim uwzglêdnili
tworzenie siê zatorów:

t
N

pW
nt

e swobodny

e

s-
= + (3)

t
nN

pW
te zator

e

s- = + (4)

gdzie:
n – li cz ba kon dy g na cji, 
N – li cz ba ewa ku o wa nych osób, 
p – prze pu sto woœæ scho dów [os./m/s] (zwy kle 1,7 os./m/s), 
We – efe kty w na sze ro koœæ kla t ki scho do wej [m], 
ts – czas prze j œcia po miê dzy kon dyg na cja mi [s] (au to rzy przy jê li 16 s)

Za gad nie niem cza su ewa ku a cji na stê p nie za j mo wa³ siê Pa uls [7]. Jego pra ce
do pro wa dzi³y do po wsta nia dwóch rów nañ opi suj¹cych czas ewa ku a cji lu dzi po -
je dyncz¹ klatk¹ scho dow¹ z bu dyn ków wielo kondyg nacy j nych. Jed no opi su je
czas ewa ku a cji dla mniej ni¿ 800 osób przy pa daj¹cych na metr efe kty w nej sze ro -
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ko œci scho dów, dru gie dla wiê kszej li cz by ewa ku o wa nych. Mo del mate ma ty cz ny
wy ko rzy stu je rze czy wist¹ li cz bê ewakuowanych osób przypadaj¹c¹ na metr
efektywnej szerokoœci schodów:

te = 2,00 + 0,0117pe (5)

te = 0,70 + 0,0133pe (6)

gdzie:
te – czas ewa ku a cji [min],
pe – li cz ba osób przy pa daj¹ca na metr efe kty w nej sze ro koœ ci scho dów [os./m].

Rów na nie (5) nie za pe w nia pra wid³owe go okre œle nia cza su ewa ku a cji dla nie -
li cz nych grup lu dzi. W celu le p sze go do pa so wa nia mo de lu za pro pono wa no rów -
na nie dla mniej ni¿ 800 osób przy pa daj¹cych na metr efe kty w nej sze ro ko œci
scho dów, któ re dok³ad niej od da je rze czy wi stoœæ dla bu dyn ków 8–15-kon dygna -
cy j nych [8]:

te pe= +0 68 0 0810 73, , , (7)

gdzie:
te – czas ewa ku a cji [min], 
pe – li cz ba osób przy pa daj¹ca na metr efe kty w nej sze ro ko œci scho dów [os./m].

Ko le j nym po dej œciem do sza co wa nia cza su ewa ku a cji jest mo del Ne l so na [8],
któ ry au tor sfo r mu³owa³ nastêpuj¹co:

t
N

aD kDW
e

e

=
-( )1

(8)

gdzie:
te – czas ewa ku a cji [s], 
N – li cz ba osób,
D – gê stoœæ roz mie sz cze nia osób [os./m2], 
We – efe kty w na sze ro koœæ dro gi ewa kua cy j nej [m], 
a – sta³a rów na 0,266, 
k – sta³a (za le ¿ na od pa ra me trów dro gi ewa kua cy j nej za mie sz czo na w ta be li 3.

Ko le j nym spo so bem na wy zna cza nie cza su ewa ku a cji jest fo r mu³a za wa r ta
w no r mie Bri tish Stan dard PD 7974-6 [1, 2]. Roz sze rza ona po jê cie cza su ewa ku -
a cji i de fi niu je dwa po jêcia wspo mnia ne ju¿ na wstêpie ar ty ku³u:
– wy ma ga ny czas bez pie cz nej ewa ku a cji (Re qu i red Safe Es ca pe Time – RSET),
– do stê p ny czas bez pie cz nej ewa ku a cji (Ava i la b le Safe Es ca pe Time – ASET).
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Wy ma ga ny czas bez pie cz nej ewa ku a cji tRSET nie jest je dy nie cza sem prze j œcia
drog¹ ewa ku a cyjn¹ (cza sem ewa ku a cji – te). Roz sze rzo no go o czas zwi¹zany z de -
tekcj¹ za gro ¿e nia, ala r mo wa niem oraz re a kcja mi lu dzi na alarm o za gro ¿e niu
(rys. 1).

tRSET = tdet. + tal. + trozp. + treak. + tp. (9)

gdzie:
tRSET – wy ma ga ny czas bez pie cz nej ewa ku a cji,
tdet. – czas de te kcji po ¿a ru, 
tal. – czas ala r mu,
trozp. – czas roz po zna nia ro dza ju ala r mu (przed pod jê ciem de cy zji), 
tre ak. – czas pie r wszych re a kcji (pod jê cie de cy zji i wy bór dro gi ewa kua cy j nej),
tp. – czas prze j œcia dro ga ewa kua cy j na.

Wy ra ¿e nie (9) jest pod sta wo wym wy ra ¿e niem w te o rii bez pie cze ñ stwa ewa ku -
a cji. W li te ra tu rze [10] mo ¿ na spo t kaæ rów nie¿ upro sz czon¹ po staæ wzo ru:

tRSET = td.a. + tst. + tp. (10)

gdzie:
tRSET – wy ma ga ny czas bez pie cz nej ewa ku a cji,
td.a. – czas de te kcji i ala r mu (jako suma tdet. i tal. z rów na nia (9), 
tst. – czas pie r wszych re a kcji (jako suma trozp. i tre ak. z rów na nia (9),
tp. – czas prze j œcia.
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Rys. 1. Sk³ado we cza su ewa ku a cji

îród³o: [1].



Czas de te kcji po ¿a ru jest to czas li czo ny od po wsta nia po ¿a ru do wy kry cia go
przez sy stem syg na li za cji po ¿a ro wej lub przez u¿y tko w ni ka bu dyn ku. Ko le j nym
cza sem jest czas ala r mu. Jest to czas, jakiego po trze bu je sy stem syg na li za cji po ¿a -
ro wej od otrzy ma nia sy g na³u po ¿a ro we go do wy emi to wa nia ala r mu po ¿a ro we go.
Ko le j ny mi sk³ado wy mi jest trozp. i treak. zwi¹zane z za cho wa nia mi lu dzi w sy tu a -
cjach stre so wych. Czas roz po zna nia do ty czy roz po zna nia ro dza ju ala r mu i okre œ -
le nia tego, cze go do ty czy alarm. Czas pie r wszych re a kcji zwi¹zany jest z ta ki mi
za cho wa nia mi jak sk³ada nie pod rê cz nych rze czy, przed mio tów, siê ga nie po oso -
bi ste przed mio ty, odk³ada nie roz³o¿o nych do ku men tów itp. Osta t ni¹ sk³adow¹
jest czas prze j œcia dro ga mi ewa kua cyj ny mi. Ana li za bez pie cze ñ stwa ewa ku a cji
wed³ug no r my po dzie lo na jest na ki l ka eta pów. W pie r wszej fa zie nie zbêd ne jest
okre œle nie lu dz kich za cho wañ zwi¹za nych z ewa ku acj¹ w okre œlo nym ty pie bu -
dyn ku. Zde fi nio wa nych jest osiem ka te go rii lu dz kich za cho wañ oz na czo nych
w no r mie bry ty j skiej – A, B1, B2, Ci, Cii, Ciii, D, E. W ka te go riach tych pod uwa -
gê bra ne s¹ ta kie pa ra me try, jak czu j noœæ u¿ytkowników budynku, znajomoœæ
rozk³adu pomieszczeñ, gêstoœæ rozmieszczenia osób oraz li cz ba grup u¿yt ko w ni -
ków w bu dyn ku. W tabeli 1 wyszczególniono poszczególne kategorie zachowañ
ludzkich.

Ta be la 1. Ka te go rie za cho wañ lu dz kich

Ka te go ria Czu j noœæ lu dzi
Zna jo moœæ

obie ktu

Gê stoœæ
roz mie sz cze nia 

osób

Iloœæ prze strze ni
po mie sz czeñ

Przyk³ad
po mie sz czeñ

A czu j ni znaj¹cy ni ska jed na lub wie le biu ra lub obie kty
prze mys³owe

B1 czu j ni nie znaj¹cy wy so ka jed na lub nie wie le skle py, re sta u ra cje

B2 czu j ni nie znaj¹cy wy so ka jed na w sku pi sku kina, te a try

Ci œpi¹cy znaj¹cy ni ska nie wie le mie sz ka nia bez
nad zo ru

Cii nad zo ro wa ni znaj¹cy ni ska nie wie le mie sz ka nia z nad zo -
rem, aka de mi ki

Ciii œpi¹cy nie znaj¹cy ni ska wie le ho te le, ho ste le

D pod opiek¹ me dyczn¹ nie znaj¹cy ni ska wie le szpi ta le, sa na to ria

E pod ró ¿uj¹cy nie znaj¹cy wy so ka wie le dwo r ce, lo t ni ska

îród³o: [1].

Je œli w bu dyn ku wy stê puj¹ po mie sz cze nia z ki l ko ma ka te go ria mi za cho wañ
lu dz kich, na le ¿y pod czas ana li zy bez pie cze ñ stwa ewa ku a cji roz pa try waæ wszy -
stkie ich wa rian ty. W ko le j nym eta pie ana li zy nie zbêd ne jest okre œle nie ro dza ju
sy ste mu syg na li za cji po ¿a ro wej, sto p nia z³o¿o no œci bu dyn ku i ja ko œci sy ste mu
zarz¹dza nia bez pie cze ñ stwem obie ktu. Przy kla syfi ko wa niu sy ste mu syg na li za -
cji po ¿a ro wej sto su je siê trzy sto p niow¹ ska lê. W pie r wszej ka te go rii zna j duj¹ siê
ta kie sy ste my syg na li za cji, któ re gwa ran tuj¹ auto ma ty cz ne wy kry wa nie po ¿a ru
w ca³ym bu dyn ku oraz naty ch mia sto we og³osze nie ala r mu we wszy stkich za gro -
¿o nych czê œciach bu dyn ku. W dru giej ka te go rii zna j duj¹ siê wszy stkie sy ste my
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syg na li za cji po ¿a ro wej o dwu sto p nio wej or ga ni za cji ala r mo wa nia. W tym przy -
pa d ku po wy kry ciu po ¿a ru do akty wo wa nia ala r mu dru gie go sto p nia nie zbêd ne
jest po twier dze nie po ¿a ru (np. rê cz nym ostrze ga czem po ¿a ro wym) lub brak re a k -
cji (wy³¹cze nia ala r mu pie r wsze go sto p nia) w okre œlo nym od stê pie cza su. Trze ci¹ 
ka te go riê sta no wi¹ sy ste my za pe w niaj¹ce ty l ko lo ka l ne wy kry wa nie po ¿a ru lub
nie wy kry waj¹ce po ¿a ru, a je dy nie po sia daj¹ce rê cz ne ostrze ga cze po ¿a ro we po -
zwa laj¹ce na uru cho mie nie sy ste mu ala r mo we go we wszy stkich za gro ¿o nych
stre fach. W przy pa d ku tego sy ste mu nie zbêd ne jest za uwa ¿e nie po ¿a ru przez oso -
by zna j duj¹ce siê w bu dyn ku, któ re uru cho mi¹ sy stem syg na li za cji po ¿a ro wej.
Trze cia ka te go ria sy ste mu syg na li za cji po ¿a ro wej jest naj bar dziej nie ko rzy st na
i w naj wiê kszym sto p niu wyd³u¿a czas de te kcji i ala r mu. Rów nie¿ w Bri tish Stan -
dard 7974 PD 7974-6 do trzech ka te go rii spro wa dzo no sto pieñ z³o¿o no œci bu dyn -
ku. Ka te go ria pie r wsza to bu dyn ki sta no wi¹ce pro stok¹tny bu dy nek z jed nym
lub nie wie lo ma po mie sz cze niami, z kró t ki mi dro ga mi ewa kua cyj ny mi i wie lo ma
wyj œcia mi pro wadz¹cymi bez po œred nio na zewn¹trz bu dyn ku. Przyk³adem bu -
dyn ku zakwa lifi kowa ne go do tej ka te go rii mo¿e byæ su per mar ket.

Bu dyn ki z pro stym uk³adem ki l ku po mie sz czeñ po wta rzaj¹cym siê na wszy -
stkich kon dy g na cjach kwa lifi ko wa ne s¹ do ka te go rii dru giej. Przyk³adem ta kie -
go obie ktu mo¿e byæ kilku kondy gnacy j ny biu ro wiec. Du¿e ko m p le ksy bu dyn -
ków ze z³o¿o ny mi uk³ada mi po mie sz czeñ po wo duj¹ce trud no œci w okre œle niu
kie run ku ewa ku a cji przez oso by w nim prze by waj¹ce no r ma gro ma dzi w trze ciej
ka te go rii. W sk³ad tego typu obie któw wchodz¹ mie dzy in ny mi domy to wa ro we,
sta re ko m p le ksy ho te li, no wo cze s ne cen tra roz ry w ki, cen tra han d lo we oraz lo t ni -
ska.

Osta t ni¹ kla sy fi ka cjê sta no wi ja koœæ sy ste mu zarz¹dza nia bez pie cze ñ stwem.
W trzy sto p nio wej kla sy fi ka cji do pie r wszej ka te go rii za li cza ne s¹ obie kty z wy so -
kiej ja ko œci sy ste mem bez pie cze ñ stwa. U¿y tko w ni cy tego typu bu dyn ków s¹
prze szko le ni z za kre su bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go, dla bu dyn ku opra co wa ny
jest plan bez pie cze ñ stwa oraz pro wa dzo ne s¹ re gu la r ne æwi cze nia. W bu dyn ku
wy stê pu je du¿a li cz ba opie ku nów w sto sun ku do po zo sta³ej gru py lu dzi. Sy ste my 
i pro ce du ry w ta kich bu dyn kach pod da wa ne s¹ nie ustan nej we ry fi ka cji i cer ty fi -
ka cji, w tym pro wa dzo ne s¹ re gu la r ne au di ty z moni to ro wa nych pró b nych ewa -
ku a cji, dla któ rych wy da j noœæ musi od po wia daæ za³o¿e niom pro je kto wym. Na -
gra nia z po ¿a rów oraz pró b nych ala r mów s¹ ar chi wizo wa ne i udostêpniane do
kontroli w ramach procesu certyfikacji. Zwiedzaj¹cy budynek musz¹ byæ pod
nadzorem personelu na ka¿dym etapie przebywania w obiekcie.

Po ziom bez pie cze ñ stwa M1 czê sto zwi¹zany jest z do brze za pro je kto wanym
obie ktem po sia daj¹cym pro sty uk³ad dróg ewa kua cy j nych za kwa lifi kowa ny do
ka te go rii sto p nia z³o¿o no œci obie ktu B1 lub przy naj mniej B2. Ponad to sy stem
syg na li za cji po ¿a ro wej w ta kich obie ktach po wi nien spe³niaæ wy ma ga nia ka te go -
rii A1, a je œli bu dy nek jest prze zna czo ny dla pub li cz no œci, to po wi nien po sia daæ
dŸwiê ko wy sy stem ostrze ga w czy.
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Ta be la 2. Su ge ro wa ne cza sy pie r wszych re a kcji

Ka te go ria
Czas re a kcji pie r wszych osób

tst.(1%) [min.]
Czas re a kcji osta t nich osób

tst.(99%) [min.]

Ka te go ria Aa

M1, B1-B2, A1-A2 0,5 1

M2, B1-B2, A1-A2 1 2

M3, B1-B2, A1-A3 >15 >15

Ka te go ria Bb

M1, B1, A1-A2 0,5 2

M2, B1, A1-A2 1 3

M3, B1, A1-A3 >15 >15

Ka te go ria Cci

M2, B1, A1  5 5

M3, B1, A3 10 >20

Ka te go ria Cii

M1, B2, A1-A2 10 20

M2, B2, A1-A2 15 25

M3, B2, A1-A3 >20 >20

Ka te go ria Cdiii

M1, B2, A1-A2 15 15

M2, B2, A1-A2 20 20

M3, B2, A1-A3 >20 >20

Ka te go ria Db (czu waj¹cy)

M1, B1, A1-A2 0,5 2

M2, B1, A1-A2 1 3

M3, B1, A1-A3 >15 >15

Ka te go ria Dd (uœ pie ni)

M1, B2, A1-A2 5 10

M2, B2, A1-A2 10 20

M3, B2, A1-A3 >10 >20

Ka te go ria Ee

M1, B3, A1-A2 1,5 4

M2, B3, A1-A2 2 5

M3, B3, A1-A3 >15 >15

a dla ka te go rii B3 na le ¿y do daæ 0,5 min w celu od szu ka nia dro gi ewa ku a cji,

b dla ka te go rii B2 na le ¿y do daæ 0,5 min w celu od szu ka nia dro gi ewa ku a cji,

dla ka te go rii B3 na le ¿y do daæ 1 min w celu od szu ka nia dro gi ewa ku a cji,

c dla po zo sta³ych ka te go rii przyj¹æ 1 go dzi nê,

d dla ka te go rii B3 na le ¿y do daæ 0,5 min w celu od szu ka nia dro gi ewa kua cy j nej,

e wy ma ga na jest od po wied nia li cz ba pra co w ni ków w celu ewa ku a cji nie pe³no spra w nych.

îród³o: [1].

Dru ga ka te go ria M2 ró ¿ ni siê do M1 ni ¿ szym od se t kiem opie ku nów w sto sun -
ku do za³ogi lub bra kiem opie ku nów. Nie wy ma ga ne s¹ rów nie¿ au dy ty i cer ty fi -
ka cje bez pie cze ñ stwa. Bu dy nek w tej ka te go rii mo¿e byæ na po zio mie B2 lub B3
od no œ nie sto p nia z³o¿o no œci rozk³adu po mie sz czeñ i na po zio mie A1 od no œ nie
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sy ste mu syg na li za cji po ¿a ro wej. Osta t nia trze cia ka te go ria M3 re pre zen tu je bu -
dyn ki z mi ni ma l nym po zio mem zarz¹dza nia bez pie cze ñ stwem. Bez pie cze ñ stwo
w ta kich obie ktach za pe w nio ne jest przez bie r ne ele men ty bu dyn ku (od dzie le nia
prze ciw po¿a ro we, nie pa l ne wy ko ñ cze nia dróg ewa kua cy j nych itp.) lub czyn ne
sy ste my (sta³e urz¹dze nia ga œ ni cze, sa mo czyn ne urz¹dze nia od dy miaj¹ce itp.).
Do tej gru py mog¹ byæ za kwa lifi kowa ne bu dyn ki o po zio mie z³o¿o no œci B3 i sy -
ste mie syg na li za cji po ¿a ro wej A3. Po wy ¿sze ka te go rie pozwalaj¹ na okreœlenie
czasu pierwszych reakcji ewakuuj¹cych siê osób. Stanowi¹ one nastêpnie
sk³adow¹ wymaganego czasy ewakuacji z równania (10). 

W celu okre œle nia cza su pie r wszych re a kcji roz pa try wa ne s¹ dwa przy pa d ki:
a) gdy w stre fie prze zna czo nej do ewa ku a cji wy stê pu je ma³a gê stoœæ roz mie sz -

cze nia lu dzi, do 1/3 pro je kto wa nej li cz ba osób,
b) gdy w stre fie wy stê pu je ma ksy ma l na li cz ba osób.

W przy pa d ku a) czas ewa ku a cji za le ¿y od pie r wszych re a kcji osta t nich ki l ku
osób de cy duj¹cych siê na opu sz cze nie stre fy. Rów na nie opi suj¹ce czas ewa ku a cji
przed sta wia siê wów czas na stê puj¹co:

te = tst.(99%) + tprze(swo bod ne go) (12)

gdzie:
te – czas ewa ku a cji, 
tst.(99%) – czas pie r wszych re a kcji osta t nich ki l ku osób de cy duj¹cych siê na opusz-
            cze nie stre fy, 
tprze(swo bod ne go) – czas swo bod ne go prze j œcia drog¹ ewa ku a cyjn¹.

W przy pa d ku b) czas ewa ku a cji za le ¿y od re a kcji pie r wszych ki l ku osób de cy -
duj¹cych siê na opu sz cze nie stre fy oraz prze pu sto wo œci dróg ewa kua cy j nych.
Du¿e zna cze nie w tym przy pa d ku bê dzie mia³o two rze nie siê za to rów na dro gach 
ewa kua cy j nych, któ re bêd¹ de ter mi no wa³y czas ewa ku a cji. Rów na nie po zwa -
laj¹ce wy zna czyæ czas ewakuacji w tym przypadku przedstawia siê nastêpuj¹co:

te = tst.(1%) + tprze(dro ga mi ew.) + tprze(przez wyj œcia) (13)

gdzie:
te – czas ewa ku a cji,
tst.(1%) – czas re a kcji pie r wszych ki l ku osób de cy duj¹cych siê na ewa ku a cjê,
tprze(dro ga mi ew.) – czas swo bod ne go prze j œcia drog¹ ewa ku a cyjn¹,
tprze(przez wyj œcia) – czas prze j œcia przez wyj œcia ewa kua cy j ne.

Czas swo bod ne go prze j œcia za le ¿y od œred niej prê d ko œci prze mie sz cza nia siê
osób po zio my mi i pio no wy mi dro ga mi ewa kua cyj ny mi. Zwy kle przy j mu je siê
prê d koœæ 1,2 m/s. W przy pa d ku pio no wych dróg ewa kua cy j nych przy j mu je siê
0,8 m/s przy scho dze niu w dó³ oraz 0,7 m/s przy wcho dze niu do góry. Je œli jed nak 
za pro pono wa ne wa r to œci nie od zwie rcie d laj¹ wa run ków pa nuj¹cych na dro dze
ewa kua cy j nej, mo ¿ na zwe ry fi ko waæ prê d ko œci prze mie sz cza nia siê osób, sto suj¹c 
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rów na nie (21) z od po wied nim wspó³czyn ni kiem k, w za le ¿ no œci od ro dza ju dro gi
ewa kua cy j nej (po zio mej lub pio no wej). Sy tu a cja zmie nia siê, je œli ana li zu je my
przy pa dek b), w któ rym zak³ada my two rze nie siê za to rów. Wte dy niezbêdna jest
kalkulacja przepustowoœci drogi ewakuacyjnej, a nastêpnie wyznaczenie czasu
przejœcia drog¹ ewakuacyjn¹.

In nym po dej œciem za pro pono wa nym w pra cy [11] jest wy zna cze nie kry ty cz -
ne go cza su ewa ku a cji, czy li cza su naj bar dziej nie ko rzy stne go, któ ry nie po wi nien 
byæ prze kro czo ny. Po dej œcie to po le ga na po dzia le obie ktu na stre fy. Ka ¿ da ze
stref obe j mu je jed no wyj œcie ewa kua cy j ne do prze strze ni bez pie cz nej lub na
zewn¹trz obie ktu oraz po wie rz ch niê, z któ rej po win ni siê ewa ku o waæ lu dzie. Na -
stê p nie ob li cza siê czas opó Ÿ nie nia w ka ¿ dej stre fie ewa ku a cji. Wy zna cza siê go
jako ma ksy maln¹ wa r toœæ okre œlon¹ z cza su ocze ki wa nia przy wyj œciu ewa kua-
 cy j nym na wy do sta nie siê ze stre fy i cza su nie zbêd ne go na do ta r cie osta t niej oso -
by do wyj œcia ewa kua cyj ne go. Po wy zna cze niu cza su opó Ÿ nie nia po rów nu je siê
go z cza sem kry ty cz nym. Je œli jest mnie j szy od cza su kry ty cz ne go, to wa run ki
ewa ku a cji ze stre fy s¹ bez pie cz ne. Je œli jed nak czas opó Ÿ nie nia prze kra cza czas
kry ty cz ny, na le ¿y po pra wiæ wa run ki ewa ku a cji. Wy ¿ej wy mie nio ne po dej œcie nie 
uw z glêd nia sy tu a cji osi¹gniê cia wa run ków kry ty cz nych po ¿a ru (tj. wi dzia l noœæ,
to ksy cz noœæ pro du któw spa la nia, pro mie nio wa nie oraz tem pe ra tu ra), a czas kry -
ty cz ny ewa ku a cji uza le ¿ nio ny jest od po wie rz ch ni stre fy, z któ rej pro wa dzo na
jest ewa ku a cja.

tkryt. ³  top.  – stre fa ewa ku a cji bez pie cz na, (14)

tkryt. £  top. – stre fa ewa ku a cji nie bez pie cz na. (15)

gdzie:
tkryt. – czas kry ty cz ny ewa ku a cji, 
top. – czas opó Ÿ nie nia.

Czas kry ty cz ny ewa ku a cji za le ¿y od po wie rz ch ni obie ktu i jest do niej pro po r -
cjo nal ny:

t A
kryt.

= 2 (16)

top. = max(tai · tbi) (17)

t
n

W
ai

i

ei

=
1 5,

(18)

t
l

v
bi

i= (19)

gdzie:
tai – czas ocze ki wa nia przy wyj œciu ewa kua cy j nym ze stre fy i [s],
tbi – czas nie zbêd ny na do ta r cie osta t niej oso by do wyj œcia ewa kua cyj ne go ze stre-
      fy i [s],
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ni – li cz ba osób w stre fie i, 
Wei – efe kty w na sze ro koœæ dro gi ewa kua cy j nej ze stre fy i [m], 
li – najd³u¿ sza od leg³oœæ na dro dze ewa kua cy j nej ze stre fy i [m],
v – prê d koœæ prze mie sz cza nia siê ewa ku o wa nych [m/s2].

Prê d koœæ prze mie sz cza nia siê osób za le ¿y od ro dza ju bu dyn ku. Dla biur,
szkó³ i sta dio nów wy no si 1,3 m/s, dla ho te li i do mów han d lo wych 1,0 m/s a dla
szpi ta li i mo c no zat³oczo nych po mie sz czeñ 0,5 m/s [11]. Przed sta wio ny mo del
cza su ewa ku a cji jest bar dzo upro sz czo ny i spra w dza siê w prostych uk³adach
pomieszczeñ.

2. Sza co wa nie prê d ko œ ci prze mie sz cza nia sie osób w tra kcie
ewakuacji

Prê d koœæ prze mie sz cza nia siê osób w cza sie ewa ku a cji jest pod sta wo wym pa -
ra me trem po zwa laj¹cym sza co waæ czas ewa ku a cji. Od prê d ko œci prze mie sz cza nia 
siê za le ¿y, czy dana oso ba zd¹¿y uciec przed po ¿a rem lub in nym za gro ¿e niem.
W przy pa d ku po ¿a rów na prê d koœæ prze mie sz cza nia siê lu dzi sk³ada siê wie le
ele men tów, jed nak klu czo wy mi s¹ za dy mie nie i tem pe ra tu ra. W pra cy [12] au to -
rzy pre zen tuj¹ mo del mate ma ty cz ny opi suj¹cy prê d koœæ ru chu w za le ¿ no œci od
tem pe ra tu ry i wspó³czyn ni ka eks tyn kcji (gê sto œci dymu). Wspó³czyn nik eks tynk -
cji jest ilo czy nem od wro t no œci od leg³oœci po ko na nej przez œwiat³o w dy mie oraz
lo ga ry t mu na tu ral ne go ilo œci œwiat³a poch³oniê te go przez dym.

v e cc
s

s= -
ì

í
ï

îï

Î
-

+
æ

è
ç
ç

ö

ø
÷
÷

2 66 2 1

0 56

0 151 0
1

2

, ,

,
;

( , ; ,gdy 5

0 5 1 53

)

( , ; , )gdy cs Î
(20)

gdzie:
v – prê d koœæ prze mie sz cza nia siê osób [m/s],
cs – wspó³czyn nik eks tyn kcji [1/m]

W przy pa d ku bra ku za dy mie nia (wspó³czyn ni ka eks tyn kcji rów ne go zero)
ewa ku o wa ni mog¹ prze mie sz czaæ siê z prê d ko œci¹ na wet 2,5 m/s. Na to miast gdy
wspó³czyn nik eks tyn kcji zbli ¿a siê do wa r to œci 0,5-1 m prê d koœæ gwa³to w nie spa -
da do mi ni ma l nej wa r to œci ok. 0,56 m/s. Przy czym w przy pa d ku tak du ¿e go za -
dy mie nia po stêp w po ko ny wa niu dro gi do wyj œcia ewa kua cyj ne go mo¿e byæ ze -
ro wy. Lu dzie w za dy mie niu mog¹ prze mie sz czaæ siê zgod nie z po dan¹
prê d ko œci¹, ale w z³ych kie run kach nie daj¹cych mo ¿ li wo œci wy do sta nia siê
z obie ktu. Za le ¿ noœæ wspó³czyn ni ka eks tyn kcji od wi dzia l no œci zo sta³a przed sta -
wio na na rys. 2. W przy pa d ku dymu zna cze nie ma rów nie¿ fakt, czy dym po wo -
du je pod ra ¿ nie nia oczu i dróg od de cho wych, co do da t ko wo mo¿e zmnie j szyæ
prê d koœæ prze mie sz cza nia siê lu dzi.
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Prê d koœæ prze mie sz cza nia siê lu dzi pod czas ewa ku a cji za le ¿y rów nie¿ od gê -
sto œci roz mie sz cze nia po szcze gó l nych osób [8]:

v = k (1 – 0,266D) (21)

gdzie:
v – prê d koœæ prze mie sz cza nia siê [m/s], 
k – sta³a, za le ¿ na od pa ra me trów dro gi ewa kua cy j nej,
D – gê stoœæ roz mie sz cze nia osób na dro dze ewa kua cy j nej [os./m2].

Z po wy ¿sze go rów na nia mo ¿ na wy snuæ ki l ka wa ¿ nych wnio sków. Pie r wszym
jest to, i¿ przy gê sto œci zat³ocze nia 3,8 os/m2 prê d koœæ prze mie sz cza nia siê t³umu
spa da do zera. Dru gi to fakt, ¿e ma ksy ma l na prê d koœæ prze mie sz cza nia siê osób
za le ¿y je dy nie od sta³ej k, któ ra usta lo na jest w za le ¿ no œci od ro dza ju czê œci dro gi
ewa kua cy j nej. Wa r to œci sta³ej k przed sta wio no w ta be li 3. W przy pa d ku ko ry ta -
rzy wy no si ona 1,4, w przy pa d ku scho dów zale¿y od wymiarów stopni i za wie ra
siê w przedziale 1,0 do 1,23.

Ta be la 3. Wa r toœæ sta³ej k w za le ¿ no œci od ele men tu dro gi ewa kua cy j nej

Ele ment dro gi ewa kua cy j nej k

Ko ry tarz 1,4

Kla t ka scho do wa (wg pa ra me trów sto p ni)
----------

Wy so koœæ sto p nia [mm] G³êbo koœæ sto p nia [mm]

190,5 254  1,00

177,8 279,4 1,08

165,1 304,8 1,16

165,1 330,2 1,23

îród³o: [8].
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eks tyn kcji

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie rów na nia [20].



Sku te cz noœæ ewa ku a cji za le ¿y rów nie¿ od wp³ywu pro du któw spa la nia na oso -
by ewa ku uj¹ce siê. Od dzia³ywa nie na lu dzi ga zów po ¿a ro wych wp³ywa na ich za -
cho wa nie oraz na prê d koœæ po ru sza nia siê. Do naj wa¿ nie j szych czyn ni ków wa -
run kuj¹cych za cho wa nie siê lu dzi mo ¿ na za li czyæ tem pe ra tu rê, pro mie nio wa nie
cie p l ne, za siêg wi dzia l no œci, to ksy cz noœæ pro du któw rozk³adu ter mi cz ne go i pro -
du któw spa la nia oraz za wa r toœæ tle nu [13, 14]. W in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa po ¿a -
ro we go do stê p ny czas bez pie cz nej ewa ku a cji ASET przyjmuje wartoœæ graniczn¹
wraz z przekroczeniem nastêpuj¹cych parametrów krytycznych [15]:
1. tem pe ra tu ra gó r nej wa r stwy pro du któw spa la nia –180°C,
2. tem pe ra tu ra do lnej wa r stwy – 60°C,
3. pocz¹tek gó r nej wa r stwy na wy so ko œci 1,5 m,
4. za siêg wi dzia l no œci w wa r stwie dymu 2–3 m.

Przy sza co wa niu do stê p ne go cza su bez pie cz nej ewa ku a cji po wszech ne s¹ na -
stê puj¹ce wska Ÿ ni ki okre œlaj¹ce sto pieñ za gro ¿e nia dla ¿ycia i zdrowia ludzi:
1. FED (Fra c tio nal Ef fe c ti ve Dose) – cz¹stko wa da w ka sku te cz na,
2. FEC (Fra c tio nal Ef fe c ti ve Con cen tra tion) – cz¹stko we stê ¿e nie sku te cz ne,
3. FIC (Fra c tio nal Ir ri tant Con cen tra tion) – cz¹stko we stê ¿e nie dra ¿ ni¹ce,
4. FLD (Fra c tio nal Le t hal Dose) – cz¹stko wa da w ka œmie r te l na.

Cz¹stko wa da w ka sku te cz na (FED) oraz cz¹stko we sku te cz ne stê ¿e nie (FEC)
sub stan cji dra ¿ ni¹cych i dymu s¹ wa r to œcia mi gra ni cz ny mi pod czas wy zna cza nia 
ASET [14]. Spo sób ka l ku la cji po wy ¿szych wska Ÿ ni ków okre œla do ku ment ISO
TR 13571. Szcze gó³owo pro blem wp³ywu to ksy cz nych produktów spalania
opisany jest w [9].

Cz¹stko we stê ¿e nie sku te cz ne naj pro œciej rzecz bior¹c jest ilo ra zem stê ¿e nia
sub stan cji dra ¿ ni¹cej przez stê ¿e nie po wo duj¹ce okre œlo ne sku t ki dla ¿y cia
i zdro wia w jed no st ce cza su. Pod czas po ¿a rów lu dzie naj czê œciej gin¹ z po wo du
za tru cia ga za mi po ¿a ro wy mi. To ksy cz ne od dzia³ywa nie tlen ku wê gla po tê go wa -
ne jest hiper we nty lacj¹ spo wo do wan¹ wy stê po wa niem dwu t len ku wê gla oraz
nie do tle nie niem or ga ni z mu wywo³ane go spa d kiem stê ¿e nia tle nu. Do da t ko wo
cy ja no wo dór, jego zwi¹zki or ga ni cz ne i inne to ksy cz ne gazy po ¿a ro we skra caj¹
czas nie zbêd ny na bez pie cz ne opu sz cze nie stre fy za gro ¿e nia. Na tej pod sta wie
u³am ko wa da w ka sku te cz na po wo duj¹ca udu sze nie przed sta wia siê na stê puj¹co
[9]:

FEDIN = (FEDCO + FEDCN + FLDirr) × VCO2
+ FEDO lub FEDCO2

 (22)

(23)FED
ppmCO

CO =
´ -8 2925 10

30

4 1 036, [ ] ,

FED

ppm CN

CN =

æ

è
ç

ö

ø
÷exp

[

43

220

(24)
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V
CO

CO2

2

5
= exp

% (25)

FED
O

O2

1

8 13 0 54 20 9 2

=
- -exp( , , ( , [% ])

(26)

FED
CO

CO2

1

6 1623 0 5189 2

=
- ´exp( , , [% ])

(27)

FLD FLD FLD FLD FLD
irr HCl HBr HF SO= + + + +

2

(28)
+ + + + åFDL FDL FLD FLDNO CH CHO HCHO x2 2

gdzie:
FEDIN – u³am ko wa da w ka sku te cz na po wo duj¹ca udu sze nie, 
FEDCO – u³am ko wa da w ka sku te cz na stê ¿e nia tlen ku wê gla, 
FEDCN – u³am ko wa da w ka sku te cz na cyja no wo do ru i jego zwi¹zków or ga nicz-
                nych,
FLDirr – u³am ko wa da w ka œmie r te l na po zo sta³ych ga zów po ¿a ro wych, 
V CO2 – sto pieñ hiper we nty la cji spo wo do wa ny dwu t len kiem wê gla, 
FEDO – sto pieñ nie do tle nie nia, 
FEDCO2 – u³am ko wa da w ka sku te cz na dwu t len ku wê gla.

Do ob li czeñ u³am ko wej da w ki sku te cz nej wcho dzi cy ja no wo dór oraz wszy st -
kie zwi¹zki or ga ni cz ne cyja no wo do ru. Wy klu czo ny jest na to miast dwu t le nek
azo tu (NO2) któ ry sta no wi sk³adow¹ FLDirr – cz¹stko wej da w ki œmie r te l nej po -
zo sta³ych ga zów po ¿a ro wych. W celu ob li cze nia cz¹stko we go stê ¿e nia œmie rte l -
ne go nie zbêd ne s¹ wartoœci stê¿eñ poszczególnych gazów powoduj¹ce œmieræ.

Ta be la 4. Stê ¿e nia ga zów po ¿a ro wych po wo duj¹ce œmieræ

Gaz Stê ¿e nie [ppm]

HCl 114 000

HBr 114 000

HF 87 000

SO2 12 000

NO2 1900

CH2CHO 4500

HCHO (for ma l de hyd) 22 500

îród³o: [9].

W ta be li 5 przed sta wio no pra kty cz ny przyk³ad za sto so wa nia opi sa ne go mo -
de lu. Z ana li zy otrzy ma nych da nych wy ni ka, ¿e obezw³ad nie nie ewa ku uj¹cych
siê osób spo wo do wa ne pro du kta mi spa la nia nast¹pi miê dzy szóst¹, a siódm¹ mi -
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nut¹, je œli bêd¹ prze by wa li w stre fie za gro ¿e nia. Wa r toœæ sku mu lo wa na stê ¿e nia
sku te cz ne go w cza sie oœmiu mi nut osi¹ga wa r toœæ 1,0679. W ós mej mi nu cie wy -
stê pu je ju¿ tak du¿e stê ¿e nie to ksy cz nych i dusz¹cych sk³ad ni ków dymu, ¿e
w ci¹gu jed nej mi nu ty spo wo duj¹ za tru cie. Wska zu je na to suma da wek sku te cz -
nych prze kra czaj¹ca wa r toœæ 1. Po wy ¿sze ob li cze nia mog¹ pos³u¿yæ do wy zna cze -
nia do stê p ne go cza su ewa ku a cji ASET.

Ta be la 5. Przyk³ad ob li cze nia stê ¿e nia sku te cz ne go pro du któw spa la nia po wo duj¹ce
obezw³ad nie nie, a w kon se k wen cji œmieræ

Czas [min] 1 2 3 4 5 6 7 8

CO [ppm] 0 20 100 300 1000 2000 3500 5000

HCN [ppm] 0 1 2 4 8 12 14 16

HCl [ppm] 0 2 4 6 8 10 12 14

SO2 [ppm] 0 5 10 15 20 30 40 50

NO2 [ppm] 0 2 4 6 8 10 12 14

CO2 [%] 0 1 2 3 4 6 7 8

O2 [%] 21 20 19 18 17 15 14 13

FEDCO 0,0000 0,0006 0,0033 0,0102 0,0354 0,0727 0,1298 0,1878

FEDCN 0,0000 0,0047 0,0048 0,0050 0,0055 0,0060 0,0063 0,0066

FEDirr 0,0000 0,0015 0,0030 0,0045 0,0059 0,0079 0,0098 0,0117

V CO2 1,0000 1,2214 1,4918 1,8221 2,2255 3,3201 4,0552 4,9530

FEDO 0,0000 0,0005 0,0008 0,0014 0,0024 0,0071 0,0122 0,0210

FEDCO2 0,0000 0,0035 0,0059 0,0100 0,0168 0,0474 0,0797 0,1338

FEDINå 0,0000 0,0087 0,0172 0,0372 0,1067 0,2945 0,6036 1,0416

sk INFEDå 0,0000 0,0087 0,0260 0,0631 0,1699 0,4643 1,0679 2,1095

sk COFED
2

å 0,0000 0,0035 0,0095 0,0195 0,0363 0,0837 0,1634 0,2972

max 0,0000 0,0087 0,0260 0,0631 0,1699 0,4643 1,0679 2,1095

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Pro du kty spa la nia oprócz w³aœci wo œci to ksy cz nych maj¹ rów nie¿ dzia³anie
dra ¿ ni¹ce. Po wo duj¹ pod ra ¿ nie nie oczu i dróg od de cho wych. U lu dzi zmnie j sza
siê wte dy zdo l noœæ do okre œla nia dro gi ucie cz ki, czê sto do ko ny wa ne s¹ b³êdne
wy bo ry pro wadz¹ce w kon se k wen cji do zab³¹dze nia w bu dyn ku. Wiê kszoœæ ga -
zów po ¿a ro wych do da t ko wo ku mu lu je siê w or ga ni z mie, po tê guj¹c sku t ki za tru -
cia. Wska Ÿ nik FIC (cz¹stko we stê ¿e nie dra ¿ ni¹ce) opi su je sto pieñ dra ¿ li wo œci
dymu i oblicza siê go jako sumê wskaŸników dla poszczególnych substancji [9]:

FIC FIC FIC FIC FIC FIC
HCl HBr HF SO NO= + + + + +

2 2

+ + + åFIC FIC FICCH HO HCHO x2

(29)
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W celu wy zna cze nia po szcze gó l nych sk³ado wych rów na nia nie zbêd na jest
zna jo moœæ stê ¿eñ pro du któw spa la nia unie mo ¿ li wiaj¹cych ewa ku a cjê i wyj œcie
z bu dyn ku co naj mniej po³owie osób. Naj bar dziej dra ¿ ni¹ce s¹ for mal de hy dy
i akro le i ny. W da l szej ko le j no œci pla suj¹ siê tlen ki, któ re w kon ta kcie z wod¹
tworz¹ kwa sy. Tra fiaj¹c do oczu i dróg od de cho wych, po wo duj¹ po wsta nie od -
czy nu kwa œ ne go, któ ry utrud nia orien ta cjê na dro dze ewa kua cy j nej oraz utrud -
nia od dy cha nie. Naj mniej agre sy w ne s¹ wo dor ki chlo ru, bro mu i flu o ru. W ta be -
li 6 przed sta wio no stê ¿e nia dra ¿ ni¹cych zwi¹zków dymu, któ re unie mo ¿ li wiaj¹
ewa ku a cjê.

Ta be la 6. Stê ¿e nia zwi¹zków dra ¿ ni¹cych dymu unie mo ¿ li wiaj¹ce ewa ku a cje z bu dyn ku
po³owie osób

Zwi¹zek che mi cz ny Stê ¿e nie [ppm]

HCl 200

HBr 200

HF 200

SO2  24

NO  70

CH2CHO (akro le i ny)   4

HCHO (for mal de hy dy)   6

îró d lo: [9].

Kon cen tra cja pro du któw spa la nia po wo du je rów nie¿ ogra ni cze nie wi dzia l no -
œci oraz utrud nia wy do sta nie siê z obie ktu. Sto pieñ za dy mie nia unie mo ¿ li wiaj¹cy 
wy do sta nie siê z obie ktu opi su je u³am ko wy wska Ÿ nik kon cen tra cji dymu
FECSMOKE [9]:

FEC
OD

SMOKE = -
0 2,

(dla ma³ych pomieszczeñ) (30)

FEC
OD

SMOKE = -
0 08,

(dla du¿ych pomieszczeñ) (31)

gdzie:
OD – op ty cz na gê stoœæ dymu [B/m].

Wska Ÿ nik kon cen tra cji dymu za le ¿y od wie l ko œci po mie sz cze nia. Pie r wszy
do ty czy ma³ych prze strze ni, gdzie od leg³oœæ do naj bli ¿ szych zna ków ewa kua cy j -
nych nie prze kra cza 5 m, dru gi – du ¿ych prze strze ni. W przy pa d ku osi¹gniê cia
przez wska Ÿ nik FECSMOKE wa r to œci 1, gê stoœæ dymu jest na tyle du¿a, ¿e ewa ku o -
wa ne oso by strac¹ orien ta cjê w prze strze ni i nie uda je siê im opu œciæ stre fy za gro -
¿e nia. Przed sta wio na w rów na niu gê stoœæ op ty cz na dymu OD mo¿e byæ wy zna -
czo na z opi sy wa ne go wcze œ niej wska Ÿ ni ka ekstynkcji. Proporcja pomiêdzy nimi
przedstawia siê w przybli¿eniu nastêpuj¹co:
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OD c cs s= »
1

10
0 4343

ln
, (32)

gdzie:
cs – wspó³czyn nik eks tyn kcji [1/m].

Przyk³ado wo na prze strze ni 7×7 m wy stê pu je za dy mie nie ogra ni czaj¹ce wi -
dzia l noœæ do 6 m, co od po wia da wspó³czyn ni ko wi eks tyn kcji 0,384 m-1. Przez po -
mie sz cze nie pro wa dzi dro ga ewa kua cy j na, któr¹ bêd¹ ewa ku o wa li siê lu dzie. Po
pod sta wie niu wa r to œci do rów na nia (32) otrzy mu je my gê stoœæ op tyczn¹ dymu
równ¹ 0,1668 B/m. Ze wzglê du na ma³e roz mia ry po mie sz cze nia wskaŸnik
stê¿enia skutecznego dymu wynosi:

FEC
OD

SMOKE » = =
0 2

0 1668

0 2
0 834

,

,

,
, (33)

Wspó³czyn nik stê ¿e nia sku te cz ne go za dy mie nia nie ma l ¿e prze kro czy³ wa r -
toœæ kry ty cz na równ¹ 1 po wo duj¹c¹ utra tê orien ta cji u ewa ku uj¹cych siê lu dzi.
Gdy by ogra ni cze nie wi dzia l no œci wy stê po wa³o w po mie sz cze niu o du ¿ych roz -
mia rach prze kra czaj¹cych 10 m sy tu a cja wygl¹da³aby ina czej. Wska Ÿ nik
FECSMOKE dla rów na nia 31 wy niós³by 2,085 i ponad dwukrotnie przekroczy³by
wartoœæ krytyczn¹.

Stre fa spa la nia emi tu je ciep³o w po sta ci gor¹cych ga zów oraz pro mie nio wa nia
ele ktroma gnety czne go. Nie s¹ one obo jê t ne dla ewa ku uj¹cych siê osób. Dzia³anie 
pro mie nio wa nia i wy so kiej tem pe ra tu ry su mu je siê, zmnie j szaj¹c szan se na bez -
pie cz ne opu sz cze nie za gro ¿o nej stre fy. Mo ¿ li woœæ opu sz cze nia po mie sz cze nia
w sto sun ku do od dzia³ywa nia stru mie nia promieniowania cieplnego i tem pe ra -
tu ry opisuj¹ równania [9]:

FED
q

RAD =
æ

è
çç

ö

ø
÷÷ -

1 33
1

1 33

,
,

(34)

FED
T

CONV =
´ -

1

5 107 3 4,

(35)

FED FED FEDHEAT RAD CONV= + (36)

gdzie:
FEDRAD – wska Ÿ nik sku te cz nej da w ki pro mie nio wa nia, 
FEDCONV – wska Ÿ nik sku te cz nej da w ki tem pe ra tu ry,
FEDHEAT – wska Ÿ nik sku te cz nej da w ki rów no czes ne go od dzia³ywa nia pro mie-
                   nio wa nia i tem pe ra tu ry, 
q – gê stoœæ stru mie nia ciep³a [kW/m2],
T – tem pe ra tu ra oto cze nia [°C].
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Przyk³ado wo roz pa trz my przy pa dek, w któ rym pod czas ewa ku a cji na oso bê A 
od dzia³uje stru mieñ ciep³a o gê sto œci 2,5 kW/m2 w cza sie 25 s oraz od dzie l ny
przy pa dek, gdy na ewa ku o wan¹ oso bê B od dzia³uje tem pe ra tu ra 70°C, rów -
nie¿ w cza sie 25 s. Wska Ÿ nik sku te cz nej da w ki pro mie nio wa nia wy no si za tem
FEDA  RAD = 0, 64, a FEDB CONV = 0, 93.

Gdy by ewa ku uj¹ca siê oso ba mu sia³a po ko naæ prze strzeñ, w któ rej wy stê puj¹
po wy ¿sze wa run ki ³¹cz nie, z pe w no œci¹ nie opu œci³aby stre fy za gro ¿e nia. Po -
twier dza to wska Ÿ nik sku te cz nej da w ki rów no czes ne go od dzia³ywa nia pro mie -
nio wa nia i tem pe ra tu ry, któ ry prze kro czy³ wa r toœæ kry tyczn¹ równ¹ 1:

FEDHEAT » + =0 64 0 93 1 57, , , (37)

Pod su mo wa nie

Ewa ku a cja jest pro ce sem bar dzo z³o¿o nym, prze bie gaj¹cym od mien nie dla
ró ¿ nych bu dyn ków i w ró ¿ nych wa run kach. Ponad to sku te cz na ewa ku a cja
w przy pa d ku za gro ¿e nia po zwa la na ura to wa nie wie le ist nieñ lu dz kich. Z tego
po wo du na prze strze ni wie lu lat trwa³y i trwaj¹ nie ustan ne pra ce nad okre œle -
niem naj bar dziej dok³ad nych mo de li mate ma ty cz nych opi suj¹cych pro ces ewa -
ku a cji. Ko rzy staj¹c z doty ch cza so wych osi¹gniêæ na uko wych oraz z norm, mo ¿ li we
jest bar dzo dok³adne osza co wa nie cza su ewa ku a cji. Sza co wa nie jest czyn no œci¹
bar dzo pra coch³onn¹, wy ma gaj¹c¹ do brej zna jo mo œci bu dyn ku, wa run ków
w nim pa nuj¹cych oraz ko nie cz no œci prze anali zo wa nia ró ¿ nych sce na riu szy roz -
wo ju po ¿a rów oraz in nych za gro ¿eñ. Pa ra me try dróg ewa kua cy j nych, tj. d³ugo œci 
ci¹gów komu nika cy j nych, sze ro ko œci przejœæ, li cz ba kon dy g na cji czy li cz ba
wyjœæ ewa kua cy j nych, to nie któ re z ele men tów bu dyn ku maj¹ce wp³yw na czas
ewa ku a cji. Czyn ni ki po chodz¹ce od po ¿a ru lub in ne go za gro ¿e nia, m.in. wi dzia l -
noœæ, stê ¿e nie ga zów to ksy cz nych, stê ¿e nie ga zów dra ¿ ni¹cych, tem pe ra tu ra, pro -
mie nio wa nie rów nie¿ w ogro mnym sto p niu zmie niaj¹ czas ewa ku a cji. Ta k ¿e
indy widu a l ne ce chy lu dzi oraz ich przy go to wa nie na wy pa dek ewen tua l ne go za -
gro ¿e nia s¹ ele men tem mog¹cym wp³ywaæ na czas ewa ku a cji.

W opra co wa niu przed sta wio no po stê py, ja kie do ko na³y siê w sza co wa niu cza -
su bez pie cz nej ewa ku a cji lud no œci z za gro ¿o nych obie któw. Po ka za no, w jaki
spo sób na prze strze ni lat usz cze gó³awia no mo de le mate ma ty cz ne do tycz¹ce pro -
ce su prze j œcia dro ga mi ewa kua cyj ny mi. Na stê p nie przed sta wio no roz sze rzon¹
kon cep cjê sza co wa nia cza su ewa ku a cji za pre zen to wan¹ w no r mie Bri tish Stan -
dard PD 7974-6. W no r mie tej, oprócz cza su prze j œcia dro ga mi ewa kua cyj ny mi,
uwz glê d nio no czas po trze b ny na wy kry cie za gro ¿e nia (po ¿a ru), czas ala r mo wa -
nia oraz czas re a kcji lu dzi na og³oszo ny alarm. Jest to po dej œcie sze r sze, ale
dok³ad niej opi suj¹ce zja wi sko ewa ku a cji. No r ma rów nie¿ wska zu je na ko nie cz -
noœæ okre œla nia ma r gi ne su bez pie cze ñ stwa, któ ry jest ró ¿ nic¹ po miê dzy do stê p -
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nym, a wy ma ga nym cza sem bez pie cz nej ewa ku a cji. Za ko ñ cze nie ar ty ku³u sta no -
wi przegl¹d czyn ni ków maj¹cych wp³yw na szy b koœæ prze mie sz cza nia siê lu dzi
dro ga mi ewa kua cyj ny mi. Jest to isto t ne ze wzglê du na fakt, ¿e szy b koœæ prze miesz -
cza nia siê lu dzi ma ogro m ny wp³yw na czas ewa ku a cji.
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Ma riusz BARAÑSKI

Ta de usz MACIAK

Fixing the Time for Safe Evacuation of People
from Endangered Buildings

The pa per pre sents the pro gress which has been made in esti ma ting the
time of the safe eva cu a tion of pe o p le from en dan ge red ob jects. The most
im po r tant works on de ve lo ping more and more ac cu ra te mat he ma ti cal
mo dels de scri bing the pro cess of eva cu a tion have been chro nolo gi cal ly
or ga ni zed. The pa per shows the com p le xi ty and the de ta ils of the
eva cu a tion pro cess. The fa c tors in flu en cing the chan ge in the spe ed
of pe o p le mo ve ment du ring the eva cu a tion have been pre sen ted.

Ke y words: sa fe ty in bu i l dings, pe o p le eva cu a tion, esti ma ting the
eva cu a tion time.
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Przygotowanie funkcjonariuszy Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej do dzia³añ ratowniczych na obszarach

wodnych – postulaty metodyczne

Naj le p szym roz wi¹za niem utrzy ma nia w pe³nej go to wo œci fun kcjo na riu szy

Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej (PSP) prze wi dzia nych do dzia³añ ra to w ni czych 

na ob sza rach wod nych, w tym  wa run kach klê ski ¿y wio³owej w cza sie po -

wo dzi, po win no byæ przy jê cie sy ste mu szko le nia i do sko na le nia za wo do -

we go obe j muj¹cego szko le nia, æwi cze nia i ma ne w ry, w tym: szko le nia

pod sta wo we dla ra to w ni ków wod nych, szko le nia z dzie dzi ny ra tow ni c twa

wod ne go w sy tu a cjach kry zy so wych, æwi cze nia i ma ne w ry pod od dzia³ów

ta kty cz nych dys po no wa nych do dzia³añ pod czas po wo dzi. PSP mog³aby

roz wa ¿yæ mo ¿ li woœæ zaimp lemen to wa nia inno wa cy j nej e-us³ugi w za kre sie 

szko le nia, skie ro wa nej do osób zain tere so wa nych zdo by ciem kwa li fi ka cji

ra to w ni ka wod ne go. E-us³uga mo¿e za uto maty zo waæ pro ces szko le nia ra -

to w ni ków wod nych w za kre sie teo re ty cz nym po przez wy eli mino wa nie

czyn ni ka lu dz kie go – in stru k to ra – w tej czê œci pro ce su edu ka cji. 

S³owa klu czowe: bez pie cze ñ stwo, ra tow ni c two wod ne, po wódŸ.
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Wstêp

Istotn¹ po trzeb¹ cz³owie ka jest po trze ba po czu cia bez pie cze ñ stwa1. Za gro ¿e -
nia maj¹ uwa run ko wa nia cywi liza cy j ne i wi¹¿¹ siê z rosn¹cymi po trzebami w za -
kre sie bez pie cze ñ stwa2. Za gro ¿e nia s¹ ele men tem ry zy ka i ist niej¹ ci¹gle3. Spra -
wy we wnê trz ne w Pol sce obe j muj¹ spra wy bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go oraz
bez pie cze ñ stwa po wszech ne go4. Demo kra ty cz ne pa ñ stwo ma za pe w niæ od po -
wied ni po ziom bez pie cze ñ stwa, po zwa laj¹cy oby wa te lom na fun kcjo no wa nie na
po zio mie sto sownym do roz wo ju cywi liza cyj ne go5. Za pro wa dze nie dzia³añ ra to -
w ni czych z za kre su bez pie cze ñ stwa po wszech ne go od po wia da Pa ñ stwo wa Stra¿
Po ¿a r na (PSP), za wo do wa, umun du ro wa na i od po wie d nio wy po sa ¿o na w sprzêt
fo r macja prze zna czo na miê dzy in ny mi do wa l ki z klê ska mi ¿y wio³owy mi i in ny -
mi mie js co wy mi za gro ¿e nia mi6, w tym na ob sza rach wod nych z uw z glêd nie niem 
praw na nich obo wi¹zuj¹cych7. Ko men dant G³ówny PSP jest zwie rz ch ni kiem
krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go (KSRG)8. 

Ra tow ni c two jest rea li zo wa ne na ob sza rach wod nych9, w tym ob jê tych po wo -
dzi¹ lub za la niem, jak rów nie¿ na te re nach za lo dzo nych, któ re po le ga na wy ko -
ny wa niu czyn no œci ra to w ni czych z za kre su ra tow ni c twa me dy cz ne go, che mi cz -
ne go, tech ni cz ne go, wyso ko œcio we go lub ga sze nia po ¿a rów. Re a li za cja dzia³añ
ra to w ni czych na ob sza rach wod nych mo¿e sta no wiæ wstêp do uru cho mie nia
dzia³añ huma ni ta r nych lub eko lo gi cz nych10. Fun kcjo no wa nie KSRG11 oraz mo -
¿ li woœæ w³¹cza nia jed no stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej do KSRG12 umo ¿ li wiaj¹
sze r sze wyko rzy sty wa nie si³ ra townic twa, a PSP jest przy go to wa na do kie ro wa -
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1  J. Wo la nin, Za rys te o rii bez pie cze ñ stwa oby wa te li, ochro na lud no œci pod czas po ko ju, Wa r sza wa
2005, s. 13.

2  K. Ja³oszy ñ ski, Cha ra kte ry styka wspó³cze s nych za gro ¿eñ, [w:] Teo re ty cz ne aspe kty stra te gii
bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa, A. Sze ra uc (red.), P³ock 2010, s. 29 i n.

3  J. Wo la nin, Za rys te o rii…, s. 14.
4  Usta wa z 4 wrze œ nia 1997 r. o dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej (DzU z 1997 r. nr 141, poz. 943, ze 

zm.), art. 29 ust 1.
5  Bez pie cze ñ stwo we wnê trz ne RP w ujê ciu sy ste mo wym i za dañ ad mi ni stracji pu b li cz nej, B. Wi œ -

nie wski, S. Za le wski (red.), Bie l sko - Bia³a 2006, s. 23.
6  Usta wa z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, art. 1 ust. 1 (DzU z 1991 r. nr 88, poz. 

400, ze zm.).
7  Usta wa z 18 li pca 2001 r. Pra wo wod ne (DzU z 2001 r. nr 115, poz. 1229, ze zm.).
8  Ustawa o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, art. 1 ust. 1.
9  Usta wa z 18 sie r p nia 2011 r. o bez pie cze ñ stwie osób prze by waj¹cych na ob sza rach wod nych

(DzU z 2011 r. nr 208, poz.1240).
10  http://straz.gov.pl/ [do stêp: 22.11.2013].
11  Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 18 lu te go 2011 r. w spra wie

szcze gó³owych za sad or ga ni za cji Krajo we go Sy ste mu Ra to w ni czo-Ga œ ni cze go (DzU z 2011 r. nr 46,
poz. 239).

12  Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 14 wrze œ nia 1998 r. w spra wie
za kre su, szcze gó³owych wa run ków i try bu w³¹cza nia jed no stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej do krajo we -
go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go (DzU z 1998 r. nr 121, poz. 798).



nia13 pod czas dzia³añ ra to w ni czych14  po sia da prze j rzy ste za sa dy wy po sa ¿a nia
swo ich jed no stek15. W 2004 r. zo sta³y uno r mo wa ne spra wy wy ko ny wa nia prac
pod wod nych w jed no stkach dzia³u spraw we wnê trz nych (pod leg³ych lub nad zo -
ro wa nych)16, któ re pó Ÿ niej sko ry go wa no17, a ta k ¿e okre œlo no kwa li fi ka cje osób
upra w nio nych do wy ko ny wa nia prac pod wod nych w dzia le spraw we wnê trz -
nych18. Wie lo kro t nie w PSP by³y porz¹dko wa ne spra wy ra tow ni c twa wod ne go19,
zo sta³y wy da ne re gu la cje20 powo³ane w³aœci we ko mi sje w 2007 r.21 i w 2009 r.22

Dzia³ania ra to w ni cze na ob sza rach wod nych – ra tow ni c two wod ne – PSP re a -
li zu je w zakresie:
– pod sta wo wym, obe j muj¹cym czyn no œci ra to w ni cze wy ko ny wa ne na po wie rz -

ch ni ob sza rów wod nych, w tym za lo dzo nych przez wszy stkie jed no stki ratow -
niczo -gaœ ni cze, 

– spe cjali sty cz nym, obe j muj¹cym pod sta wo we i spe cja li sty czne czyn no œci ra to w -
ni cze na po wie rz ch ni oraz w toni lub na dnie ob sza ru wod ne go, wy ko ny wa ne
przez spe cja li sty czne gru py ra tow ni c twa wod no- nur kowe go23,

– po przy go to wa niu fun kcjo na riu szy do dzia³añ z za kre su ra tow ni c twa wod ne go24.
W przy go to wa niu ni nie j sze go opra co wa nia zo sta³a do ko na na ana li za pu b li ka -

cji, do ku men tów i Ÿró de³ pra wa.
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13 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 4 li pca 1992 r. w spra wie za kre su
i try bu ko rzy sta nia z praw przez kie ruj¹cego dzia³aniem ra to w ni czym. (DzU z 1992 r. nr 54, poz. 259).

14 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 31 li pca 2001 r. w spra wie
szcze gó³owych za sad kie ro wa nia i wspó³dzia³ania jed no stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej bior¹cych
udzia³ w dzia³aniach ra to w ni czych (DzU z 2001 r. nr 82, poz. 895 ze zm.).

15 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 22 wrze œ nia 2000 r. w spra wie
szcze gó³owych za sad wy po sa ¿a nia jed no stek orga niza cy j nych Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej (DzU
z 2000 r. nr 93, poz. 1035).

16 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 25 maja 2004 r. w spra wie wy -
ko ny wa nia prac pod wod nych w jed no stkach pod leg³ych lub nad zo ro wa nych przez mi ni stra w³aœci we go
do spraw we wnê trz nych (DzU z 2004 r. nr 138, poz. 1468 ze zm.).

17 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 16 maja 2011 r. zmie niaj¹ce roz -
porz¹dze nie w spra wie wy ko ny wa nia prac pod wod nych w jed no stkach orga niza cy j nych pod leg³ych lub
nad zo ro wa nych przez mi ni stra w³aœci we go do spraw we wnê trz nych (DzU z 2011 r. nr 128, poz. 728).

18 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 25 maja 2004 r. w spra wie kwa -
li fi ka cji osób upra w nio nych do wy ko ny wa nia prac pod wod nych, któ re uzy ska³y upra w nie nia w jed no -
stkach orga niza cy j nych pod leg³ych lub nad zo ro wa nych przez mi ni stra w³aœci we go do spraw we wnê trz -
nych (DzU z 2004 r. nr 138, poz. 1469).

19 Tym cza so we za sa dy pro wa dze nia prac pod wod nych w dzia³al no œci ra to w ni czej jed no stek orga -
niza cy j nych Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, KG PSP, Wa r sza wa 1993, Re gu la min ra tow ni c twa wod ne go,
KG PSP, Wa r sza wa 1997 r.

20 Ogó l ne wy ty cz ne do pla no wa nia i orga ni zo wa nia ra tow ni c twa na ob sza rach wod nych w Krajo -
wym Sy ste mie Ratow niczo- Gaœ ni czym, KG PSP, Wa r sza wa 2005.

21 De cy zja nr 61 Ko men dan ta G³ów ne go Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej z 24 paŸ dzie r ni ka 2007 r.
w spra wie powo³ania ko mi sji do spraw ra tow ni c twa wod ne go.

22 De cy zja nr 20 Ko men dan ta G³ów ne go Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej z 30 kwie t nia 2009 r. w spra -
wie powo³ania ze spo³u do spraw ra tow ni c twa wod ne go.

23 Za sa dy or ga ni za cji ra tow ni c twa wod ne go w Krajo wym Sy ste mie Ratow niczo- Gaœ ni czym, KG
PSP, Wa r sza wa 2013 r.

24 Za sa dy or ga ni za cji szko leñ z za kre su ra tow ni c twa wod ne go rea lizo wa ne go przez PSP oraz uzy s -
ki wa nia kwa li fi ka cji in stru kto r skich MSWiA w szko le niu nur ko wym, KG PSP z 3 kwie t nia 2009 r.



1. Or ga ni za cja szko leñ w za kre sie ra tow ni c twa wodnego

Sy stem or ga ni za cji szko leñ z za kre su ra tow ni c twa wod ne go w PSP w za sa dzie
ogra ni cza siê do sy ste mu szko leñ nur ko wych nie zbêd nych do pod jê cia dzia³añ
ra to w ni czych w za kre sie spe cjali sty cz nym. Po wej œciu w ¿y cie roz porz¹dze nia
w spra wie wy ko ny wa nia prac pod wod nych25, w PSP wpro wa dzo no pro gram ku r -
su spe cjali stycz ne go dla m³od szych nur ków wy ko nuj¹cych pra ce pod wod ne
w za kre sie ra tow ni c twa26.

Do pie ro w 2008 r. pod jê to pra ce nad pro gra ma mi szko leñ na po zo sta³e sto p nie 
nur ko we. Pod czas po sie dzeñ ko mi sji do spraw ra tow ni c twa wod ne go w 2008 r.
zo sta³y opra co wa ne pro je kty pro gra mów szko le nia dla sto p ni nur ka Mi -
nisterstwa Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji (MSWiA):
– nur ka wy ko nuj¹cego pra ce pod wod ne w za kre sie ra tow ni c twa,
– nur ka kie ruj¹cego pra ca mi pod wod ny mi w za kre sie ra tow ni c twa.

Przy tym przy go to wa na zo sta³a zmia na w pro gra mie m³od sze go nur ka wy ko -
nuj¹cego pra ce pod wod ne w za kre sie ra tow ni c twa, w celu ujed no li ce nia go z pro -
je kta mi wy ¿ej wy mie nio nych pro gra mów27.

Przy go to wana zo sta³a œcie ¿ ka edu ka cy j na dla kan dy da ta na in stru kto ra
szkol¹cego w za kre sie ra tow ni c twa, w której isto t ne zna cze nie maj¹ pro gra my
ku r sów spe cjali sty cz nych dla: m³od szych nur ków28 i nur ków29 oraz nur ków kie -
ruj¹cych pra ca mi pod wod ny mi30, uzu pe³nio ne za sa da mi or ga ni za cji szko leñ oraz 
uzy ski wa nia kwa li fi ka cji in stru kto r skich31.

Od 2005 r. szko le nia z za kre su ra tow ni c twa wod no- nur kowe go pro wa dzo ne s¹ 
w Oœro d ku Szko le nia w Bo r nym Su li no wie (wo je wó dz two zacho dnio pomo r -
skie), a od 2011 r. rów nie¿ w oœro d ku szko le nio wym w Ry ba kach ko³o Ol szty na
(województwo warmiñsko-mazurskie).

Przy go to wa nie do pro wa dze nia dzia³añ w za kre sie pod sta wo wym po win no
uw z glêd niaæ bez pie cze ñ stwo ra to w ni ków jed no stek dys po no wa nych do dzia³añ
w pie r wszej ko le j no œci lub pro wadz¹cych te dzia³ania sa mo dzie l nie. Do ce lo wo,
zdo l noœæ do pod jê cia dzia³añ ra tow ni c twa wod ne go w za kre sie pod sta wo wym po -

Przygotowanie funkcjonariuszy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej do dzia³añ ratowniczych... 101

25  Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 25 maja 2004 r. w spra wie wy -
ko ny wa nia prac pod wod nych w jed no stkach orga niza cy j nych pod leg³ych lub nad zo ro wa nych przez mi -
ni stra w³aœci we go do spraw we wnê trz nych (DzU z 2004 nr 138 poz. 1468).

26  Pro gram ku r su spe cjali stycz ne go dla m³od szych nur ków wy ko nuj¹cych pra ce pod wod ne w za -
kre sie ra tow ni c twa, KG PSP dnia 18 li sto pa da 2005 r.

27  Pro je kty pro gra mów zo sta³y przy go to wa ne w Wy dzia le Progra mowo- Dyda ktycz nym Biu ra
Kadr i Szko le nia KG PSP.

28  Po gram ku r su spe cjali stycz ne go dla m³od szych nur ków MSWiA wy ko nuj¹cych pra ce pod wod ne 
w za kre sie ra tow ni c twa, KG PSP z 3 kwie t nia 2009 r.

29  Po gram ku r su spe cjali stycz ne go dla nur ków MSWiA wy ko nuj¹cych pra ce pod wod ne w za kre sie
ra tow ni c twa, KG PSP z 3 kwie t nia 2009 r.

30  Po gram ku r su spe cjali stycz ne go dla nur ków MSWiA kie ruj¹cych pra ca mi pod wod ny mi w za kre -
sie ra tow ni c twa, KG PSP z 3 kwie t nia 2009 r.

31  Za sa dy or ga ni za cji szko leñ z za kre su ra tow ni c twa wod ne go rea lizo wa ne go przez PSP oraz uzy s -
ki wa nia kwa li fi ka cji in stru kto r skich MSWiA w szko le niu nur ko wym, KG PSP z 3 kwie t nia 2009 r.



win ny po sia daæ wszy stkie jed no stki KSRG. W za kre sie pod sta wo wym czyn no œci 
ra to w ni cze obe j muj¹, w szcze gó l no œci:
1) roz po zna nie i oce nê za gro ¿e nia dla:

a) ¿y cia i zdro wia,
b) œro do wi ska i mie nia;

2) nie sie nie po mo cy ton¹cym (w tym na ak we nach za lo dzo nych), po przez do ta r -
cie do po szko do wa nych lub za gro ¿o nych lu dzi oraz udzie le nie im kwa lifi ko -
wa nej pie r wszej po mo cy, a ta k ¿e prze ka za nie poza stre fê za gro ¿e nia
– po szko do wa nych ze spo³om Pa ñ stwo we go Ra tow ni c twa Me dy cz ne go;

3) ra to wa nie ¿y cia lu dzi na wo dach po wo dzio wych, po przez do ta r cie do po szko -
do wa nych lub za gro ¿o nych osób oraz udzie le nie im kwa lifi ko wa nej pie r wszej 
po mo cy i ewa ku a cjê poza stre fê za gro ¿e nia;

4) za bez pie cze nie dzia³añ ra to w ni czych na lo dzie oraz in nym ob sza rze wod nym, 
z uw z glêd nie niem ase ku ra cji ra to w ni ków pod czas dzia³añ ra to w ni czych pro -
wa dzo nych bez po œred nio na wo dzie (lo dzie) oraz w jego s¹sie dztwie (brze gu);

5) ewa ku a cjê lu dzi z te re nów za la nych, kry lo do wej, ob sza ru wod ne go, ³odzi, po -
ja z dów lub obie któw i urz¹dzeñ hydro tech ni cz nych;

6) ewa ku a cjê zwierz¹t;
7) li k wi da cjê lub ogra ni cze nie nag³ych za gro ¿eñ wywo³anych przez sub stan cje

nie bez pie cz ne lub inne czyn ni ki szko d li we dla œro do wi ska wod ne go;
8) wspó³dzia³anie z in ny mi pod mio ta mi KSRG re a li zuj¹cymi pod sta wo we i spe -

cja li sty czne czyn no œci ra to w ni cze;
9) wspó³dzia³anie z Wod nym Ocho t ni czym Po go to wiem Ra tun ko wym (WOPR)

oraz in ny mi pod mio ta mi upra w nio ny mi do wy ko ny wa nia ra tow ni c twa wod -
ne go32.
W PSP zo sta³y okre œlo ne wy ma ga nia kwa lifi kacy j ne stra ¿a ków po dej -

muj¹cych dzia³ania na ob sza rach wod nych. Za sa dy wska zuj¹, ¿e dzia³ania ra tow -
ni c twa wod ne go w za kre sie pod sta wo wym po win ni pro wa dziæ stra ¿a cy po sia -
daj¹cy umie jê t no œci w za kre sie ra tow ni c twa wod ne go i po wo dzio we go na by te
w ra mach szko le nia kwali fika cyj ne go i utrwa la ne w ra mach do sko na le nia za wo -
do we go. Na to miast stra ¿a cy PSP, któ rzy nie mie li mo ¿ li wo œci uzy ska nia w ra -
mach szko leñ kwali fika cy j nych i do sko na le nia za wo do we go umie jê t no œci w za -
kre sie ra tow ni c twa wod ne go i po wo dzio we go, win ni je po zy skaæ w ra mach
szko le nia uzu pe³niaj¹cego. PSP nie po sia da pro gra mów szko le nia ra tow ni c twa
wod ne go w za kre sie pod sta wo wym, ale pomimo tego w nie któ rych jed no stkach
wo je wó dz kich PSP by³y pro wa dzo ne szko le nia z za kre su ra tow ni c twa wod ne go
i lo do we go33.
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32  Po ro zu mie nie w spra wie okre œle nia za sad wspó³dzia³ania krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni -
cze go z Wod nym Ocho t ni czym Po go to wiem Ra tun ko wym po miê dzy Ko men dan tem G³ów nym PSP,
a Pre ze sem Zarz¹du G³ów ne go Wod ne go Ocho t ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go za wa r te 21 kwie t nia
2006 r.

33 Ibi dem.



2. Mo del szko le nia ra to w ni ków wod nych

Naj le p szym roz wi¹za niem utrzy ma nia w pe³nej go to wo œci fun kcjo na riu szy PSP
prze wi dzia nych do dzia³añ ra to w ni czych na ob sza rach wod nych, w tym wa run kach
klê ski ¿y wio³owej w cza sie po wo dzi, po win no byæ przy jê cie sy ste mu szko le nia
i do sko na le nia za wo do we go obe j muj¹cego szko le nia, æwi cze nia i ma ne w ry, w tym:
1) szko le nia pod sta wo we dla ra to w ni ków wod nych,
2) szko le nia z dzie dzi ny ra tow ni c twa wod ne go w sy tu a cjach kry zy so wych,
3) æwi cze nia i ma ne w ry.

Szko le nia pod sta wo we dla ra to w ni ków wod nych po win ny byæ rea li zo wa ne
w Szko le G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej i szko³ach PSP oraz w ra mach szko le nia
uzu pe³niaj¹cego i do sko na le nia za wo do we go w mia rê mo ¿ li wo œci w jed no stkach
ratow niczo- gaœ ni czych. Na pod sta wie Usta wy o bez pie cze ñ stwie osób prze by -
waj¹cych na ob sza rach wod nych34 zo sta³o wy da ne Roz porz¹dze nie w spra wie
szko leñ w rato w ni c twie wod nym35, któ re go za³¹czni kiem jest Ra mo wy pro gram
szko le nia ra to w ni ków wod nych36. Ra to w ni kiem wod nym mo¿e byæ fun kcjo na -
riusz s³u¿by pa ñ stwo wej. W zwi¹zku z wpro wa dze niem wy mie nio ne go Ra mo we -
go pro gra mu szko le nia pod sta wo we mog³yby byæ rea li zo wa ne w trzech
modu³ach. Pie r wszy z trzech pro po no wa nych modu³ów, licz¹cy 18 go dzin æwi -
czeñ z za kre sem te ma ty cz nym, przed sta wio no w ta be li 1.

Ta be la 1. Modu³ I szko le nia ra to w ni ka wod ne go (18 go dzin)

Za gad nie nie Cele szko le nia
Li cz ba
go dzin

P³ywa nie
i te ch ni ki

ra tow ni c twa
wod ne go

(æwi cze nia)

Kszta³ce nie umie jê t no œci: 18

1) p³ywa nia sto so wa ne go w rato w ni c twie wodnym 7

2) samo ra tow ni c twa 1

3) wy ko ny wa nia sko ków ra tun ko wych i in nych spo so bów bez pie cz ne go
wej œcia do wody

1

4) p³ywa nia pod wod¹ i nur ko wa nia 3

5) ho lo wa nia oso by za gro ¿o nej, co naj mniej trze ma spo so ba mi 5

6) ewa ku acji z wody i na l¹dzie 0,5

7) opa no wa nia oso by ton¹cej pa sy w nej i u³o¿e nia jej w po zy cji
do ho lo wa nia

0,5

îród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie roz porz¹dze nia MSW37.
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34 Usta wa z 18 sie r p nia 2011 roku o bez pie cze ñ stwie osób prze by waj¹cych na ob sza rach wod nych
(DzU z 2011 r. nr 208, poz. 1240).

35 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych z 21 cze r w ca 2012 r. w spra wie szko leñ w rato w -
ni c twie wod nym (DzU z 2012 r. nr 208, poz. 474).

36 Ibi dem, za³¹cznik Ra mo wy pro gram szko le nia ra to w ni ków wod nych.
37  J. Te lak, Mo del fun kcjo no wa nia WOPR jako or ga ni za cji po zarz¹do wej w sy ste mie bez pie cze ñ -

stwa we wnê trz ne go pa ñ stwa, (roz pra wa do kto r ska), Szczy t no 2012, s. 185, na pod sta wie Roz porz¹dze -
nie w spra wie szko leñ…, op.cit.



Modu³ II szko le nia, licz¹cy rów nie¿ 18 go dzin z za kre sem te ma ty cz nym zo -
sta³ przed sta wio ny w ta be li 2.

Ta be la 2. Modu³ II szko le nia ra to w ni ka wod ne go (18 go dzin)

Lp. Za gad nie nie Cele szko le nia
Li cz ba go dzin

wyk³ad æwi cze nia

1 P³ywa nie i te -
ch ni ki

ra tow ni c twa
wod ne go

Zdo by wa nie wie dzy i kszta³ce nie umie jê t no œci z za kre su: 6 9

1) p³ywa nia sto so wa ne go w rato w ni c twie wodnym 1 2

2) samego ra tow ni c twa 1

3) wy ko ny wa nia sko ków ra tun ko wych  i in nych spo so bów bez -
pie cz ne go wej œcia do wody

1

4) p³ywa nia pod wod¹ i nur ko wa nia 1 3

5) ho lo wa nia oso by za gro ¿o nej, co naj mniej trze ma spo so ba mi 1

6) ewa ku a cji z wody i na l¹dzie 1 0,5

7) opa no wa nia oso by ton¹cej pa sy w nej  i u³o¿e nia jej w po zy cji
do ho lo wa nia

1 0,5

8) po stê po wa nia z osob¹ ton¹c¹ aktywn¹ 1 1

2 Sprzêt wyko -
rzy sty wa ny
w rato w ni c -

twie wodnym

Zdo by wa nie wie dzy i kszta³ce nie umie jê t no œci z za kre su: 1 2

1) wy ko ny wa nia pod sta wo wych prac bo s ma ñ skich 1 1

2) pro wa dze nia akcji ra tun ko wych z wy ko rzy sta niem sprzê tu
do ra tow ni c twa wodnego

1

îród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie roz porz¹dze nia MSW38.

Modu³ III, licz¹cy 27 go dzin, po wi nien ko ñ czyæ siê eg za mi nem, po zda niu
któ re go otrzy mu je siê za œwia d cze nie o uko ñ cze niu szko le nia ra to w ni ka wod ne go 
(ta be la 3). Re a li za cja za jêæ dy da kty cz nych w ra mach szko le nia ra to w ni ków wod -
nych mo¿e byæ roz³o¿o na w cza sie.

Ta be la 3. Modu³ III szko le nia ra to w ni ka wod ne go (27 go dzin)

Lp. Za gad nie nie Cele szko le nia
Li cz ba go dzin

wyk³ad æwi cze nia

1 Or ga ni za cja
ra tow ni c twa

wod ne go
– pod sta wy

prawne

Zdo by wa nie wie dzy z za kre su: 4

1) pod staw pra wnych fun kcjo no wa nia ra tow ni c twa wod ne go
w Rze czypo spo li tej Polskiej

1

2) or ga ni za cji ra tow ni c twa wod ne go w po zo sta³ych sy ste mach ra to -
w ni czych fun kcjo nuj¹cych na te re nie Rze czypo spo li tej Pol skiej

2

3) pra wnych aspe któw pra cy ra to w ni ka wod ne go (ko deks ka r ny,
ko deks wy kro czeñ, ko deks cy wi l ny, kodeks pracy)

1
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38  J. Te lak, Mo del fun kcjo no wa nia WOPR jako or ga ni za cji po zarz¹do wej w sy ste mie bez pie cze ñ -
stwa we wnê trz ne go pa ñ stwa, (roz pra wa dokto r ska), Szczy t no 2012, s. 185, na pod sta wie Roz porz¹dze -
nie w spra wie szko leñ…, op.cit.



Lp. Za gad nie nie Cele szko le nia
Li cz ba go dzin

wyk³ad æwi cze nia

2 Or ga ni za cja
pra cy

ra to w ni ków

Zdo by wa nie wie dzy i kszta³ce nie umie jê t no œci z za kre su: 7 1

1) obo wi¹zków i upra w nieñ ra to w ni ków wod nych 1

2) spe cy fi ki ra tow ni c twa wod ne go na wy zna czo nych ob sza rach
wodnych

2

3) spe cy fi ki dzia³ania ra to w ni ka wod ne go na po szcze gó l nych ob -
sza rach wod nych (lód, cie ki, po wódŸ, mie j s ca bagniste)

2

4) hy dro lo gii i mete o ro lo gii 1

5) do ku men ta cji dzia³añ ra to w ni czych 1 1

3 Sprzêt wyko -
rzy sty wa ny
w rato w ni c -

twie wodnym

Zdo by wa nie wie dzy i kszta³ce nie umie jê t no œci z za kre su: 2 13

1) za sto so wa nia sprzê tu rato w ni cze go i p³ywaj¹cego wyko rzy stywa -
ne go w rato w ni c twie wod nym i jego zastosowania

1

2) wy ko ny wa nia pod sta wo wych prac bo s ma ñ skich 1

3) pro wa dze nia akcji ra tun ko wych z wy ko rzy sta niem sprzê tu  do
ra tow ni c twa wodnego

1 12

îród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie Roz porz¹dze nia MSW39.

Usta wo da w ca prze wi dzia³ wy³¹cz nie in sty tu cjê „uni wer sal ne go” ra to w ni ka
wod ne go40, któ re go wie dza i umie jê t no œci, bêd¹ce po chodn¹ od by te go szko le nia,
s¹ nie wy sta r czaj¹ce do pro fe sjo nal nego dzia³ania w za kre sie ra tow ni c twa wod ne -
go w wa run kach sta nu klê ski ¿y wio³owej spo wo do wa nej po wo dzi¹. Dla te go isto t -
ne jest, aby w do sko na le niu za wo do wym stra ¿a ków PSP, uw z glêd niæ zdo by wa nie 
umie jê t no œci (w za le ¿ no œci od spe cy fi ki ob sza ru chro nio ne go) m.in. z za kre su:
– ra tow ni c twa lo do we go (ist niej¹ pro gra my au to rskie);
– ra tow ni c twa na rze kach gó r skich i wo dach szy b ko p³yn¹cych41;
– ra tow ni c twa mo r skie go (brak pro gra mu), przy wspa r ciu ra to w ni ków SAR42;
– ra tow ni c twa w cza sie po wo dzi (brak pro gra mu);
– ste ro wa nia ³od zia mi z na pê dem si l ni ko wym (fun kcjo na riu sze PSP zdo by waj¹

kwa li fi ka cje ste r ni ka moto ro wod ne go lub ster mo to rzy sty).
Ist nie je uza sa d nio na po trze ba opra co wa nia bra kuj¹cych pro gra mów przez

jed no stkê cen traln¹, jak rów nie¿ ma te ria³ów w po sta ci skry p tów, pod rê cz ni ków
itp., z któ rych fun kcjo na riu sze PSP mo gli by sko rzy staæ podczas doskonalenia
zawodowego.

Wspó l ne szko le nia, æwi cze nia i tre nin gi sprzy jaj¹ osi¹ga niu wy so kie go po zio -
mu ko or dy na cji dzia³añ oraz pro wadz¹ do opra co wa nia me tod i ta kty ki sto so wa -
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39  Ibi dem, s. 187.
40  Usta wa o bez pie cze ñ stwie…, op.cit.
41  Pro gram szko le nia z za kre su ra tow ni c twa na wo dach szy b kop³yn¹cych, KG PSP, Wa r sza wa

2011.
42  Po ro zu mie nie z 17 grud nia 2003 r. za wa r te po miê dzy Ko men dan tem G³ów nym PSP, Po mo r skim

KW PSP, Zacho dnio pomo r skim KW PSP, Warmi ñsko- Mazu r skim KW PSP a Dy re kto rem Mo r skiej
S³u¿by Po szu ki wa nia i Ra tow ni c twa.



nych w sy tu a cjach nad zwy cza j nych. W Za sa dach or ga ni za cji ra tow ni c twa wod -
ne go za le ca siê, aby æwi cze nia lub inne fo r my do sko na le nia za wo do we go na
te re nie wo je wó dz twa pro wa dziæ cy kli cz nie: z pod mio ta mi rato w ni czy mi w³¹czo -
ny mi i wspó³dzia³aj¹cymi z KSRG w za kre sie ra tow ni c twa wod ne go, dzia³a -
j¹cymi na te re nie wo je wó dz twa raz w roku, na to miast ze Spe cjali stycz ny mi Gru -
pa mi Ra tow ni c twa Wod no- Nur kowe go przy naj mniej raz na dwa lata. Wspó³-
dzia ³anie ze Spe cja li styczn¹ Grup¹ Ra tow ni c twa Wod no- Nur kowe go w za le ¿ no -
œ ci od sy tu a cji obe j mu je: za bez pie cze nie te re nu dzia³añ, oz na ko wa nie mie j s ca
zda rze nia, udzie le nie in fo r ma cji nt. spe cy fi ki te re nu, g³êbo ko œci zbio r ni ków
wod nych itp., za pe w nie nie wspa r cia logi sty cz ne go dzia³añ (np. w mia rê mo ¿ li -
wo œci ³odzi, ogrze wa ne go na mio tu so cja l ne go itp.)43.

Sy stem z kon fe rencj¹, wa r szta ta mi i æwi cze nia mi oraz spra w dzia na mi umie jêt -
no œci, uzu pe³nio ny ta k ¿e pró b ny mi dzia³ania mi, po win ny re a li zo waæ ko men dy
po wia to we PSP, w nie któ rych re jo nach, obe j muj¹cych dwa i wiê cej po wia tów.

W tra kcie kon fe ren cji omó wio ne po win ny byæ w szcze gó l no œci:
– za gro ¿e nia po wo dzio we w po szcze gó l nych re gio nach kra ju;
– fi zy ka wody pod czas po wo dzi;
– lo cja i na wi ga cja w wa run kach trud nych;
– bu do w le hy dro tech nicz ne i ich za gro ¿e nia pod czas po wo dzi;
– sprzêt do dzia³ania w wa run kach po wo dzi i ich roz mie sz cze nie;
– sy stem szko le nia z æwi cze nia mi i tre nin ga mi, a ta k ¿e dzia³ania pra kty cz ne;
– dzia³ania spe cja li sty czne;
– efe kty sto so wa nia po szcze gó l nych pro ce dur i ta kty ki oraz pro po zy cje ich mo -

dy fi ka cji.
Pod czas æwi czeñ oma wia ne i te sto wa ne po win ny byæ wy bra ne aspe kty ta ktyk

ope ra cy j nych w dzie dzi nie prze ciwpo wo dzio wej, tj.:
– bie¿¹ce mo ¿ li wo œci jed no stek ra to w ni czych;
– za sto so wa nie du ¿ych ³odzi;
– wy ko rzy sta nie nur ków;
– ochro na wa³ów prze ciwpo wo dzio wych od stro ny wody;
– trans port, w tym prze no sze nie wor ków z pia skiem;
– pro wa dze nie dzia³añ przy u¿y ciu heli ko p te rów ra tun ko wych;
– sto so wa nie sy ste mów la taj¹cych z pi lo tem i bez za³ogo wych;
– mo ¿ li wo œci ope ra cy j ne po szcze gó l nych jed no stek.

Przed roz po czê ciem æwi czeñ na le ¿y uw z glêd niæ za sto so wa nie pe³nej lo gi sty -
ki, udzia³ obse r wa to rów, za pro sze nie osób zarz¹dzaj¹cych w sy tu a cjach kry zy so -
wych oraz przed sta wi cie li me diów.

Spra w dzia ny umie jê t no œci z pró b ny mi dzia³ania mi po win ny obe j mo waæ:
– oce nê dzia³añ pra kty cz nych;
– pre cy zy j ne oma wia nie dzia³añ spe cjali sty cz nych;
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– mo ¿ li wo œci prze nie sie nia ope ra cy j nych ta ktyk do dzia³añ re a l nych;
– szan se na da l sze pog³êbia nie wspó l ne go szko le nia i wspó l nych dzia³añ.

Pod czas pre le kcji oma wia ne po win ny byæ po szcze gó l ne za gad nie nia, a na stêp -
nie w fo r mie æwi czeñ w gru pach ro bo czych – do sko na lo ne: me to dy ka, ta kty ka
i te ch ni ki po stê po wa nia. Ra to w ni cy po win ni na uczyæ siê prze mie sz czaæ jed no -
stki p³ywaj¹ce na wo dzie szy b ko p³yn¹cej, nieœæ po moc oso bom do tkniê tym po -
wo dzi¹, któ rych ¿y cie i zdro wie zna j du je siê w sta nie za gro ¿e nia, zabe z pie czaæ
wa³y od stro ny wody. Zdo by ta wie dza po win na byæ od œwie ¿a na i po sze rza na,
a wy u czo ne umie jê t no œci na le ¿y utrzy my waæ na w³aœci wym po zio mie i w mia rê
mo ¿ li wo œci do sko na liæ je w ra mach sy ste maty cz nie od by wa nych æwi czeñ ze -
spo³owych i indy widu a l nych tre nin gów. W za kre sie wspó l nych dzia³añ
wspó³pra cuj¹ ze sob¹ wszy stkie s³u¿by maj¹ce mo ¿ li woœæ nie sie nia po mo cy
w wa run kach wy stê puj¹cej po wo dzi, któ rych koo pe ro wa nie na w³aœci wym po zio -
mie za le ¿y od wspó l nych æwi czeñ pro wadz¹cych do osi¹gnie cia od po wied nie go
po zio mu koordynacji.

3. E- sz ko le nie w rato w ni c twie wod nym

Zain tere so wa nie PSP na le ¿y skie ro waæ rów nie¿ na œwia d cze nie e-us³ugi dy -
da kty cz nej (edu ka cji zda l nej). Po wi nien zo staæ pod jê ty pro jekt – in no wa cja pro -
ce so wa – po przez spo sób œwia d cze nia us³ug szko le nio wych we wspó³pra cy z dy -
da kty ka mi me dia l ny mi. Sprzy jaæ temu mo¿e mo dy fi ka cja info rma ty cz na
open sou r co wej pla t fo r my e-le ar nin go wej wraz z opro gra mo wa niem po zwa -
laj¹cym na kre acjê i dys try bucjê szko leñ e-le ar nin go wych, dla zde fi nio wa nej, do -
ce lo wej gru py kan dy da tów na ra to w ni ków wod nych z ca³ego kra ju. Wpro wa dze -
nie na rzê dzi na ucza nia na od leg³oœæ wi¹¿e siê z wdro ¿e niem in no wa cji w fo r mie
za awan so wa nej te ch no lo gii cy fro wej. Te ch no lo gia ta z cza sem po win na byæ
trans pa ren t na dla u¿yt ko w ni ków, jako no vum info rma ty cz ne, a na stê p nie kre o -
waæ nowe zacho wa nia i po sta wy w ra mach pro ce sów edu ka cy j nych, po przez
uspra w nion¹ fo r mê kon ta któw in stru kto ra z ucze st ni kiem ku r su w wir tu a l nej fo -
r mie. In no wa cje wy ni kaj¹ce z wdro¿e nia na ucza nia na od leg³oœæ powin ny
wp³yn¹æ na ob ni ¿e nie ko sztów szko le nia ra to w ni ków wod nych oraz zwiê kszyæ
mo ¿ li wo œci zdo by wa nia wie dzy i pod wy ¿sza nia kwa li fi ka cji44.

PSP po winna roz wa ¿yæ mo ¿ li woœæ zaimp lemen to wa nia inno wa cy j nej
e-us³ugi w zakre sie szko le nia, któ rej od biorc¹ bê dzie oso ba zain tere so wa na zdo -
by ciem kwa li fi ka cji ra to w ni ka wod ne go. Ce lem komp le men tar nym po win no
byæ upo wsze ch nie nie no wo cze s nych form szko le nia opa r tych na e- lea r nin gu.
Pro jekt taki skie ro waæ mo ¿ na do tych grup, któ re cha ra kte ryzu je dy na mi cz ny
roz wój i du¿y po ten cja³ w za kre sie wy ko rzy sta nia no wo cze s nych te ch no lo gii
info rma ty cz nych. Kie ru nek na e- sz ko le nie wy ni ka z dyna mi cz ne go po stê pu
tech nolo gicz ne go i wy ra Ÿ ne go wzro stu udzia³u In ter ne tu w edu ka cji po za szko l -
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nej. Re a li za cja ta kiej fo r my na ucza nia mog³aby siê przy czy niæ siê do szy b sze go
roz wo ju no wo cze s nych form szko le nia oraz po wsta nia no wej gru py ra to w ni ków
wod nych, ³¹cz¹cych wie dzê me ry to ryczn¹ z do œwia d cze niem w bran ¿y ele ktro ni -
cz nej, a ta k ¿e do do sko na le nia czê œci ka pi ta³u lu dz kie go – osób zain tere so wa -
nych rato w ni c twem wod nym. Pro jekt taki po przez na by cie pa kie tów dy da kty cz -
nych przez ucze st ni ków e- sz ko le nia dopro wa dziæ mo¿e do zwiê ksze nia za so bów
in fo r ma cji cy fro wej ra to w ni ków wod nych45.

E-us³ugi mog¹ byæ œwia d czo ne w spo sób ca³kowicie za uto maty zowa ny (zda l -
ny), za po œred ni c twem pu b li cz nej sie ci tele komu nika cyj nej (In ter ne tu), na indy -
widu a l ne za da nie us³ugo bio r cy, po za lo go wa niu siê na pla t fo r mie. E-us³uga
mo¿e za uto maty zo waæ pro ces szko le nia ra to w ni ków wod nych w za kre sie teo re ty -
cz nym po przez ca³ko wi te wy eli mino wa nie czyn ni ka lu dz kie go – in stru kto ra
– w tej czê œci pro ce su edu ka cji. Sy stem taki mo¿e pro wa dziæ sta³¹ kon tro lê pro ce -
su na ucza nia, dbaj¹c o lo giczn¹ ko le j noœæ pre zen to wa nych za gad nieñ oraz kon -
tro luj¹c czas szko le nia. Ucze st nik szko le nia bê dzie móg³ re a li zo waæ pro gram
szko le nia teo rety cz ne go, za li czaj¹c ko le j ne za gad nie nia w do wo l nym cza sie bez
po trze by an ga ¿o wa nia in stru kto ra. Ucze st ni c two w e- sz ko le niu mo¿e byæ nie za -
le ¿ ne od fi zy cz nej lo ka li za cji ucze st ni ka szko le nia, je dy nym wa run kiem ko rzy -
sta nia z us³ugi bê dzie do stêp do In ter ne tu. Tre œci za wa r te w ofe ro wa nych przez
e-us³ugê szko le niach na le ¿y przed sta wiaæ za po moc¹ ani ma cji kom pu te ro wych
z rów no le gle pre zen to wan¹ przez le kto ra wiedz¹ te o re tyczn¹46.

Nie ma w¹tpli wo œci, ¿e po stêp cywi liza cy j ny zwi¹zany z roz wo jem tech nolo gi -
cz nym wywo³uje po trze by zmian w sy ste mie szko le nia i do sko na le nia fun kcjo na -
riu szy PSP w za kre sie ratownictwa wodnego.

4. Wy ni ki, wnio ski, po stu la ty

1. Na le ¿y opra co waæ pro gra my szko leñ PSP w za kre sie ra tow ni c twa wod ne go
oraz wdro ¿yæ ich re a li za cjê w Szko le G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej oraz
szko³ach PSP.

2. Fun kcjo na riu sze PSP kie ro wa ni do akcji ra to w ni czych na wo dach po win ni
byæ to prze szko le ni ra to w ni cy wod ni.

3. Spe cja li sty czne szko le nia z za kre su ra tow ni c twa wod ne go, w szcze gó l no œci
po win ni od by waæ fun kcjo na riu sze PSP, prze wi dzia ni do dzia³añ na ob sza -
rach wod nych.

4. Na le ¿y wy daæ pod rê cz ni ki oraz przy go to waæ e-us³ugê do szko le nia i do sko na -
le nia za wo do we go fun kcjo na riu szy PSP w za kre sie ra tow ni c twa wod ne go.
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poz. 943, ze zm.).

 [4] Usta wa z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, art. 1 ust. 1 (DzU z 1991 r. 

nr 88, poz. 400, ze zm.).

Roz porz¹dze nia

 [1] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 18 lu te go 2011 r.
w spra wie szcze gó³owych za sad or ga ni za cji Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni -

cze go (DzU z 2011 r. nr 46, poz. 239).

 [2] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 14 wrze œ nia 1998 r.
w spra wie za kre su, szcze gó³owych wa run ków i try bu w³¹cza nia jed no stek ochro ny
prze ciwpo ¿a ro wej do krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go (DzU z 1998 r.

nr 121, poz. 798).

 [3] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 4 li pca 1992 r.
w spra wie za kre su i try bu ko rzy sta nia z praw przez kie ruj¹cego dzia³aniem ra to w ni -

czym (DzU z 1992 r. nr 54, poz. 259).

 [4] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 31 li pca 2001 r.
w spra wie szcze gó³owych za sad kie ro wa nia i wspó³dzia³ania jed no stek ochro ny prze -
ciwpo ¿a ro wej bior¹cych udzia³ w dzia³aniach ra to w ni czych (DzU z 2001 r. nr 82, poz. 

895 ze zm.)

 [5] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 22 wrze œ nia 2000 r.
w spra wie szcze gó³owych za sad wy po sa ¿a nia jed no stek orga niza cy j nych Pa ñ stwo wej

Stra ¿y Po ¿a r nej (DzU z 2000 r. nr 93, poz. 1035).

 [6] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 25 maja 2004 r.
w spra wie wy ko ny wa nia prac pod wod nych w jed no stkach pod leg³ych lub nad zo ro -
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wanych przez mi ni stra w³aœci we go do spraw we wnê trz nych (DzU z 2004 r. nr 138,

poz. 1468 ze zm.).

 [7] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 16 maja 2011 r.
zmie niaj¹ce roz porz¹dze nie w spra wie wy ko ny wa nia prac pod wod nych w jed no -
stkach orga niza cy j nych pod leg³ych lub nad zo ro wa nych przez mi ni stra w³aœci we go do

spraw we wnê trz nych (DzU z 2011 r. nr 128, poz. 728).

 [8] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 25 maja 2004 r.
w spra wie kwa li fi ka cji osób upra w nio nych do wy ko ny wa nia prac pod wod nych, któ re
uzy ska³y upra w nie nia w jed no stkach orga niza cy j nych pod leg³ych lub nad zo ro wa nych

przez mi ni stra w³aœci we go do spraw we wnê trz nych (DzU z 2004 r. nr 138, poz.1469).

 [9] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 25 maja 2004 r.
w spra wie wy ko ny wa nia prac pod wod nych w jed no stkach orga niza cy j nych pod -
leg³ych lub nad zo ro wa nych przez mi ni stra w³aœci we go do spraw we wnê trz nych (DzU
z 2004 r. nr 138, poz. 1468).

[10] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych z 21 cze r w ca 2012 r. w spra wie szko -

leñ w rato w ni c twie wod nym (DzU z 2012 r. nr 208, poz. 474).

De cy zje

 [1] De cy zja nr 61 Ko men dan ta G³ów ne go Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej z 24 paŸ dzie r ni ka

2007 r. w spra wie powo³ania ko mi sji do spraw ra tow ni c twa wod ne go.

 [2] De cy zja nr 20 Ko men dan ta G³ów ne go Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej z 30 kwie t nia

2009 r. w spra wie powo³ania ze spo³u do spraw ra tow ni c twa wod ne go.

Pro gra my

 [1] Po gram ku r su spe cjali stycz ne go dla m³od szych nur ków MSWiA wy ko nuj¹cych pra ce

pod wod ne w za kre sie ra tow ni c twa, KG PSP z 3 kwie t nia 2009 r.

 [2] Po gram ku r su spe cjali stycz ne go dla nur ków MSWiA kie ruj¹cych pra ca mi pod wod ny -

mi w za kre sie ra tow ni c twa, KG PSP z 3 kwie t nia 2009 r.

 [3] Po gram ku r su spe cjali stycz ne go dla nur ków MSWiA wy ko nuj¹cych pra ce pod wod ne

w za kre sie ra tow ni c twa, KG PSP z 3 kwie t nia 2009 r.

 [4] Pro gram ku r su spe cjali stycz ne go dla m³od szych nur ków wy ko nuj¹cych pra ce pod -
wod ne w za kre sie ra tow ni c twa za akce pto wa ny przez Ko men dan ta G³ów ne go PSP
dnia 18 li sto pa da 2005 r.

Inne

 [1] Ogó l ne wy ty cz ne do pla no wa nia i orga ni zo wa nia ra tow ni c twa na ob sza rach wod nych 

w Krajo wym Sy ste mie Ratow niczo- Gaœ ni czym, KG PSP, Wa r sza wa 2005.

 [2] Po ro zu mie nie w spra wie okre œle nia za sad wspó³dzia³ania krajo we go sy ste mu ratow -
niczo- gaœni cze go z Wod nym Ocho t ni czym Po go to wiem Ra tun ko wym po miê dzy
Ko men dan tem G³ów nym PSP, a Pre ze sem Zarz¹du G³ów ne go Wod ne go Ocho t ni -

cze go Po go to wia Ra tun ko we go za wa r te 21 kwie t nia 2006 r.
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 [3] Po ro zu mie nie z 17 grud nia 2003 r. za wa r te po miê dzy Ko men dan tem G³ów nym PSP,
Po mo r skim KW PSP, Zacho dnio pomo r skim KW PSP, Warmi ñsko- Mazu r skim KW PSP 

a Dy re kto rem Mo r skiej S³u¿by Po szu ki wa nia i Ra tow ni c twa.

 [4] Re gu la min ra tow ni c twa wod ne go, KG PSP, Wa r sza wa 1997 r.

 [5] Tym cza so we za sa dy pro wa dze nia prac pod wod nych w dzia³al no œci ra to w ni czej jed -

no stek orga niza cy j nych Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, KG PSP, Wa r sza wa 1993.

 [6] Za sa dy or ga ni za cji ra tow ni c twa wod ne go w Krajo wym Sy ste mie Ratow niczo- Gaœ ni -

czym, KG PSP, Wa r sza wa 2013 r.

 [7] Za sa dy or ga ni za cji szko leñ z za kre su ra tow ni c twa wod ne go rea lizo wa ne go przez PSP
oraz uzy ski wa nia kwa li fi ka cji in stru kto r skich MSWiA w szko le niu nur ko wym, KG PSP

z 3 kwie t nia 2009 r.

Zród³o in ter ne to we

[1] http://straz.gov.pl/ [do stêp: 22.11.2013].
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Je rzy TELAK 

Ma g da le na ZIELINSKA

Pre pa ra tion of Of fi cer of Sta te Fire Gu ard
for Re s cue Ope ra tions on She ets of Wa ter

– Me t ho di cal Postulate

The best so lu tion for ke e ping (PSP) of fi cers, de si g na ted for con du c ting
the re s cue ac ti vi ties on wa ter are as in clu ding na tu ral di sa sters ca u sed by
flo ods, in full re a di ness sho uld be an im p le men ting of tra i ning sy stem and
per so nal in clu ding tra i nings and ma ne u vers. This ac ti vi ties in clu des: ba sic
lifeguard’s tra i nings, lifeguard’s tra i nings in cri ti cal en vi ron ment, tra i nings
and ma ne u vers of ta c ti cal sub di vi sions con sti tu ted to pro vi de the as si stan ce 
in the event of flo ods. PSP co uld con si der a po ssi bi li ty of imp le men ta tion
the in no va ti ve E- se r vi ce in the field of tra i ning, ai med to tho se who are
in te re sted in ga i ning a Li fe gu ard qua li fi ca tions. E- se r vi ce can au to ma ti ze
the pro cess of lifeguard’s tra i nings at the o re ti cal ran ge by eli mi na ting the
hu man fa c tor – in stru c tor – in this part of edu ca tio nal pro cess.

Ke y words: sa fe ty, wa ter re s cue, flo od.
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mgr in¿. Mag dal ena GIKIEWICZ

sekc. mgr in¿. Rafa³ WRÓBEL

m³. kpt. mgr in¿. Pawe³ GROMEK

Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿ arn icz ej

Wy brane aspekty bezpie czeñstwa kibiców
pi³kar skich pod czas roz gryw ek eks trak lasy

– ocena po ziomu be zpie czeñstwa1

Wpro wad zenie

Zgod nie z ustaw¹ z 20 ma r ca 2009 r. o bez pie cze ñ stwie im prez ma so wych2,
im pre zy ma so we mo ¿e my po dzie liæ na dwa ro dza je: im pre zy ma so we arty stycz -
no-ro zryw kowe oraz ma so we im pre zy spo r to we, w tym mecze pi³ki no ¿ nej. 

Ma so we im pre zy spo r to we od by waj¹ce siê na sta dio nach pi³ka r skich to nie tyl -
ko wspó³za wod ni c two spo r to we, ale to prze de wszy stkim wi do wi sko ogl¹dane
z try bun przez ki bi ców pi³ka r skich, pod czas któ re go w wy ni ku po ja wie nia siê
ró ¿ ne go ro dza ju za gro ¿eñ mo¿e dojœæ do usz czer b ku na zdro wiu, a w skra j nych
przy pa d kach na wet do utra ty ¿y cia. Na orga ni za to rach tego typu im prez, gro -
madz¹cych czê sto ki l ka, ki l ka na œcie ty siê cy wi dzów, spo czy wa odpo wie dzia l noœæ 
za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa wszy stkim jej ucze st ni kom.

Jed na k ¿e na przy go to wa nie za bez pie cze nia me czów pi³ki no ¿ nej pod wzglê -
dem bez pie cze ñ stwa jej ucze st ni ków ma wp³yw wie le ró ¿ nych czyn ni ków za le ¿ -
nych miê dzy in ny mi: 
l od re gu la cji pra wnych, 

W ar ty kule przed sta wiono za³o¿enia sta tut owej pra cy na ukowo-ba dawc zej 

do tycz¹cej wy bran ych as pekt ów be zpie czeñstwa ki biców pi³ki no ¿nej pod -

czas roz gryw ek Eks trak lasy S.A. Pre zent owa ne za³o¿e nia ukaz uj¹ meto dykê 

pra cy Ka ted ry In ¿yn ierii Be zpi eczeñstwa nad jed nym z klu czow ych, a za -

raz em bar dzo noœ nych me dialn ie za gadni eñ do tycz¹cych bez pieczn ego

przeprowadzenia sportowych imprez masowych.

S³owa klu czowe: pi³ka no¿ na, mecz, im preza ma sowa, be zpi eczeñstwo,

ki bic.
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1  Ar ty ku³ przy go to wa ny na pod sta wie za³o¿eñ pra cy nauko wo-ba da w czej w 2013/2014 r. pt. „Wy -
bra ne aspe kty bez pie cze ñ stwa ki bi ców pi³ka r skich pod czas roz gry wek Ekstra kla sy – oce na po zio mu
bez pie cze ñ stwa”. Nu mer te ma tu: S/E - 422/6/13.

2  Usta wa z 20 ma r ca 2009 r. o bez pie cze ñ stwie im prez ma so wych (DzU z 2009 r., nr 62, poz. 504
z póŸn. zm.).



l ww. orga ni za to rów im pre zy, 
l spra w ne go dzia³ania s³u¿b porz¹dko wych i info rma cy j nych, a ta k ¿e s³u¿b

wspó³dzia³aj¹cych w za bez pie cze niu me czu, 
l wspó³pra cy ki bi ców z orga ni za to rem itp.

Im p li ku je to ko nie cz noœæ pro wa dze nia dzia³añ za bez pie czaj¹cych na wie lu
p³asz czy z nach jed no cze œ nie. Po dej mo wa nie dzia³añ za pobie ga w czych wy ra ¿o -
nych w po sta ci pro wa dzo nych d³ugo fa lo wo pro gra mów pre wen cji i przy go to wa -
nia im prez po win ny byæ po prze dzo ne eli mi no wa niem mo ¿ li wo œci za gro ¿e nia na
eta pie pla no wa nia obie któw spo r to wych. Nie za wsze jed nak jest to mo ¿ li we i sku -
te cz nie rea li zo wa ne. Wów czas, w kon kre t nej sy tu a cji, wy ma ga ne jest do sto so wa -
nie do tego, co ist nie je re a l nie. Trud noœæ ad ap ta cji do za sta nych wa run ków do dat -
ko wo wy ni ka z fa ktu, i¿ or ga ni za tor ni g dy do ko ñ ca nie jest w sta nie prze wi dzieæ
tego, kto we Ÿmie udzia³ w im pre zie ma so wej oraz w jaki spo sób bê dzie siê za cho -
wy wa³. Samo wp³ywa nie na za cho wa nia gro madz¹cych siê ki bi ców przez orga ni -
za to ra i s³u¿by wy ko nuj¹ce zda nia w jego imie niu jest ty le¿ samo isto t ne, co trud -
ne. Wy ni ka to z miê dzy in ny mi z ko nie cz no œci: 
l za po bie ¿e nia osi¹gniê cia przez gru pê ki bi ców jed no œci umys³owej, two rze nia

zbio ro wo œci lu dz kiej przy bie raj¹cej po staæ t³umu zor gani zowa ne go (t³umu
psy cholo gicz ne go),

l do bo ru sku te cz nych form info r mo wa nia i spo so bów za cho wa nia (in stru kcji po -
stê po wa nia) ucze st ni ków im pre zy w ra zie po ja wie nia siê kon kre t nych za gro ¿eñ. 
Wspó³pra ca pod mio tów wy ko nuj¹cych za da nia orga ni za to ra z s³u¿ ba mi

wspó³dzia³aj¹cymi oraz ki bi ca mi wy ra ¿a siê ta k ¿e przez prze ka zy wa nie bie ¿¹-
cych in fo r ma cji przez s³u¿by porz¹dko we i info rma cy j ne (w tym przez in sta la cje
nag³aœ niaj¹ce) – i jest nie ty l ko spo so bem na ewen tu a l ne za po bie ¿e nie wy bu cho -
wi pa ni ki, ale re a l nie przy czy nia siê do zmnie j sze nia mo ¿ li wo œci po wsta nia ma -
so we go za gro ¿e nia, i ne ga ty w nych kon se k wen cji dla ¿y cia i/lub zdro wia. 

Ce lem na uko wym pra cy jest okre œle nie, w ja kim sto p niu roz wi¹za nia pra w ne,
te ch ni cz ne i orga niza cy j ne oraz indy widu a l ne po czu cie bez pie cze ñ stwa
wp³ywaj¹ na bez pie cze ñ stwo ki bi ców pi³ka r skich pod czas roz gry wek pi³ka r skich 
Ekstra kla sy od by waj¹cych siê na wy bra nych sta dio nach zlo kali zo wa nych w ró ¿ -
nych czê œciach kra ju.

1. Pro blemy ba dawc ze i zak³ad ane re zult aty

Pro blem ba da w czy pro je ktu okre œlo ny zo sta³ jako spra w dza l ny i roz strzy ga l -
ny. Roz strzy g niê cie oz na cza wyod rê b nie nie ta kiej wie dzy, zja wisk, sta nów, fa k -
tów, ¿e ka ¿ dy ele ment pro je ktu pod sta wio ny w mie j s ce nie wia do mej two rzy sen -
so w ne zda nie mog¹ce sta no wiæ roz wi¹za nie pro ble mu. Pro jekt opie ra siê na
ki l ku rów no cen nych ele men tach i wy ma ga od wnio sko da w cy po sta wie nia nie
jed nej, ale ki l ku tez/nie wia do mych stanowi¹cych istotê projektu:
 1. W ja kim sto p niu prze pi sy do tycz¹ce bez pie cze ñ stwa me czów pi³ki no ¿ nej za -

pe w niaj¹ bez pie cze ñ stwo ki bi com pi³ka r skim? 
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 2. W ja kim sto p niu li cz ba ki bi ców pi³ka r skich wp³ywa na po czu cie bez pie cze ñ -
stwa i liczbê obo wi¹zków orga ni za to ra?

 3. Jak bar dzo me cze pod wy ¿szo ne go ry zy ka wy ma gaj¹ od orga ni za to ra pod jê cia
do da t ko wych obo wi¹zków?

 4. Na ile pora wy ma ga od orga ni za to ra me czu pi³ki no ¿ nej pod jê cia do da t ko -
wych dzia³añ?

 5. Na ile du¿a jest ró ¿ ni ca w post rze ga niu bez pie cze ñ stwa przez ki bi ców pi³ka r -
skich i pod mio ty wy ko nuj¹ce za da nia zle co ne przez orga ni za to ra?

 6. Na ile isto t ny jest wp³yw re zu l ta tu osi¹ga ne go przez dru ¿y nê na za cho wa nie jej 
ki bi ców?

 7. Jak wzrost li cz by spo t kañ obe j rza nych na ¿ywo przez ki bi ców pi³ka r skich
wp³ywa na ich po czu cie bez pie cze ñ stwa na sta dio nie?

 8. Jaka jest za le ¿ noœæ po miê dzy cza sem opu sz cze nia sta dio nu a jego roz wi¹zania -
mi kon stru kcyj ny mi, wie kiem i po je mno œci¹?

 9. Jak re la cja ki bi ców z klu bem oraz ki bi ca mi dru ¿y ny prze ciw nej przek³ada siê
na bez pie cze ñ stwo ki bi ców ma sta dio nie?

10. Czy po pra wa bez pie cze ñ stwa ki bi ców uza le ¿ nio na jest od wpro wa dze nia no -
wych prze pi sów czy le p sze go egze k wo wa nia prze pi sów ist niej¹cych? 

Zak³ada ne re zu l ta ty pro je ktu obe j muj¹:
l Okre œle nie, w ja kim sto p niu prze pi sy do tycz¹ce bez pie cze ñ stwa za pe w niaj¹

bez pie cze ñ stwo ki bi com pi³ka r skim,
l Zde fi nio wa nie ró ¿ nic w obo wi¹zkach orga ni za to ra w za le ¿ no œci od ro dza ju

me czu,
l Usta le nie po zio mu po czu cia bez pie cze ñ stwa ki bi ców pi³ka r skich w za le ¿ no -

œci od ich do œwia d cze nia sta dio no we go,
l Okre œle nie re la cji po miê dzy po zio mem bez pie cze ñ stwa ki bi ców a bu dow¹,

wie ku i po je mno œci¹ sta dio nu,
l Przy go to wa nie opra co wa nia do tycz¹cego bez pie cze ñ stwa ki bi ców na sta dio -

nach pi³ka r skich Ekstra kla sy.

2. Ist niej¹cy stan wie dzy w za kres ie te matu ba dañ

Pro ble ma ty ka bez pie cze ñ stwa ucze st ni ków ma so wych im prez spo r to wych,
w tym me czów pi³ki no ¿ nej, mie œci siê w dys cy p li nie nauk o bez pie cze ñ stwie,
wchodz¹cych w sk³ad ob sza ru nauk spo³ecz nych i dzie dzi ny nauk spo³ecz nych,
utwo rzo nych uchwa³¹ Cen tra l nej Ko mi sji do Spraw Sto p ni i Tytu³ów z 28 sty cz -
nia 2011 r. zmie niaj¹c¹ uchwa³ê w spra wie okre œle nia dzie dzin na uki i dzie dzin
sztu ki oraz dyscyp lin na uko wych i ar ty sty cz nych3.

Wpra w dzie sama pro ble ma ty ka im prez ma so wych w Pol sce nie jest te ma tem
no wym, o czym œwia d czyæ mog¹ usta wy o bez pie cze ñ stwie im prez ma so wych
z 1997 i 2009 r. oraz ki l ka pu b li ka cji lite ra tu ro wych im po œwiê co nych, nie mniej
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3  Uchwa³a Cen tra l nej Ko mi sji do Spraw Sto p ni i Tytu³ów z 28 sty cz nia 2011 r. zmie niaj¹c¹
uchwa³ê w spra wie okre œle nia dzie dzin na uki i dzie dzin sztu ki oraz dys cy p lin na uko wych i ar ty sty cz -
nych (M.P. 2011 nr 14, poz. 149).



jed nak do ty ch czas ¿a den pod miot (ani pu b li cz ny, ani pry wa t ny) nie podj¹³ pró -
by okre œle niu po zio mu bez pie cze ñ stwa ki bi ców pi³ka r skich z jed no cze s nym
uwzglêd nie niem czte rech aspe któw (roz wi¹zañ pra wnych, orga niza cy j nych, za -
bez pie czeñ te ch ni cz nych oraz po czu cia bez pie cze ñ stwa) w tra kcie roz gry wek
pi³ka r skich na naj wy ¿szym szcze b lu krajo wym (li go wym) – na po zio mie Ekstra -
kla sy. Je dy ne do stê p ne na ryn ku krajo wym opra co wa nia w tym za kre sie, sta no -
wi¹ cz¹stko we ujê cie pro ble mu, nie wy cze r puj¹ te ma tu, sta no wi¹c fra g men ta-
ry cz ne Ÿród³a wie dzy, g³ów nie je dy nie w aspe kcie pra wnym albo te ch ni cz nym.
Ni nie j szy pro jekt sta no wi pró bê nie ty l ko ja ko œcio we go, ale rów nie¿ ilo œcio we go
okre œle nia po zio mu bez pie cze ñ stwa ki bi ców pi³ka r skich na sta dio nach, uw z glêd -
niaj¹c¹ wiek, stan te ch ni cz ny, po je mnoœæ sta dio nu, dzieñ tygodnia i porê, w ja -
kiej roz gry wa ny jest mecz oraz wp³yw obe j rza nej li cz by spo t kañ na ¿ywo i trój -
stron nej wspó³pra cy w uk³ad zie or ga ni za tor – s³u¿by wspo ma gaj¹ce – ki bic na
po czu cie bez pie cze ñ stwa ki bi ców. 

Ocze ki wa ne re zu l ta ty pro je ktu sta no wiæ bêd¹ wy ty cz ne dla sze ro kiej gru py
od bio r ców, tj. ki bi ców (rze czy wi s tych i po ten cja l nych), or ga nów wy daj¹cych ze -
z wo le nie na prze pro wa dzenie spo r to wej im pre zy ma so wej, jak¹ jest mecz pi³ki
no ¿ nej, orga ni za to rów me czów pi³ki no ¿ nej (Ekstra kla sa S.A., klubów pi³ka r -
skich, PZPN4) oraz œro do wi ska na uko we go.

Ko ñ co wym ele mentem pro je ktu jest opra co wa nie, przed sta wie nie i roz po w -
szech nie nie w jê zy ku pol skim (opcjo na l nie ta k ¿e w jê zy ku an gie l skim), opra co -
wa nia do tycz¹cego bez pie cze ñ stwa ki bi ców na sta dio nach pi³ka r skich Ekstra kla -
sy. Roz po wszech nia nie ma te ria³ów nast¹pi rów nie¿ po przez ist niej¹cy po rtal
in ter ne to wy po œwiê co ny edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa sta no wi¹cy w³as noœæ Ka te -
dry In ¿y nie rii Bez pie cze ñ stwa – www.eduka cjadla bezpie czen stwa.pl5 oraz po przez
wy da nie zwa r tej publikacji naukowej. 

Zak³ada ne opra co wa nie in stru kcji za cho wa nia ki bi ca na me czu pi³ki no ¿ nej
oraz wy tyczne osi¹gniê te na pod sta wie „no wych sta dio nów” oraz „prze budo wy -
wa nych sta dio nów”6 sta no wiæ bêd¹ po wszech ne Ÿród³o wie dzy na te mat ko re la cji 
miê dzy wie kiem, liczb¹ ki bi ców ogl¹daj¹cych mecz, po je mno œci¹ sta dio nu,
a bez pie cze ñ stwem ki bi ców. Wska za ne in fo r ma cje po zwol¹ na wyse le kcjo nowa -
nie sta dio nów pro bez pie cz nych oraz pra ktyk, któ re s³u¿¹ wzro sto wi po czu cia
bez pie cze ñ stwa. In fo r ma cje te sta no wiæ bêd¹ do sko na³y ma te ria³ pogl¹dowy dla
wszy stkich stron œledz¹cych roz gry w ki Ekstra kla sy oraz in spi ra cjê do prze pro -
wa dza nia ko le j nych ba dañ i ana liz w tym za kre sie przez œro do wi ska na uko we, za -
rów no w od nie sie niu do krajo wych roz gry wek pi³ka r skich w Pol sce, jak i poza jej
gra ni ca mi. 
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3. Me tod yka ba dañ oraz cha rakt ery sty ka oczek iwa nych
wynik ów

Me to dy ka ba dañ oraz cha ra kte ry styka ocze ki wa nych wy ni ków opra co wa na
zo sta³a od rê b nie dla po szcze gó l nych lat (eta pów) trwa nia pra cy ba da w czej. Me to -
dy ka ba dañ sta no wi¹ca pod sta wê na uko wego wa r szta tu wnio sko da w cy oraz za -
miar roz wi¹za nia po sta wio ne go pro blem, opra co wa nie wy ni ków ba dañ, wy ko -
rzy sta nie nie zbêd nej apa ra tu ry w pie r wszym roku obe j mu je:
l Okre œle nie wy ty cz nych do bo ru li te ra tu ry spe cjali sty cz nej krajo wej i za gra ni -

cz nej z za kre su bez pie cze ñ stwa im prez ma so wych, pla no wa nia i orga ni zo wa -
nia im prez ma so wych, bez pie cze ñ stwa i pub li cz ne go.

l Ana li zê roz wi¹zañ pra wnych, orga niza cy j nych w za kre sie spo r to wych im prez 
ma so wych, w tym w szcze gó l no œci me czów pi³ki no ¿ nej.

l Za kup li te ra tu ry spe cjali sty cz nej wed³ug okre œlo nych wy ty cz nych.
l Ana li zê li te ra tu ry spe cjali sty cz nej, krajo wej i za gra ni cz nej, z za kre su bez pie -

cze ñ stwa im prez ma so wych, pla no wa nia i orga ni zo wa nia im prez ma so wych,
bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go.

l Wyse le kcjo nowa nie roz gry wek pi³ka r skich ekstra kla sy sta no wi¹cych pra kty -
cz ne Ÿród³o wie dzy i od by waj¹cych siê na sta dio nach Ekstra kla sy zgod nie
z har mo no gra mem roz gry wek w se zo nie 2013/2014 oraz w za le ¿ no œci od ka te -
go rii ry zy ka, do ja kiej zo sta³ za kla syfi kowa ny dany mecz.

l Nawi¹za nie wspó³pra cy z klu ba mi ki bi ca wy bra nych dru ¿yn.
l Pró bê kon ta ktu z kie row ni ka mi do spraw bez pie cze ñ stwa na wy bra nych sta -

dio nach.
l Do ko na nie przegl¹du stron in ter ne to wych klu bów oraz stron in ter ne to wych

klu bów ki bi ca i fo rów ki bi ca.
l Przy go to wa nie kwe stio na riu sza oce ny aspe któw bez pie cze ñ stwa kie ro wa ne go 

do kie ro w ni ków do spraw bez pie cze ñ stwa.
l Przy go to wa nie kwe stio na riu sza an kie ty dla gru py ki bi ców, któ rych za da niem 

bê dzie okre œle nie po czu cia bez pie cze ñ stwa pod czas roz gry wek pi³ka r skich
ekstra kla sy.

l Pró bê prze pro wa dze nia wy wia du z przed stawi cie la mi s³u¿b wspo ma gaj¹cych
orga ni za to ra w tra kcie za bez pie cza nia prze bie gu spo r to wej im pre zy ma so wej,
jak¹ jest mecz pi³ki no ¿ nej.

l Opra co wa nie ra po r tu ro cz ne go z prze pro wa dza nych ba dañ.
Wy mie r nym i udo ku men towa nym efe ktem pod jê te go pro ble mu bê dzie upo -

wsze ch nie nie wy ni ków w po sta ci pu b li ka cji na uko wych, mo no gra fii na uko -
wych. Zak³ada ny spo sób prze ka zu i upo wsze ch nia nia wy ni ków obe j mu je:
l Ar ty ku³y na uko we do Ze szy tów Na uko wych Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej

w Wa r sza wie.
l Ar ty ku³y na uko we do Ze szy tów Na uko wych Aka de mii Ob ro ny Na ro do wej

w Wa r sza wie.
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l Ar ty ku³y na uko we do Ze szy tów Do kto ran c kich Wy dzia³u Bez pie cze ñ stwa Na ro -
do we go AON w Wa r sza wie.

l Ma te ria³y po kon fe ren cyjne w ko le j nych edy cjach kon fe ren cji: 
– Sy ste my do zarz¹dza nia kry zy so we go. Bez pie cze ñ stwo im prez ma so wych,

or ga ni zo wan¹ przez fi r mê Mu l ti Tra in we Wroc³awiu w 2013 roku.
– Zarz¹dza nie Kry zy so we w Sy ste mie Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go, or ga ni zo -

wan¹ przez Aka de miê Ob ro ny Na ro do wej w 2013 roku.
– Inne kon fe ren cje do tycz¹ce or ga ni za cji im prez ma so wych, w tym ze szcze gól -

nym uw z glêd nie niem or ga ni za cji me czów pi³ki no ¿ nej.
l Otwa r te se mi na rium kie ro w ni ka pra cy lub oso by przez nie go upo wa ¿ nio nej

w Szko le G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej w Wa r sza wie na te mat wy ni ków pra cy
i da l szych kie run ków ba dañ jego przed mio tu.

l Ar ty ku³y popu lary zato r skie do Przegl¹du Ob ro ny Cy wi l nej.
l Ar ty ku³y popu lary zato r skie do Przegl¹du Po¿a r ni cze go. 

Na me to dy kê ba dañ w drugim eta pie pra cy sk³adaj¹ siê na stê puj¹ce ele men ty:
l Prze pro wa dze nie ob se r wa cji, ba da nia i ana liz po zwa laj¹cych okre œliæ w spo -

sób ja ko œcio wy i ilo œcio wy po ziom bez pie cze ñ stwa ki bi ców pi³ka r skich w wy -
bra nych aspe ktach pod czas oœmiu me czów ekstra kla sy od by waj¹cych siê na
wy bra nych sta dio nach. 

l W przy pa d ku otrzy ma nia akre dy ta cji od orga ni za to ra sporz¹dze nie ma te -
ria³ów vi deo oraz foto. 

l Ana li za wy ni ków uzy ska nych z ba dañ prze pro wa dzo nych na sta dio nach
Ekstra kla sy za po moc¹ pro gra mu do sta ty sty cz nej ana li zy da nych – SPSS.

l Opra co wa nie in stru kcji za cho wa nia ki bi ca na me czu pi³ki no ¿ nej oraz wy ty -
cz nych dla tzw. „sta dio nów no wych” oraz „sta dio nów prze budo wy wa nych”
sta no wi¹cych Ÿród³o wie dzy na te mat ko re la cji miê dzy wie kiem, liczb¹ ki bi -
ców ogl¹daj¹cych mecz, po je mno œci¹ sta dio nu a bez pie cze ñ stwem ki bi ców. 

l Wyse le kcjo nowa nie sta dio nów najbez piecz nie j szych oraz pra ktyk, któ re
przy czy ni¹ siê do wzro stu po czu cia bez pie cze ñ stwa. 

l Upo wsze ch nie nie uzy ska nych wy ni ków po przez przes³anie ich do klu bów ki -
bi ca oraz or ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz nej bêd¹cych stron¹ wy daj¹c¹ ze z wo -
le nie na prze pro wa dze nie im pre zy ma so wej oraz spó³ki akcy j nej Ekstra kla sa
– orga ni za to ra roz gry wek pi³ka r skich w naj wy ¿szej kla sie roz gry w ko wej
w Pol sce.

l Opra co wa nie ra po r tu ko ñ co we go z prze pro wa dzo nych ba dañ.
Zak³ada ny spo sób prze ka zu i upo wsze ch nia nia wy ni ków w dru gim roku prac

nad pro je ktem obe j mu je:
l Ar ty ku³y na uko we do Ze szy tów Na uko wych Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej

w Wa r sza wie.
l Ar ty ku³y na uko we do Ze szy tów Na uko wych Aka de mii Ob ro ny Na ro do wej

w Wa r sza wie.
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l Ar ty ku³y na uko we do Ze szy tów Do kto ran c kich Wy dzia³u Bez pie cze ñ stwa Na ro -
do we go AON w Wa r sza wie.

l Ma ter ia³y po konf ere ncyj ne w ko lejn ych edyc jach kon fe ren cji: Bezp iec zeñs -
two im prez ma sow ych – Zarz¹dza nie Kry zys owe w sys tem ie bez pie czeñstwa
na rod owe go.

l Otwarte se min ari um kie ro w ni ka pra cy w Szko le G³ównej S³u¿by Po¿a rniczej
w War szaw ie na te mat wy ników pra cy i dal szych kie runków bad añ jego
przed miotu.

l Ar ty ku³y na uko we do Przegl¹du Ob ro ny Cy wi l nej.
l Ar ty ku³y na uko we do Przegl¹du Po¿a r ni cze go.
l Kon fer encje na ukowe do tycz¹ce be zpieczeñstwa pu bliczn ego or gan izo wane

przez Katedrê In¿ynierii Bezpieczeñstwa lub inne kon fer encje or gan izo wane
poza Szko³¹ G³ówn¹ S³u¿by Po ¿ar nic zej z udzia³em pracowników nauko -
wo-dy dakty cz nych Ka ted ry In ¿yn ierii Be zpi eczeñstwa. 

l Wy dan ie zwar tej pu blik acji na ukow ej.

Pod sum owa nie

Obo wi¹zuj¹ca je sz cze do nie da w na usta wa o bez pie cze ñ stwie im prez ma so wych 
z 22 sie r p nia 1997 r.7 zo sta³a zast¹pio na przez usta wê o bez pie cze ñ stwie im prez ma -
so wych z 20 ma r ca 2009 roku8. Przy czyn¹ ta kie go sta nu rze czy by³o nie do sto sowa -
nie prze pi sów do tycz¹cych za pe w nie niu bez pie cze ñ stwa i zgod ne go z har mo no -
gra mem prze bie gu im pre zy ma so wej do za gro ¿eñ stwa rza nych przez ucze st ni ków
tych im prez oraz za kre su odpo wie dzial no œci, jaka po win na spo czy waæ na orga ni za -
to rze im pre zy ma so wej, a ta k ¿e pod mio tach wy ko nuj¹cych za da nia w jego imie niu. 
Sy tu acj¹ wy ma gaj¹c¹ szcze gó l niej uwa gi i naty ch mia sto wych zmian by³ pro blem
nie do pe³nia nia obo wi¹zków przez orga ni za to ra w pod sta wo wych kwe stiach, np.
de wa sta cji in fra stru ktu ry sta dio no wej przez ki bi ców pi³ka r skich, nie do sto sowa nia
te ch ni cz nych roz wi¹zañ do stan dar dów miê dzyna ro do wych.

Po ru szo ny pro blem na tu ry pra wnej nie wy cze r pu je jed nak te ma tu bez pie czeñ -
stwa ucze st ni ków spo r to wej im pre zy ma so wej roz gry wa nej na sta dio nie maj¹cej
na celu wspó³ry wa li za cjê w roz gry w kach pi³ki no ¿ nej, czy li bez pie cze ñ stwa ki bi -
ców pi³ka r skich. Poza wy mie nion¹ kwe sti¹ fo r maln¹ ist nie je wie le aspe któw bez -
pie cze ñ stwa ki bi ców pi³ka r skich, do ty ch czas roz pa try wa nych albo spo ra dy cz nie, 
albo po je dyn czo. Wnio sko da w ca nie spo t ka³ do ty ch czas ani w li te ra tu rze krajo -
wej, ani miê dzy naro do wej oce ny bez pie cze ñ stwa ki bi ców obe j muj¹cej wspó l nie
za gad nie nia pra w ne, orga niza cy j ne, roz wi¹za nia te ch ni cz ne oraz po czu cie bez -
pie cze ñ stwa. Wo bec ta kiej sy tu a cji za de cy do wa³ o przyst¹pie niu do re a li za cji
pro je ktu po le gaj¹cego na prze pro wa dze niu ob se r wa cji, ba dañ i ana liz po zwa -
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7 Usta wa z 22 sie r p nia 1997 r. o bez pie cze ñ stwie im prez ma so wych (DzU z 1997 r., nr 106, poz.
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8  Usta wa z 20 ma r ca 2009 r. o bez pie cze ñ stwie im prez ma so wych (DzU z 2009 r., nr 62, poz. 504
z póŸn. zm.).



laj¹cych okre œliæ w spo sób ja ko œcio wy i ilo œcio wy po ziom bez pie cze ñ stwa ki bi -
ców pi³ka r skich w wy bra nych aspe ktach pod czas me czów roz gry wek ekstra kla sy
od by waj¹cych siê na sta dio nach w ró ¿ nych mia stach.

Ana li za wy ni ków uzy ska nych na ba da nych sta dio nach Ekstra kla sy w tra kcie
trwa nia me czów o ró ¿ nej ka te go rii pos³u¿y niedo stê p nej na ryn kach na uko wym
i  ko mer cy j nym opra co wa nia in stru kcji za cho wa nia ki bi ca na me czu pi³ki no ¿ nej 
oraz wy ty cz nych dla tzw. „sta dio nów no wych” oraz „sta dio nów prze budo wy wa -
nych” sta no wi¹cych Ÿród³o wie dzy na te mat ko re la cji miê dzy wie kiem, liczb¹ ki -
bi ców ogl¹daj¹cych mecz, po je mno œci¹ sta dio nu a bez pie cze ñ stwem ki bi ców.
Wyse le kcjo nowa nie sta dio nów najbez piecz nie j szych oraz pra ktyk, któ re przy -
czy ni¹ siê do wzro stu po czu cia bez pie cze ñ stwa sta no wiæ bê dzie do sko na³y ma te -
ria³ info rma cy j ny dla po ten cja l nych ki bi ców, któ ry zo sta nie upo wsze ch nio ny na
ciesz¹cej siê du ¿ym zain tere so wa niem pla t fo r mie edu ka cy j nej Ka te dry In ¿y nie -
rii Bez pie cze ñ stwa do stê p nej pod ad re sem: www.eduka cjadla bezpie czen twa.pl

Upo wsze ch nie nie uzy ska nych wy ni ków nast¹pi rów nie¿ po przez przes³anie
ich do klu bów ki bi ca, or ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz nej bêd¹cych stron¹ wy -
daj¹c¹ ze z wo le nie na prze pro wa dze nie im pre zy ma so wej oraz spó³ki akcy j nej
Ekstra kla sa – orga ni za to ra roz gry wek pi³ka r skich w naj wy ¿szej kla sie roz gry w -
ko wej w Pol sce i sta no wiæ bê dzie za pro sze nie do ewen tu a l nej wspó³pra cy Ka te -
dry In ¿y nie rii Bez pie cze ñ stwa z ww. podmiotami. 

Ni nie j szy pro jekt ba da w czy sta no wi ko le j ne wy zwa nie dla pra co w ni ków Ka -
te dry In ¿y nie rii Bez pie cze ñ stwa maj¹cej – w za my œle jej twó r ców – do ko ny waæ
ana liz, ocen, ba dañ, opra co wañ i me to dyk z za kre su sze ro ko po jê te go bez pie cze ñ -
stwa, w tym bez pie cze ñ stwa me czów pi³ki no ¿ nej.
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Cho sen Aspects of Fo otb all Fans Sa fety Du ring
the Pre mier Le ague Ga mes – Sa fety Es ti ma tion

The ar ticle pre sents the as sumpt ions of the scien tif ic – re sea rch work
con cern ing some cho sen aspects of fo otb all fans sa fety du ring the Pre mier
Le ague ga mes. The given as sumpt ions show the re sea rch met hod olo gy
car ried by The Sa fety En gin eer ing De partm ent on one of the cru cial and
po pul ar in me dia is sues de aling with the safety of mass sports events.

The ad justm ent of the mass spor ts events sa fety act, made in 2009, has
the aim to ad apt the sta te of pe op le sa fety requ irem ents from low to real.
The prac tice shows that the re is still much to do. The Sa fety En gin eer ing
De partm ent has un derta ken a chal lenge to anal yze tho se pro blem atic
aspects. 

The scien tif ic – re sea rch work is fo cus ed i.a. on the spe cif ic, both Po lish
and fo rei gn, stu dies, on the co oper ati on with fan clubs re pres entatives and
sta dium sa fety ma nag ers, on su per visi ng the sce ne of fo otb all ga mes and

ma king expert and fans questionnaires.
The main aims are to prove the pre sence of im proved-re lat ed

knowled ge of the mass spor ts events sa fety and to su ggest suf fic ient
so lut ions. The re aliz ati on of it is ba sed on the 10 elem enta ry hy pot heses
cor res pondi ng with the se, so im port ant in Poland, ventures.

Ke y words: fo otb all, ma tch, mass sport event, sa fety, fan.
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dr Je rzy TE LAK

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

Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej

SMS jako na rzê dzie ko mu ni ka cji sto so wa nej
w rato w ni c twie

Ce lem ar ty ku³u jest przed sta wie nie mo ¿ li wo œci wy ko rzy sta nia w rato w ni c -

twie wod nym sy ste mu ko mu ni ka cji ma so wej w opa r ciu o SMS (ang. Short

Mes sa ge Se r vi ce). 

Jed nym z ce lów krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go jest ochro na ¿y -

cia i zdro wia osób. Sy stem ten wy ma ga od po wied niej ³¹czno œci. Pie r wszy

w hi sto rii tekst SMS-em wys³any zo sta³ w 1992 r. SMS wysy³a siê pod nu mer 

abo nen ta sie ci te le fo nii ko mór ko wej lub sta cjo na r nej, przy u¿y ciu nie któ -

rych te le fo nów mo ¿ na przes³aæ ponad 900 zna ków. Pog³êbia siê in te gra cja

po miê dzy SMS-a mi a In ter ne tem. Ist nie je wie le pla t form ma so wej ko mu ni -

ka cji SMS. W przy pa d ku ko rzy sta nia z ma so wych sy ste mów ko mu ni ka cji

SMS pro ces trans mi sji obe j mu je: in ter fejs sy ste mu do stê p ny przez przegl¹-

dar kê in ter ne tow¹ – cen trum prze twa rza nia – cen trum SMS ope ra to ra

– wie le sta cji ba zo wych – wie le te le fo nów od bio r ców. Cen trum prze twa -

rza nia da nych w Pol sce tworz¹ dwa nie za le ¿ ne oœro d ki, któ re po sia daj¹ ki l -

ka nie za le ¿ nych ³¹czy in ter ne to wych i zdu b lo wa ne po³¹cze nia do

ope ra to rów GSM. Sy stem jest pro sty w obs³udze i tani. Or ga ni za cje ko mu -

ni kuj¹ siê we wn¹trz i na zewn¹trz. W or ga ni za cjach dzia³aj¹cych w sy tu a -

cjach wy ma ga j¹cych naty ch mia sto wych de cy zji, ba zuj¹cych na zna jo mo œci

bie¿¹cej sy tu a cji po trze ba szy b kie go przep³ywu in fo r ma cji w obie stro ny jest 

ko nie cz no œci¹. W ra mach KSRG pod czas akcji ra to w ni czych wspó³pra cuj¹

ze sob¹ ra to w ni cy ró ¿ nych s³u¿b i pod mio tów, któ rzy musz¹ wy mie niaæ siê

info r ma cja mi. SMS-a mi mog¹ pos³ugi waæ siê ró ¿ ne pod mio ty ra to w ni cze

miê dzy sob¹, a imp le men ta cja sy ste mu SMS do KSRG nie spo wo du je ko -

nie cz no œci wy po sa ¿a nia ra to w ni ków w do da t ko wy sprzêt. Wy ko rzy sta nie

sy ste mu SMS na szcze b lu lo ka l nym, wo je wó dz kim i krajo wym na stê pu je

po przez wpi sa nie nu me rów te le fo nów od bio r ców in fo r ma cji.

Me to dy: Ana li za pu b li ka cji i do ku men tów, do stê p nych ana lo gi cz nych roz -

wi¹zañ, ba da nie mo ¿ li wo œci sy ste mo wych, ba da nie opi nii z wy ko rzy sta -

niem te ch ni ki wy wia du prze prowa dzo ne go w spo sób ja w ny i otwa r ty.

S³owa klu czowe: bez pie cze ñ stwo, ra tow ni c two wod ne, ko mu ni ka cja,

po wia da mia nie ma so we.
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Wpro wa dze nie

Po trze ba bez pie cze ñ stwa jest drug¹, co do wa ¿ no œci po trzeb¹, po po trze bach
fi zjo logi cz nych1. Bezpiecze ñ stwo to na cze l na po trze ba po je dy ñ czych osób, grup
spo³ecz nych i ich cel2. Roz wo jo wi cywi liza cyj ne mu to wa rzysz¹ rosn¹ce po trze by
w za kre sie bez pie cze ñ stwa3. Za pe w nie nie so bie bez pie cze ñ stwa wi¹¿e siê z wy eli -
mino wa niem lub uni ka niem za gro ¿e nia. Pe³nego sta nu bez pie cze ñ stwa bez za -
gro ¿eñ nie mo ¿ na osi¹gn¹æ, eg zy sten cji cz³owie ka to wa rzysz¹ bo wiem za wsze
ele men ty ry zy ka4. Za kres i po ziom za gro ¿eñ jest zmien ny, a po czu cie bez pie cze ñ -
stwa mo¿e rosn¹æ, zmnie j szaæ siê lub zupe³nie za ni kaæ. Wœród ro dza jów za gro ¿eñ 
wy ró ¿ nia my na tu ra l ne oraz zwi¹zane z dzia³al no œci¹ cz³owie ka. Za gro ¿e nia na -
tu ra l ne, to np. ka ta stro fy na tu ra l ne czy te¿ klê ski ¿y wio³owe. Za gro ¿e nia
zwi¹zane z dzia³al no œci¹ cz³owie ka mo ¿ na po dzie liæ na: cywi liza cy j ne, po li ty cz -
ne, de stru kcy j ne, go spo da r cze. Ze wzglê du na ob szar, za gro ¿e nie mo¿e mieæ cha -
ra kter od glo ba l ne go do lo ka l ne go5.

Pod staw¹ fo r maln¹ sy ste mu bez pie cze ñ stwa na ro do we go i wchodz¹cego w je -
go sk³ad sy ste mu bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go jest Kon sty tu cja Rze czypo spo li -
tej Pol skiej6. Isto t ny ele ment sy ste mu bez pie cze ñ stwa na ro do we go (pa ñ stwa) sta -
no wi Stra te gia Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go Rze czypo spo li tej Pol skiej7. W³aœci-
wy po ziom bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go pa ñ stwa za pe w niæ ma w Pol sce sy stem 
zarz¹dza nia kry zy so we go oraz Sy stem Ochro ny Lud no œci, któ re go na rzê dziem
ope ra cy j nym s¹ sy ste my: po wia da mia nia ra tun ko we go, Pa ñ stwo we Ra to w -
nictwo Me dy cz ne i Krajo wy Sy stem Ratow niczo -Gaœ ni czy. Ich za da niem jest
ta k ¿e za pe w nie nie po¿¹da nych za cho wañ wszy stkich pod mio tów, któ re s¹ prze -
wi dzia ne do re a go wa nia po zda rze niu oraz w sy tu a cji kry zy so wej8.

Na Sy stem Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go Rze czypo spo li tej Pol skiej sk³adaj¹
siê:
– pod sy stem kie ro wa nia bez pie czeñstwem na ro do wym;
– pod sy ste my wy ko na w cze, w tym ad mi ni stra cja pu b li cz na i spra wy we wnê trz ne

oraz zdro wie, œro do wi sko, a ta k ¿e te re no we or ga ny ad mi ni stra cji rz¹do wej i or -
ga ny sa morz¹du tery to rial ne go.
Sy stem bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go to: „zbiór or ga nów w³adzy i ad mi ni -

stra cji pu b li cz nej, me tod oraz spo so bów dzia³ania zwi¹za nych z ochron¹
porz¹dku kon sty tucy jne go, ¿y cia i zdro wia oby wa te li, maj¹tku na ro do we go
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1  J. Wo la nin, Za rys te o rii bez pie cze ñ stwa oby wa te li, ochro na lud no œci pod czas po ko ju, Wa r sza wa
2005, s. 13.

2  J. Sta ñ czyk, Wspó³cze s ne po j mo wa nie bez pie cze ñ stwa, Wa r sza wa 1996, s. 18.
3  K. Ja³oszy ñ ski, Cha ra kte ry styka wspó³cze s nych za gro ¿eñ, [w:] Teo re ty cz ne aspe kty stra te gii

bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa, red. A. Sze ra uc, P³ock 2010, s. 29 i n.
4  J. Wo la nin, Za rys te o rii…, s. 14.
5  K. Ja³oszy ñ ski, Cha ra kte ry styka wspó³cze s nych za gro ¿eñ…, s. 32 i n. 
6  Usta wa z 2 kwie t nia 1997 r. (DzU z 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.), Kon sty tu cja Rze czypo spo li tej

Pol skiej, art. 87 i 94.
7  Stra te gia Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go Rze czypo spo li tej Pol skiej, Wa r sza wa 2007, ust. 60.
8  Ibi dem, ust. 61.



przed bez pra wny mi dzia³ania mi, a ta k ¿e sku t ka mi klêsk ¿y wio³owych i ka ta strof
(…)”. Bez pie cze ñ stwo we wnê trz ne obe j mu je bez pie cze ñ stwo pu b li cz ne i bez pie -
cze ñ stwo po wszech ne, sy stem bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go po sia da za tem
dwa  pod sy ste my: bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go oraz bez pie cze ñ stwa po wszech-
ne go9.

Bez pie cze ñ stwo po wszech ne ro zu mia ne jest jako ochro na lud no œci i maj¹tku
na ro do we go przed za gro ¿e nia mi i sku t ka mi klêsk ¿y wio³owych. Bez pie cze ñ stwo
po wszech ne zna j du je siê w ob sza rze kom pe ten cyj nym ad mi ni stra cji pu b li cz nej10. 
Pod sta wy pra w ne pod sy ste mu bez pie cze ñ stwa po wszech ne go sta no wi¹ miê dzy
in ny mi usta wy: o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej11, o po wszech nym obo wi¹zku ob -
ro ny12, o sta nie klê ski ¿y wio³owej13, o sta nie wyj¹tko wym14, o ad mi ni stra cji rz¹do -
wej w wo je wó dztwie15, o bez pie cze ñ stwie osób prze by waj¹cych na ob sza rach
wod nych16.

Za pro wa dze nie dzia³añ ra to w ni czych z za kre su bez pie cze ñ stwa po wszech ne -
go od po wia da Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na, któ ra jest za wo dow¹, umun du ro wan¹
i wy po sa ¿on¹ w spe cja li sty czny sprzêt fo r macj¹ prze zna czon¹ miê dzy in ny mi do
wa l ki z klê ska mi ¿y wio³owy mi i in ny mi mie js co wy mi za gro ¿e nia mi17.

Sze fem krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go jest Ko men dant G³ówny
PSP. Ce lem sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go jest ochro na prze de wszy stkim ¿y cia 
i zdro wia osób. Sy stem ratow niczo -gaœ ni czy obe j mu je pod mio ty usta wo wo wska -
za ne do ucze st ni c twa w nim oraz wchodz¹ce w jego sk³ad do bro wo l nie na pod sta -
wie umów cywil no- pra w nych, or ga ni za cje po zarz¹dowe – pod mio ty z trze cie go
se kto ra18. Na ob sza rze wo je wó dz twa i po wia tu od po wie d nio wo je wo do wie i sta ro -
sto wie re a li zuj¹ za da nia krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go (KSRG),
a bu r mi strzo wie i pre zy den ci miast ko or dy nuj¹ fun kcjo no wa nie KSRG w za kre -
sie okre œlo nym przez wo je wo dê19. Po ziom fun kcjo no wa nia KSRG ma bez po œred -
ni zwi¹zek z or ga ni zacj¹ ³¹czno œci i te ch no lo gi¹, na któ rej jest ona opa r ta.
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9  Ibi dem, s. 90.
10  Ibi dem.
11  Usta wa z 24 sie r p nia 1991 r. o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej (DzU z 2002 r. nr 147, poz. 1229).
12  Usta wa z 21 li sto pa da 1967 roku o po wszech nym obo wi¹zku ob ro ny Rze czypo spo li tej Pol skiej

(tekst jed no li ty: DzU z 2012 r., poz. 461).
13  Usta wa z 18 kwie t nia 2002 r. o sta nie klê ski ¿y wio³owej (DzU z 2002 r. nr 62, poz. 558, ze zm.). 
14  Usta wa z 21 cze r w ca 2002 r. o sta nie wyj¹tko wym (DzU z 2002 r. nr 113, poz. 985 ze zm.).
15  Usta wa z 5 cze r w ca 1998 r. o ad mi ni stra cji rz¹do wej w wo je wó dztwie (DzU z 2001 r. nr 142,

poz. 1592).
16  Usta wa z 18 sie r p nia 2011 roku o bez pie cze ñ stwie osób prze by waj¹cych na ob sza rach wod nych

(DzU z 2011 r. nr 208, poz. 1240).
17  Usta wa z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, art. 1 ust. 1 (DzU z 1991 r. nr 88, poz. 

400, ze zm.).
18  J. Te lak, Wod ne Ocho t ni cze Po go to wie Ra tun ko we w sy ste mie re a go wa nia kry zy so we go, Wa r -

sza wa 2007, s. 33 i n.
19  Bez pie cze ñ stwo we wnê trz ne RP w ujê ciu sy ste mo wym i za dañ ad mi ni stra cji pu b li cz nej, red.

Wi œ nie wski B., Za le wski S., Bie l sko - Bia³a 2006, s. 93.



1. SMS w ko mór ko wej te le fo nii cy fro wej

Pie r wszy w hi sto rii tekst SMS-em zo sta³ wys³any w 1992 r. Pocz¹tko wo te ksty
wysy³ane SMS-em mia³y s³u¿yæ ope ra to rom do info r mo wa nia klien tów o awa -
riach siec czy zmia nach w cen ni ku ope ra to ra. Nie ist nia³a te ch no lo gia umo ¿ li -
wiaj¹ca prze sy³anie te kstów SMS-em do in nych sie ci, nie prze wi dzia no wiêc, ¿e
wia do mo œci tego typu mog¹ siê staæ po wszechn¹ form¹ ko mu ni ka cji. Zmie ni³o
siê to jed nak gdy od kry to, ¿e wia do mo œci te ksto we ciesz¹ siê nie zwyk³¹ popu la r -
no œci¹ wœród na sto la t ków. To w³aœ nie ta gru pa klien tów sk³oni³a ope ra to rów do
uru cho mie nia no wej us³ugi20.

SMS wysy³a siê pod nu mer abo nen ta sie ci te le fo nii ko mór ko wej lub sta cjo na -
r nej. Wszy stkie pro du ko wa ne obe c nie te le fo ny ko mór ko we i nie któ re te le fo ny
u¿y wa ne w sie ciach sta cjo na r nych umo ¿ li wiaj¹ za rów no od bie ra nie, jak i wy -
sy³anie tego typu wia do mo œci. Ma ksy ma l na d³ugoœæ po je dyn czej wia do mo œci
(po to cz nie rów nie¿ okre œla nej skró tem SMS) wy no si 160 zna ków 7-bi to wych,
140 zna ków 8-bi to wych lub 70 zna ków 16-bi to wych). Jed nak w przy pa d ku nie -
któ rych te le fo nów mog¹ byæ one wyd³u¿o ne dziê ki te ch no lo gii CSMS – do
ponad 900 zna ków (przed wys³aniem zo staj¹ po dzie lo ne na ki l ka kró t szych wia -
do mo œci, a te le fon od bio r cy po wi nien je z po wro tem sca liæ w jedn¹ wia do moœæ)21.

Pog³êbia siê in te gra cja po miê dzy SMS-a mi a In ter ne tem. Ist nie je wie le pla t -
form ma so wej ko mu ni ka cji SMS, z któ rych mo ¿ na wysy³aæ SMS-y p³atne lub
bezp³atne – te osta t nie na ogó³ „wzbo ga ca ne” s¹ re kla ma mi czy za chêt¹ do od po -
wie dzi za po moc¹ p³at ne go ju¿ SMS-u22. Kró t kie wia do mo œci te ksto we s¹ te¿
wyko rzy sty wa ne w celu uzy ska nia in fo r ma cji z se r wi sów info rma cy j nych. Pod
nu mer ta kie go se r wi su wysy³a siê wia do moœæ z kró t kim za py ta niem, a po chwi li
otrzy mu je siê wia do moœæ zwrotn¹. Szcze góln¹ ap li kacj¹ ma so wej ko mu ni ka cji
SMS jest ma so we po wia da mia nie mie sz ka ñ ców o za gro ¿e niach czy isto t nych in -
fo r ma cjach do tycz¹cych lo ka l ne go ¿y cia spo³ecz ne go. Sy ste my ta kie wyko rzy sty -
wa ne s¹ przez Jed no stki Sa morz¹du Lokalnego. 

Po wszech nie sto so wa ne s¹ na stê puj¹ce po jê cia i de fi ni cje23:
 1) GSM – (the Glo bal Sy stem for Mo bi le Com mu ni ca tions) – sy stem ko mór ko -

wej te le fo nii cy fro wej;
 2) Sieæ tele komu nika cyj na – urz¹dze nia tele komu nika cyj ne i li nie tele komu -

nika cyj ne ze sta wio ne i po³¹czo ne w spo sób umo ¿ li wiaj¹cy prze kaz sy g na³ów
po miê dzy okre œlo ny mi zako ñ cze nia mi sie ci, za po moc¹ prze wo dów, fal ra dio -
wych lub op ty cz nych lub in nych œro d ków wy ko rzy stuj¹c¹ ene r giê ele ktro -
mag ne tyczn¹;

 3) Sieæ GSM – urz¹dze nia bêd¹ce w³as no œci¹ Ope ra to ra, jak i osób trze cich s³u¿¹ce
do utrzy ma nia ³¹czno œci po miê dzy abo nen ta mi tele komu nika cyjny mi;
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20  http://pl.wi ki pe dia.org/wiki/Sms [do stêp 20.12.2013].
21  Ibi dem.
22  Ibi dem.
23  Usta wa z 16 li pca 2004 r. Pra wo tele komu nika cyj ne (DzU nr 171, poz. 1800 ze zm.).



 4) Stan dard GSM – stan dard usta lo ny zgod nie w 1987 r. przez ope ra to rów GSM
w Me mo ran dum of Un de r stan ding (GSM MoU), zgod nie ze stan dar da mi wg
ETSI z 1990 r.;

 5) Us³uga tele komu nika cyj na – us³uga po le gaj¹ca g³ów nie na prze ka zy wa niu sy -
g na³ów w Sie ci tele komu nika cyj nej (bez us³ugi po czty ele ktro ni cz nej);

 6) Urz¹dze nie tele komu nika cyj ne – urz¹dze nie ele ktry cz ne lub ele ktro ni cz ne
prze zna czo ne do za pe w nie nia tele komu ni ka cji;

 7) Nu mer LA – nu mer skró co ny, za po œred ni c twem, któ re go od bie ra ne s¹
SMS-y prze sy³ane przez U¿yt ko w ni ków ko ñ co wych Ope ra to rów;

 8) Te r mi nal GSM – urz¹dze nie ko ñ co we sy ste mu GSM po sia daj¹ce za in sta lo -
wan¹ aktywn¹ ka r tê SIM w sie ci tele komu nika cyj nej Ope ra to ra i umo ¿ li -
wiaj¹ce nawi¹zy wa nie oraz od bie ra nie po³¹czeñ g³oso wych, jak rów nie¿
wysy³anie oraz od bie ra nie wia do mo œci SMS/MMS;

 9) SMS – (Short Mes sa ge Se r vi ce) us³uga po le gaj¹ca na prze sy³aniu kró t kich wia -
do mo œci te ksto wych miê dzy abo nen ta mi sie ci ko mór ko wych w stan dar dzie
GSM, w jed nym SMS-ie mo¿e siê zmie œciæ:
– do 160 zna ków z al fa be tu GSM7 (bez pol skich zna ków),
– do 70 zna ków wy ma gaj¹cych ko do wa nia UNICODE (np. pol skie zna ki).

10) Cen trum SMS (Short Mes sa ge Se r vi ce Cen ter) – cen trum zarz¹dzaj¹ce wia do -
mo œcia mi SMS, po œred nicz¹cy po miê dzy abo nen ta mi przy prze sy³aniu wia do -
mo œci SMS24;

11) NKA – Nu mer Kie ro wa nia Ala r mo we go.
12) Ope ra to rzy fun kcjo nuj¹cy w Pol sce na stê puj¹cy:

a) T-mo bi le Sp. z o.o. – Pol ska Te le fo nia Cy fro wa (PTC) Sp. z o.o. z sie dzib¹
w Wa r sza wie (by³a Era), 

b) GSM Plus – Pol ko m tel S.A. z sie dzib¹ w Wa r sza wie (ope ra tor Plus GSM); 
c) Oran ge sp. z o.o. w Wa r sza wie (b. Pol ska Te le fo nia Ko mór ko wa Cen te r tel

Sp. z o.o.),
d) Play P4 Sp. z o.o. z sie dzib¹ w Wa r sza wie,
e) inni ope ra to rzy MVNO wy ko rzy stuj¹cy in fra stru ktu rê ww. pod mio tów25.

13) U¿y t ko w nik ko ñ co wy – klient Ope ra to ra ko rzy staj¹cy z us³ug tele komu nika -
cyj nych, któ re go nu mer MSISDN zo sta³ za pi sa ny w ba zie Sy ste mu.
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24  ¯eby wys³aæ wia do moœæ SMS z te le fo nu ko mór ko we go, na le ¿y w usta wie niach te le fo nu wpi saæ
nu mer SMSC. Obe c nie nu mer ten jest za zwy czaj za pi sa ny w pa miê ci Ka r ty SIM i nie jest ko nie cz ne
kon figu ro wa nie te le fo nu. Je ¿e li ad re sat wia do mo œci SMS jest nie do stê p ny, SMSC prze trzy mu je wia do -
moœæ SMS. Wia do moœæ SMS jest do sta r czo na do ad re sa ta od razu po jego za lo go wa niu siê do sta cji ba -
zo wej. Je ¿e li ad re sat wia do mo œci nie za lo gu je siê do sta cji ba zo wej przed up³yniê ciem te r mi nu wa ¿ no œci 
wia do mo œci SMS, wia do moœæ SMS nie zo sta nie do sta r czo na.

25  Usta wa o zwa l cza niu nie ucz ci wej kon ku ren cji z 16 kwie t nia 1993 r. (DzU nr 153 poz. 1503 ze
zm.).



2. Sy ste my komu nika cy j ne u¿y wa ne w KSRG, ob ro nie cy wi l nej
i rato w ni c twie wodnym

Obe c nie stru ktu ra ala r mo wa nia opie ra siê w g³ów nej mie rze na wy ko rzy sta -
niu te le fo nu ala r mo we go 112 oraz ze spo³y de dy ko wa ne nu me rów GSM Plus:
WOPR – 601 100 100, GOPR – 601 100 300, nu me ry dla ope ra to rów sta cjo na r -
nych NKA26: Po li cja – 997, stra¿ po ¿a r na – 998, po go to wie ra tun ko we – 999, ra -
tow ni c two rze cz ne – 984 i ra tow ni c two mo r skie – 985. S¹ to nu mer wyko rzy sty -
wa ne w ko mu ni ka cji ze w nê trz nej, g³ów nie do prze ka zy wa nia przez oso by
po szko do wa ne in fo r ma cji do od po wied nich s³u¿b w ra mach ra tun ko wych. Nie
ma na to miast sy ste mu, obe j muj¹cego stru ktu rê KSRG z uw z glêd nie niem po -
dzia³u na od po wied nie s³u¿by i ich za da nia. Ucze st nicz¹ce w ra mach KSRG jed -
no stki u¿y waj¹ od rê b nych sy ste mów ³¹czno œci, któ re nie s¹ ob jê te wspó l nym sy s -
te mem do wo dze nia27. W ra mach KSRG Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na dys po nu je
w³as nym sy ste mem, s³u¿¹cym do po wia da mia nia, ostrze ga nia i ala r mo wa nia od -
po wied nich jed no stek w ra mach w³as nej stru ktu ry. Jed nak sy stem ten nie prze -
wi du je mo ¿ li wo œci roz sze rze nia i ob jê cia dzia³aniem pra co w ni ków po zo sta³ych
s³u¿b i or ga ni za cji, wspó³pra cuj¹cych z PSP pod czas akcji ra to w ni czych. 

W ogól nodo stê p nym sy ste mie ma so we go po wia da mia nia w przy pa d ku ko rzys -
ta nia z us³ugi SMS za po œred ni c twem te le fo nu ko mór ko we go, eta py pro ce su pre -
zen tuj¹ siê na stê puj¹co: Te le fon Ko mór ko wy Na da w cy – Sta cja Ba zo wa – Cen -
trum SMS ope ra to ra, Sta cja Ba zo wa – Te le fon Od bio r cy.

W przy pa d ku ko rzy sta nia z ma so wych sy ste mów ko mu ni ka cji SMS, ar chi -
tek tu ra sy ste mu i pro ces s¹ od mien ne: In ter fejs Sy ste mu do stê p ny przez
przegl¹dar kê in ter ne tow¹ – Cen trum Prze twa rza nia – Cen trum SMS ope ra to ra
– Wie le sta cji Ba zo wych – Wie le Te le fo nów Od bio r ców. W przy pa d ku pro fe sjo -
nal nych sy ste mów, cen trum prze twa rza nia da nych tworz¹ dwa w pe³ni nie za le ¿ -
ne oœro d ki po³o¿o ne w ró ¿ nych lo ka li za cjach na te re nie Pol ski. Oœro d ki te po sia -
daj¹ ki l ka nie za le ¿ nych ³¹czy in ter ne to wych oraz zdu b lo wa ne po³¹cze nia do
wszy st kich ope ra to rów GSM w Pol sce. Miê dzy oœro d ka mi wy stê pu je pe³na syn -
chro ni za cja da nych, co w pra kty ce za pe w nia nie mal 100% gwa ran cji do stê p no œci
sy ste mu. Œro do wi sko te ch ni cz ne tworz¹ se r we ry pra cuj¹ce pod kon trol¹ naj no w -
szych roz wi¹zañ. Wszy stkie do stê p ne in ter fe j sy po sia daj¹ od po wied nie za bez pie -
cze nia, np. szy fro wa na ko mu ni ka cji za po œred ni c twem pro to ko³ów HTTPS,
³¹cza VPN itp. Ponad to ca³a ko mu ni ka cja e- ma i lo wa jest szy fro wa na zgod nie
ze spe cy fi kacj¹ RFC 3207 – Se cu re SMTP over Trans port La y er Se cu ri ty28. Na
rys. 1 przed sta wiono przyk³ad pro fe sjo nal nego sy ste mu ma so we go po wia da mia -
nia.
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26  Usta wa z 16 li pca 2004 r. Pra wo tele komu nika cyj ne (DzU nr 171 poz. 1800, ze zm.).
27  So no ve ro Sp. z o.o. Roz wój powi¹za nia koo pera cyj ne go Otwa r ta Pla t fo r ma Ra tow ni c twa, Pro -

gram Ope ra cy j ny In no wa cyj na Go spo dar ka, Prio ry tet V: Dy fu zja in no wa cji, Dzia³anie 5.1: Wspie ra nie
roz wo ju powi¹zañ koo pera cy j nych o zna cze niu ponad regio na l nym.

28  Opra co wa nie w³asne, Fun da cja Hi g h tech Re s cue, Wa r sza wa 2013.



Na rys. 2 po ka za no cen trum ala r mo we z za sto so wa niem SMS-ów za pro pono -
wa ne przez Fun da cjê Hi g h tech Re s cue.
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Rys. 1. Przyk³ad pro fe sjo nal nego sy ste mu ma so we go po wia da mia nia

îród³o: Fun da cja Hi g h tech Re s cue.

Rys. 2. Przyk³ad cen trumala r mo wesms.pl

îród³o: Fun da cja Hi g h tech Re s cue.



W przy pa d ku jed no stek sa morz¹du tery to rial ne go za let¹ w u¿y t ko wa niu sy s -
te mu jest pro sto ta jego obs³ugi. Oso ba odpo wie dzia l na za wysy³kê wia do mo œci
powinna szy b ko i bez pro ble mów wysy³aæ in fo r ma cje do wy bra nej gru py oraz
spra w dzaæ sta tus ich do sta r cze nia. Isto t na jest ta k ¿e nie za wod noœæ sy ste mu, czy li 
pe w noœæ, ¿e wia do mo œci dotr¹ do u¿yt ko w ni ków ko ñ co wych, sy stem nie bê dzie
siê za wie sza³, a sta ty sty ki wys³anych wia do mo œci bêd¹ po pra w ne. Wa ¿ ne dla JST
jest ska lo wa l noœæ ko sztów zwi¹za nych z u¿y t ko wa niem sy ste mu. Ma tu za sto so -
wa nie za rów no pre cy zy j ne i prze my œla ne two rze nie i mody fi ko wa nie grup od bior -
ców, jak rów nie¿ mo ¿ li woœæ re da go wa nia in fo r ma cji w taki spo sób, aby jej pe³na
treœæ mog³a byæ prze ka za na za po moc¹ jak naj mnie j szej li cz by wia do mo œci SMS
– np. po przez re zy g na cjê z pol skich zna ków29.

Sy stem SMS daje mo ¿ li woœæ do ta r cia z in fo r macj¹ do wy bra nych grup osób,
za pe w nie nia sto sun ko wo ni skich ko sztów komu ni ko wa nia siê oraz do ta r cia z in -
fo r macj¹ wy³¹cz nie do osób ni¹ zain tere so wa nych. 

Z pun ktu wi dze nia bez pie cze ñ stwa mie sz ka ñ ców bar dzo wa ¿ na jest te¿ mo ¿ li -
woœæ naty chmia sto we go po wia da mia nia kry zy so we go wszy stkich mie sz ka ñ ców
przy u¿y ciu jed ne go, wy bra ne go te le fo nu na le¿¹cego do or ga nów zarz¹dza nia
kry zy so we go. Dziê ki tej fun kcjo nal no œci in fo r ma cja o za gro ¿e niu, np. ka ta strof¹
na tu raln¹ mo¿e do trzeæ do mie sz ka ñ ców nie za le ¿ nie od pory dnia lub nocy i do -
stê p no œci ko m pu te ra. Wy zna czo na oso ba mo¿e z do wo l ne go mie j s ca wys³aæ te le -
fo nem wia do moœæ SMS pod wska za ny nu mer. Wia do moœæ zo sta nie zi den tyfi -
kowa na przez sy stem jako in fo r ma cja ala r mo wa i na ty ch miast tra fi do wszy stkich 
mie sz ka ñ ców. Ist nie je ta k ¿e mo ¿ li woœæ an kie ty za cji mie sz ka ñ ców. Wa ¿ ne dla ¿y -
cia gmi ny py ta nia mog¹ tra fiæ do jej mie sz ka ñ ców wraz z za mkniê tym ka ta lo -
giem mo ¿ li wych od po wie dzi. Dziê ki temu w³adze gmi ny po zo staj¹ w kon ta kcie
z mie szka ñ ca mi, uni kaj¹c jed no cze œ nie dro gich i pra coch³on nych pro ce dur
zwi¹za nych np. z roz pi sa niem re fe ren dum lub ko nie cz no œci¹ prze pro wa dze nia
stan dar do wych ba dañ an kie to wych z wy ko rzy sta niem an kie te rów30.

Fun kcjo na l noœæ sy ste mu opie ra siê o u¿yt ko w ni ków Sy ste mu i ich upra w nie -
nia, w któ rym:
1) ADMIN – u¿y t ko w nik sy ste mu zarz¹dzaj¹cych dan¹ or ga ni zacj¹, któ ry po sia -

da na stê puj¹ce upra w nie nia:
– Do da wa nie/usu wa nie in nych u¿yt ko w ni ków, w tym in nych AD MIN -ów,
– Do da wa nie/usu wa nie U¿yt ko w ni ków ko ñ co wych,
– Zle ca nie wysy³ek SMS,
– Na da wa nie upra w nieñ do zle ca nia wysy³ek SMS-em,
– Przegl¹da nie hi sto rii wysy³ek SMS,
– Wy zna cza nie li mi tu SMS-ów per or ga ni za cja;
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29  Opra co wa nie w³asne, Fun da cja Hi g h tech Re s cue, Wa r sza wa 2013.
30  Na pod sta wie: ba dañ prze pro wa dzo nych w jed no stkach sa morz¹du tery to rial ne go w la tach

2010–2011, Fun da cja Hi g h tech Re s cue, Wa r sza wa 2013.



2) U¿y t ko w nik – u¿y t ko w nik Sy ste mu o pod sta wo wych upra w nie niach po zwa -
laj¹cych na:
– Do da wa nie/usu wa nie U¿yt ko w ni ków ko ñ co wych,
– Zle ca nie wysy³ek SMS,
– Przegl¹da nie hi sto rii wysy³ek SMS;

3) U¿y t ko w nik ko ñ co wy – w³aœci ciel/u¿y t ko w nik nu me ru MSISDN
dzia³aj¹cego w jed nej z sie ci GSM ope ruj¹cej na te re nie Pol ski, któ ry za re je -
stro wa³ siê w Sy ste mie31.
Sy stem do stê p ny jest pod ad re sem www.cen truma lar mo wesms.pl po za uto -

ryzo wa niu siê lo gi nem i has³em. Lo gi nem do sy ste mu po wi nien byæ akty w ny ad -
res e- ma il, któ ry bê dzie wyko rzy sty wa ny, np. w przy pa d ku za po mnia ne go has³a
lub do prze sy³ania po wia do mieñ z Sy ste mu. Na pod sta wie lo gi nu i has³a Sy stem
bê dzie wy œwie t la³ od po wied ni ze staw fun kcjo nal no œci sto so w ny do upra w nieñ
da ne go u¿y tko w ni ka32.

Re je stra cjê przez stro nê WWW U¿yt ko w ni ków ko ñ co wych po win ny pro wa -
dziæ ty l ko oso by za lo go wa ne w sy ste mie. Przez stro nê WWW U¿y tko w ni cy mog¹ 
byæ do pi sa ni do do wo l nej z do stê p nych grup w da nej or ga ni za cji, np.: SMS Ala r -
mo we, i inne. Zare je stro wa nie da ne go nu me ru w sy ste mie po win no sku t ko waæ
wys³aniem SMS-a po twier dzaj¹cego re je stra cjê w da nej or ga ni za cji i gru pie. U¿yt -
ko w nik ko ñ co wy ma pra wo w ka ¿ dej chwi li zre zy g no waæ z otrzy my wa nia
SMS-ów33.

Re je stra cja w sy ste mie po przez SMS mo¿e byæ prze pro wa dzo na przez sa mych
U¿yt ko w ni ków ko ñ co wych. Aby za re je stro waæ swój nu mer te le fo nu, U¿y tko w -
ni cy musz¹ wys³aæ SMS-a ze swo im ko dem po czto wym na od po wied ni nu mer te -
le fo nu. Je œli Sy stem roz po z na pra wid³owo kod po czto wy i jed noz na cz nie przy -
porz¹dku je go do da nej gmi ny, to nu mer te le fo nu U¿y tko w ni ka ko ñ co we go
zo sta nie za pi sa ny w sy ste mie. Za pi sa nie u¿y tko w ni ka w sy ste mie sku t ku je
wys³aniem SMS-a po twier dzaj¹cego re je stra cjê w da nej or ga ni za cji i gru pie. Je œli
przys³any kod po czto wy nie wska zu je jed noz na cz nie jed nej gmi ny, to u¿y t ko w -
nik otrzy ma SMS-a z in fo r macj¹ do da t kow¹ i pod po wie dzi¹, jak jed noz na cz nie
za pi saæ siê do da nej gmi ny. Ka ¿ dy u¿y t ko w nik ko ñ co wy za pi sa ny do sy ste mu
musi po sia daæ mo ¿ li woœæ re zy g na cji z ko rzy sta nia z sy ste mu, wyre je stro wa nia siê 
z da nej or ga ni za cji, wysy³aj¹c SMS o tre œci np. „NIE”34.

U¿y t ko w nik Sy ste mu po wi nien po sia daæ mo ¿ li woœæ zle ca nia wysy³ki
SMS-ów do po szcze gó l nych grup U¿yt ko w ni ków ko ñ co wych zare je stro wa nych
w Sy ste mie. Wysy³ka SMS po win na byæ niezw³ocz na po jej zle ce niu. Ka ¿ da
wysy³ka mo¿e byæ zrea li zo wa na ty l ko do jed nej gru py i mo¿e siê sk³adaæ z ma ksy -
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31  Opra co wa nie w³asne, Fun da cja Hi g h tech Re s cue, Wa r sza wa 2013.
32  http://htrc.eu/ [do stêp 20.12.2013].
33  Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 12 kwie t nia 2012 r. w spra wie Krajo wych Ram Inter opera cyj -

no œci, mi ni ma l nych wy ma gañ dla re je strów pu b li cz nych i wy mia ny in fo r ma cji w po sta ci ele ktro ni cz nej
oraz mi ni ma l nych wy ma gañ dla sy ste mów tele infor maty cz nych (DzU. 2012, poz. 526).

34  http://htrc.eu/ [do stêp 20.12.2013].



ma l nie 3 SMS-ów (459 zna ków z al fa be tu GSM7). Wysy³ka po win na po sia daæ na -
zwê dla u³atwie nia ewen tua l ne go wy szu ki wa nia w hi sto rii wysy³ek. Hi sto ria
wysy³ek za wie ra li stê wszy stkich wysy³ek, ja kie by³y rea li zo wa ne w da nej or ga ni -
za cji. In ter fejs po zwa la prze j rze nie sta tu sów ka ¿ de go SMS-a w da nej wysy³ce. Nie 
ma mo ¿ li wo œci ka so wa nia zrea li zo wa nych wysy³ek. In ter fejs u¿y tko w ni ka, logo
da nej gmi ny mo¿e byæ do da ne przez Su per ad mi na w do wo l nej chwi li. Logo gmi -
ny jest pre zen to wa ne na stro nie WWW Sy ste mu ka ¿ de mu zalo go wa ne mu u¿yt -
kow ni ko wi zwi¹za ne mu z dan¹ gmin¹. Ka ¿ dy ADMIN w da nej gmi nie bê dzie
mia³ mo ¿ li woœæ wyge ne ro wa nia ra po r tów bi lin go wych za wie raj¹cych in fo r ma cjê 
o liczbie wysy³anych wia do mo œci SMS za do wo l nie wy bra ny przez sie bie okres35.

3. Przyk³ado wy sy stem ko mu ni ka cji ma so wej dla po trzeb
ra tow ni c twa 

Fi r ma Pla tan stwo rzy³a no wo cze s ny sy stem di gi texSMS umo ¿ li wiaj¹cy prze -
ka zy wa nie naty ch mia sto wych ko mu ni ka tów do pre defi nio wa nej gru py od bio r -
ców. Sy stem ten jest wyko rzy sty wa ny przez PSP w ra mach KRSG i udo stê p nio -
ny Ob ro nie Cy wi l nej. Dziê ki ob sze r nej fun kcjo nal no œci pro gra mu di gi texSMS
ist nie je mo ¿ li woœæ:
– wyge ne ro wa nia wia do mo œci do wy bra nych u¿yt ko w ni ków,
– prze sy³ania wia do mo œci do wy bra nych te r mi na li DTG-53 w celu ich re tran s -

mi sji (mo ¿ li woœæ ste ro wa nia ter mi na la mi GSM pra cuj¹cymi w sy ste mie
DSP-50)36.
Sy stem di gi texSMS mo ¿ na sto so waæ w ta kich po mio tach, jak: PSP i OSP,

urzê dy po wia to we, gmin ne i mie j skie, biu ra bez pie cze ñ stwa i zarz¹dza nia kry-
 zy so we go, ra tow ni c two me dy cz ne, ra tow ni c two wod ne, zak³ady pro du kcy j ne
i in ne.

Do g³ów nych za let di gi texSMS na le ¿y:
– spra w ne i szy b kie prze sy³anie in fo r ma cji do do wo l nej li cz by od bio r ców,
– zda l na wspó³pra ca z ter mi na la mi DTG-53,
– ³atwoœæ w two rze niu grup u¿yt ko w ni ków i sza b lo nów wia do mo œci,
– mo ¿ li woœæ moni to ro wa nia hi sto rii, sta nu kon ta itd.37.

Na rys. 3 przed sta wiono sche mat sy ste mu di gi texSMS fi r my Pla tan.
Stru ktu ra ka ¿ dej or ga ni za cji zak³ada jej hie ra r chiê i ko nie cz noœæ ko mu ni ka cji 

z ni ¿ szy mi szcze b la mi (roz ka zy, po le ce nia) oraz ko nie cz noœæ zbie ra nia in fo r ma -
cji zwro t nych (an kie ty od pra co w ni ków do osób de cy zy j nych).
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35  http://htrc.eu/ [do stêp 20.12.2013].
36  http://www.di gi tex.pl/ [do stêp 20.12.2013].
37  Ibi dem.
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Rys. 3. Sche mat sy ste mu di gi texSMS fi r my Pla tan

îród³o: PLATAN Sp. z o.o. sp. k.

Rys. 4. Okno te r mi na la

îród³o: PLATAN Sp. z o.o. sp.k.



W or ga ni za cjach, z de fi ni cji dzia³aj¹cych w sy tu a cjach wy ma gaj¹cych naty ch -
mia sto wych de cy zji, ba zuj¹cych na zna jo mo œci bie¿¹cego sta nu rze czy – aktu a l -
nej sy tu a cji – ist nie je po trze ba szy b kie go dwu stron ne go przep³ywu in fo r ma cji.
Isto t ne jest gru po wa nie od bio r ców tery to ria l nie, hie rar chi cz nie lub fun kcjo na l -
nie (np. ty l ko ra to w ni cy WOPR, ty l ko stra ¿a cy PSP, wszy s cy u¿y tko w ni cy z po -
wia tu X). Za tem po sia da po trze by komu nika cy j ne we wnê trz ne38.

Bior¹c pod uwa gê za da nia stoj¹ce przed KSRG, wa¿na jest ko mu ni ka cja ze w -
nê trz na ze spo³ecze ñ stwem, zw³asz cza pod czas akcji ra to w ni czych lub okre sów
wzmo ¿o ne go ru chu tury sty cz ne go w da nym re jo nie kra ju. Istotn¹ spraw¹ by³aby
mo ¿ li woœæ po wia da mia nia zain tere so wa nych o zbli ¿aj¹cym siê nie bez pie czeñ -
stwie, mo ¿ li wych do przed siê w ziê cia œro d kach ostro ¿ no œci i kon ta kcie z ra tow ni -
ka mi od po wied nich s³u¿b39.

Ist niej¹ mo ¿ li wo œci wy ko rzy sta nia sy ste mu info rma cyj ne go SMS w akcjach
ra tow ni c twa wod ne go, któ re objê³yby proces:
– po wia da mia nia wszy stkich s³u¿b ra to w ni czych, zaan ga ¿o wa nych w ra to w ni-

ctwo wod ne w szcze gó l no œci – PSP, OSP, WOPR;
– po wia da mia nie osób fun kcy j nych i de cy zy j nych na po zio mie wo je wó dz kim40.

Wspó l ne przed siê w ziê cia orga niza cy j ne dzia³añ ra to w ni czych w ra mach
KSRG s¹ ko nie cz ne. Okre œlo no ka ta log mo ¿ li wych wspó l nych dzia³añ oraz wza -
je mne go udo stê p nie nia za so bów i œro d ków bêd¹cych w ich dys po zy cji, a ta k ¿e
na³o¿o no obo wi¹zek po wia da mia nia o zda rze niach oraz dys po no wa niu si³ami
i œro d ka mi WOPR na sta no wi ska KSRG41. Jed no cze œ nie nie zo sta³o utwo rzo ne
na rzê dzie info rma cy j ne do spra w ne go prze ka zy wa nia da nych i dys po zy cji ra to w -
ni kom WOPR ze sta no wisk kie ro wa nia. W pra kty ce mo ¿ li we jest wdro ¿e nie za -
sad wspó³dzia³ania, jed na k ¿e s¹ one trud ne do zrea li zo wa nia, kie dy sto so wa ne s¹
ró ¿ ne na rzê dzia do ko mu ni ka cji miê dzy s³u¿ ba mi. 

Jed no cze œ nie na po wia to wym sta no wi sku kie ro wa nia PSP ci¹¿y obo wi¹zek
ko or dy na cji i dys po no wa nia za so ba mi ko nie cz ny mi do spra w ne go prze pro wa -
dze nia akcji42. 

Jed nym z na rzê dzi ko nie cz nych do uspra w nie nia dzia³añ s³u¿b ra to w ni czych
jest mo ¿ li woœæ naty chmia sto we go, spra w ne go po wia da mia nia wszy stkich lub
wy bra nych grup ra to w ni ków zaan ga ¿o wa nych w dan¹ akcjê, nie za le ¿ nie od ich
przy nale ¿ no œci orga niza cy j nej43.

132 Zeszyty Naukowe SGSP nr 49 (1) 2014

38  (Bez)b³êdna or ga ni za cja ³¹czno œci, [w:] Przegl¹d Po ¿a r ni czy 2013, nr 1, s. 42–44.
39  Usta wa z 6 wrze œ nia 2001 r. o do stê pie do in fo r ma cji pu b li cz nej (DzU nr 112 poz. 1198).
40  Me to dy ka po stê po wa nia pod czas or ga ni za cji ³¹czno œci na po trze by kie ruj¹cego dzia³aniem ra to -

w ni czym, KG PSP, Wa r sza wa 2014.
41  Po ro zu mie nie w spra wie okre œle nia za sad wspó³dzia³ania krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni -

cze go z Wod nym Ocho t ni czym Po go to wiem Ra tun ko wym, za wa r te w dniu 21 kwie t nia 2006 r. po miê -
dzy Ko men dan tem G³ów nym Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej a Wod nym Ocho t ni czym Po go to wiem Ra -
tun ko wym, § 4 i 6.

42  Or ga ni za cja ³¹czno œci cz.1, Przegl¹d Po ¿a r ni czy 2013, nr 5.
43  http://straz.gov.pl/ [do stêp: 20.12.2013].



Sy stem info rma cy j ny SMS do stê p ny dla wszy stkich s³u¿b i na ka ¿ dym po zio -
mie zarz¹dza nia móg³by spe³niaæ fun kcjê info r mo wa nia o za sobach lu dz kich
i spo r to wych. Po dzia³ grup ra to w ni ków móg³by uw z glêd niaæ za rów no po dzia³
stru ktu ra l ny (ty l ko ra to w ni cy WOPR, ty l ko ra to w ni cy PSP), jak i fun kcjo na l ny
(wszy s cy ra to w ni cy z gru py X) lub tery to ria l ny (wszy s cy ra to w ni cy z ob sza ru
chro nio ne go Y). Dane po trze b ne do spra w ne go dzia³ania sy ste mu info rma cyj ne -
go SMS nie wchodz¹ w ob szar da nych oso bo wych w ro zu mie niu usta wo wym44.

Jed no cze œ nie ist nie je mo ¿ li woœæ otrzy my wa nia przez cen tra zarz¹dza nia za -
mkniê tej in fo r ma cji zwro t nej od do wó d ców li nio wych. Sfo r mu³owa nie od po -
wied nie go py ta nia i za mkniê te go ka ta lo gu od po wie dzi przy spie szy i uspra w ni
ko mu ni ka cjê (nie ma mo ¿ li wo œci przes³ania nie ja s nych, nie pre cyzy j nych in fo r -
ma cji zwi¹za nych z ko nie cz no œci¹ ich wy ja œ nie nia przed pod jê ciem nie zbêd nej
re a kcji) 45.

W sy tu a cjach, gdy jest to zda rze nie nag³e – np. po wódŸ, hu ra gan – klu czow¹
kwe sti¹ dla spra w ne go do wo dze nia akcj¹ jest wie dza, ilu ra to w ni ków na da nym
ob sza rze mo¿e byæ powo³anych w stan go to wo œci ope ra cy j nej i w ja kim cza sie.
Szy b kie roze zna nie sy tu a cji umo ¿ li wi wy ko rzy sta nie od po wie d nio sfo r mu³owa -
ne go py ta nia an kie to we go z za mkniê tym ka ta lo giem od po wie dzi46, np. „mogê
sta wiæ siê na s³u¿bê w mie j s cu zbiór ki X w cza sie:
– do 1 h,
– do 2 h,
– do 5 h,
– do 2 dni,
– nie mogê sta wiæ siê na s³u¿bê”.

Pod su mo wa nie

Sy stem info rma cy j ny SMS w spo sób in no wa cyj ny wspo ma ga, ujed no li caj¹c
ko mu ni ka cjê miê dzy do wodz¹cymi akcj¹, a jej wy ko naw ca mi na ka ¿ dym szcze b -
lu, wy ko rzy stuj¹c jed no cze œ nie na rzê dzia bêd¹ce w po wszech nym u¿y ciu – czy li
wia do mo œci SMS i te le fo ny ko mór ko we. Jego imp le men ta cja nie po wo du je wiêc
ko nie cz no œci wy po sa ¿a nia ratowników w dodatkowy sprzêt ani dodatkowych
szkoleñ.

Isto t nym pro ble mem jest te¿ brak aktu a l nej in fo r ma cji na te mat go to wo œci
ope ra cy j nej ra to w ni ków s³u¿b ocho t ni czych poza se zo nem. W se zo nie le t nim,
gdy mo ¿ na spo dzie waæ siê wiê kszej li cz by zda rzeñ nad wod¹ wy ma gaj¹cych in -
ter we ncji ra to w ni ków ich li cz ba i go to woœæ ope ra cy j na jest naj wy ¿sza. Jed nak
z ko ñ cem wrze œ nia wiê kszoœæ ra to w ni ków w s³u¿ bach ocho t ni czych po dej mu je
inne za jê cia, nie bêd¹c jed no cze œ nie w go to wo œci ope ra cy j nej przez ca³y rok. Wia -
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44  Usta wa z 29 sie r p nia 1997 r. o ochro nie da nych oso bo wych (DzU 1997 nr 133, poz. 883).
45  Or ga ni za cja ³¹czno œci cz. 2, Przegl¹d Po ¿a r ni czy 2013, nr 9.
46  Usta wa o info rma ty za cji dzia³al no œci pod mio tów re a li zuj¹cych za da nia pu b li cz ne z 17 lu te go

2005 r. (DzU. nr 64 poz. 564 i 565 ze zm.).



do mo jed nak, ¿e rów nie¿ poza se zo nem letnim zdarzaj¹ siê sytuacje, w których
nagle wzrasta liczba potrzebnych zasobów osobowych. 

Na rzê dzie to mo¿e byæ wyko rzy sty wa ne za rów no do zbie ra nia in fo r ma cji
pod czas pla no wa nia kon kre t nej akcji lub w jej cza sie, jak i s³u¿yæ jako na rzê dzie
do sta³ego, np. coty god nio we go moni to ro wa nia do stê p no œci za so bów lu dz kich
lub sprzê to wych, czy li tzw. bie¿¹cej ana li zy go to wo œci ope ra cy j nej.

W przy pa d ku, je œli zda rze niem zo sta je ob jê ty ob szar wy chodz¹cy poza ramy
da ne go po wia tu, po wia to we sta no wi sko kie ro wa nia PSP po wia da mia o eska la cji
ska li zda rzeñ po wia to we sta no wi ska kie ro wa nia z s¹sied nich po wia tów. Tu rów -
nie¿ istnieje mo ¿ li woœæ wy ko rzy sta nia sy ste mu SMS. Umo ¿ li wi on szy b kie za -
wia do mie nie wy bra nej gru py lub wy bra nych grup od bio r ców ze zde fi nio wa nych
wcze œ niej grup fun kcy j nych, od po wia daj¹cych mo ¿ li wym zda rze niom. Dziê ki
temu roz wi¹za niu wszy stkie wys³ane in fo r ma cje oraz ra po r ty ich do sta r cze nia
po zo staj¹ w jed nym sy ste mie z mo ¿ li wo œci¹ we ry fi ka cji daty i go dzi ny ich
wysy³ki, oso by wysy³aj¹cej oraz sta tu su do sta r cze nia informacji. 

Za tem sy stem SMS nie oz na cza zast¹pie nia fun kcji or ga ni za cji ³¹czno œci jako
pod sta wo we go na rzê dzia ko mu ni ka cji w KSRG, ale sta no wiæ mo¿e wa ¿ ne jego
uzu pe³nie nie pod czas przy go to wa nia i pro wa dze nia dzia³añ ra to w ni czych na
œródl¹do wych ob sza rach wod nych wo bec go to wo œci wo lon ta riu szy. Przy j muj¹c,
¿e wa run ki te re no we nie sta no wi¹ ogra ni cze nia dla pra cy ope ra to rów, na le ¿y
za³o¿yæ, ¿e sy stem SMS bê dzie po sia daæ pe w ne ogra ni cze nia w sy tu a cji obci¹¿e -
nia sie ci ope ra to rów, np. w wa run kach po wo dzi lub in nych za gro ¿eñ. Ponad to
po twier dze nie go to wo œci do dzia³añ ra to w ni czych nie jest to ¿ sa me z dys po no wa -
niem si³ i œro d ków. Na to miast wdro ¿e nie sy ste mu SMS mo¿e wzmo c niæ me cha -
nizm zarz¹dza nia za so ba mi osobowymi, a tym sa mym ca³ego sy ste mu rato w ni -
cze go odpo wie dzial ne go za pro ces przy go to wa nia i re a li za cji za dañ z za kre su
ra to wa nia ¿y cia i zdro wia. W kon se k wen cji przy jê cie za pro pono wane go sy s te -
mu ³¹czno œci mo¿e mieæ znacz¹cy wp³yw na pro ces in te gra cji s³u¿b, pod mio tów
go spo da r czych i or ga ni za cji po zarz¹do wych dzia³aj¹cych w za kre sie ra tow ni c twa 
na ob sza rach wod nych.

Wnio ski

1. Na te re nie Pol ski jest nie zbêd na bu do wa zcen trali zowa ne go sy ste mu po wia -
da mia nia o za gro ¿e niach.

2. Na le ¿y za pe w niæ ze spo³om ra tow ni c twa szybk¹ ko mu ni ka cjê we wnêtrzn¹. 
3. Pla t fo r my komu nika cy j ne po win ny byæ wyko rzy sty wa ne przez œro do wi sko

ra to w ni ków wod nych. 
4. Efe kty w noœæ dzia³añ ra to w ni czych o za siê gu ma so wym po win na byæ wzmo c -

nio na po przez pre wen cyjn¹ ko mu ni ka cjê o bie¿¹cych za gro ¿e niach.
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Je rzy TELAK

Mass Com mu ni ca tion SMS in Re s cue

Ob je c ti ve: in tro du cing the po ssi bi li ties of how to use a mass
com mu ni ca tion sy stem ba sed on SMS in wa ter re s cue. One of the
ob je c ti ves of the Na tio nal Re s cue and Fire -Fi g h ting Sy stem is to pro tect life
and he alth of pe o p le. The ap pro pria te le vel of the sy stem fun c tio ning
re qu i res an ade qu a te com mu ni ca tion. The first SMS text in the hi sto ry was
sent in 1992. The SMS is sent to a mo bi le or a sta tio na ry user nu m ber as
a mes sa ge con ta i ning up to 160 cha ra c ters, al t ho ugh some pho nes can
send more than 900 cha ra c ters. The re starts the in te gra tion be twe en SMSs

and the In ter net. The re are many pla t forms of SMS mass com mu ni ca tion
with a pa r ti cu lar ap p li ca tion of mass com mu ni ca tion. In case of using SMS
mass com mu ni ca tion sy stems, trans mis sion pro cess in clu des: sy stem
in ter fa ce ava i la b le thro ugh a web bro wser – data pro ces sing cen tre – SMS
ope ra tor cen tre – many base sta tions – many te le p ho nes of re ci pients. The
data pro ces sing cen ter in Po land con sists of two in de pen dent cen ters
which have se ve ral in de pen dent in ter net links and du p li ca ted calls to the
GSM ope ra tors. The sy stem is che ap and si m p le to ope ra te.
Com mu ni ca tion be twe en or ga ni za tions is held in si de and ou t si de.
A ne ces si ty for the fast in fo r ma tion trans fer in both di re c tions ap pe ars in
or ga ni za tions de aling with si tu a tions de man ding im me dia te de ci sions
which are ba sed on the awa re ness of the cur rent si tu a tion. Wi t hin Na tio nal
Re s cue and Fire -Fi g h ting Sy stem du ring re s cue ac tions, re s cu ers of dif fe rent 
eme r gen cy se r vi ces and en ti ties, whi le co o pe ra ting, need to ex chan ge
in fo r ma tion. The SMS in fo r ma tion sy stem can ef fec ti ve ly se r ve re s cue
en ti ties, in clu ding com mu ni ca tion with the pu b lic, by mo bi le pho nes that
are in com mon use. Its imp le men ta tion does not in vo l ve pro vi ding re s cu ers 
with ad di tio nal equ i p ment. The use of the SMS sy stem at the lo cal,
pro vin cial and na tio nal le vel can be im p le men ted by en te ring the pho ne
numbers of information recipients.

Me t hods: Ana ly sis of pu b li ca tions, do cu ments and ava i la b le si mi lar
so lu tions, ex p lo ring of the sy stem po ssi bi li ties, su r ve ys using te ch ni qu es of
an in ter view con du c ted in an open and trans pa rent man ner.

Con c lu sions
1. It is cru cial to cre a te a cen tra li zed ha zard no ti fi ca tion sy stem in Po land.
2. Re s cue te ams sho uld be pro vi ded with fast in ter nal com mu ni ca tions.

3. Com mu ni ca tion pla t forms sho uld be used among wa ter re s cu ers.
4. The effe c ti ve ness of mass re s cue ope ra tions sho uld be stren g t he ned

by me ans of pre ven ta ti ve com mu ni ca tion abo ut cur rent thre ats.
5. It is po ssi b le to de fi ne , cre a te, and mo di fy the au dien ce by me ans
of mass com mu ni ca tion sy stems.

Ke y words: sa fe ty, wa ter re s cue, com mu ni ca tion, mass no ti fi ca tion.
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Zak³ad Pod staw Zarz¹dza nia, Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿ arniczej

mgr in¿. Ra dos³aw MURIAS

Szko³a As pirantów Pa ñstwowej St ra¿y Po ¿arnej w Kra kow ie

Ocena czynników mo tyw acy jnych sto sow any ch
w wy bran ych ko mend ach miej skich i po wiatowych 

Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej na te ren ie
Rze czyp osp olit ej Polskiej

Mo tyw owa nie st ra¿ aków Pa ñst wow ej St ra¿y Po ¿ar nej (PSP) jest jed nym

z czy nników kszta³to wan ia i od dzia³ywan ia na za chow ania i po stawy lu dzi

w or gan iza cji. W zwi¹zku z tym prze prow adz ono ba dan ia em pir yczne,

kt órym zo sta³o pod dan ych 2952 str a¿a ków. Do anal izy spraw dzen ia czyn -

nika mo tyw acy jnego wœ ród st ra¿ aków PSP zo sta³o wy bran ych 1000 st ra¿a -

ków s³u¿¹cych w ko mend ach po wiat owy ch (miej skich) PSP na te ren ie

Rze czyp osp olit ej Pol skiej, w 16 woj ewództwach. Z prze prow adz onych

badañ an kiet owy ch wy nika, ¿e sys tem mo tyw acy jny w Pa ñst wow ej St ra¿y

Po ¿ar nej nie jest naj lep iej po strzeg any. St ra¿acy s¹ nie doc eni ani przez swo -

ich prze³o¿o nych. Wy nag rodz enie za w³o¿ ony trud w wy kon ywa nie za dañ

s³u¿ bow ych jest nie zad owa laj¹ce. Naj bard ziej wi doczn ymi bra kuj¹cymi

czyn nik ami mo tyw acji jest nie tyl ko brak satysfakcjonuj¹cego wynagro -

dzenia, ale równie¿ brak w³aœciwej komunikacji na linii prze³o¿ony

– podw³adny. 

Ce lem ni niejs zego ar tyku³u jest za prez ento wan ie sy temu mo tyw acy jnego

w wy bran ych ko mend ach miej skich i po wiat owy ch PSP na te ren ie Rze -

czyp osp olit ej Pol skiej. W ar tyk ule przed staw iono moc ne i s³abe stro ny mo -

tyw owa nia funk cjon ari uszy PSP oraz za prop ono wano, co po winni zr obiæ

prze³o¿ eni, aby zm otyw owaæ pracow ników do wy dajn iejsz ej pra cy. Pod -

staw owym mo tyw ato rem dla ka ¿de go st ra¿ aka do ci ê¿k iej pra cy, poœ wiê -

cenia i od dan ia dla do bra s³u¿by jest czyn nik fi nans owy. Ale czy tyl ko? Jak¹

rolê od gryw aj¹ czyn niki po zaf ina nsowe, np. szko len ia, kur sy, spe cjal iza cje

czy udzia³ w kon fer encj ach na ukow ych?

S³owa klu czowe: zarz¹dza nie, or gan iza cja, mo tyw acja.
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Ws têp

W li ter atu rze ro zró ¿nia siê dwa po jêc ia: mo tyw acja (stan we wnê trz ny) i mo ty- 
w owa nie ro zum iane jako pro ces (funk cja), który po lega na ta kim wy kor zyst y -
wan iu me cha nizm ów mo ty wa cji, by za pew niæ za ang a¿o wanie pr aco wni ków na
rzecz suk cesu or gan iza cji, za chê ciæ do pod nos zenia kwa lif ika cji i daw aæ sat ysf ak -
c jê z pra cy. Re aliz acja tego pro cesu po lega na od dzia³ywan iu (wp³ywan iu) na po -
stawy i za chow ania cz³owieka za poœre dnictwem okreœ lonych bodŸc ów (motyw a -
torów).

Fun dam entem ka¿ dej fir my jest zaa nga¿owanie w pra cê pra cown ika, jego kre -
atyw noœæ, poœ wiêc enie. Aby taki zes pó³ pra cown ików ist nia³ w fir mie, nal e¿y
stw orzyæ w³aœc iwy sys tem mo tyw acy jny, kt óry bê dzie do pas owa ny do cech pr a -
co wni ków oraz spe cyf iki fir my. Ni kogo nie trze ba prze konywaæ, ¿e fir ma w któ -
rej pra cuj¹ osoby niez aanga¿owane w wy kon ywan¹ pr acê, stra ci swój pres ti¿ albo
nie prze trwa. Od prac owników wy maga siê ci¹g³ego po dwy ¿szania ja koœ ci pra cy.
Dla tego za dan ie mo tyw owa nia pr aco wni ków nie jest ³atwe, zw³asz cza w ob lic zu
opty mal iza cji kosz tów pra cown icz ych, a uzys kanie przez pracowników sa tysf ak -
cji z wy kon ywa nej pra cy jest wrê cz nie mo¿liwe. Mo tyw owa nie jest zbio rem ce -
lowo do bran ych me tod, tzw. mo tywatorów, kt óre sta nowi¹ wsp óln¹ i wza jemn ie
siê wzmac niaj¹c¹ ca³oœæ. W mo tyw owa niu op rócz mo tyw ato rów p³acow ych (wy -
nag rodz enia za sadn icz ego, pre mii) wchodz¹ mo tyw ato ry nie mat eri alne (mo¿ li-
w oœæ roz woju za wod owe go; cie kawa pra ca; mo¿ liwoœæ sa mod zielne go dzia³ania
i zwi¹zane z tym za ufan ie, awans; do godny i elas tyczny czas pra cy). Byæ mo¿e
w mo tyw owa niu wi êks ze zna czen ie maj¹ mo tyw atory ma ter ialne po zap³acowe,
któr ymi s¹ œwia dczenia ma ter ialne, bez mo ¿li woœci wy miany ich na pie ni¹dze
(np. do datk owe szko len ia).

1. Sys tem mo tywowan ia stra ¿aków w ko mend ach po wiat owy ch
(miej skich) Pañs twowej Stra ¿y Po¿a rnej

Nabór do s³u¿by w Pañs twowej Stra ¿y Po¿a rnej od bywa siê co roczn ie. Kan -
dyd aci mog¹ ubi egaæ siê o prz yjê cie do s³u¿by po przez do stan ie siê do Szko³y
G³ów nej S³u¿by Po ¿arn iczej, Cen traln ej Szko³y PSP, jed nej z dwó ch szkó³ aspi-
r ancki ch w s³u¿bie kan dyd acki ej i na bor ze do jed nos tek or gan iza cyj nych PSP,
w kt óry ch o na bor ze de cyd uje w³aœ ciwy ko mend ant. W przy padku za trudn ienia
w ko mend zie wo jewó dzkiej PSP decyduje komendant wojewódzki.

Sys tem mo tyw owa nia st ra¿ aków w ko mend ach po wiat owy ch (miej skich) re gu -
l uj¹: Ustawa o Pañst wowej Stra¿y Po¿ar nej1, Ustawa o ochron ie przeci wpo¿a -
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rowej2, Roz porz¹dze nie Mi nis tra Spraw i Ad min ist racji3, 4, Ustawa o ustan o wi e -
niu mo dern iza cji s³u¿b mun dur owy ch5.

1.1. Ba dan ia an kiet owe i anal iza wyni ków badañ

W ni niejs zym ar tyk ule do zba dan ia sa tysf akcji st ra¿a ków z wy kon ywa nia za -
wodu oraz cz ynn ików ich mo tyw uj¹cych, pos³u¿ ono siê an kiet¹. Ankieta zo sta³a
przy got owa na dla stra ¿ak ów pe³ni¹cych s³u¿bê w Pañs two wej Stra ¿y Po¿a rnej na
te ren ie ca³ego kra ju w ko mend ach po wiat owy ch (miej skich). Ba dan iom em pi-
r ycznym zo sta³o pod dan ych 2952 str a¿a ków ko mend po wiat owy ch (miej skich).
na tom iast do anal izy spraw dzen ia czyn nika mo tyw acy jnego wœ ród st ra¿ aków
PSP zo sta³o wy bran ych 1000 st ra¿a ków s³u¿¹cych s³u¿bê w ko mend ach po wiat o -
wy ch (miej skich) na te ren ie Rze czyp osp olit ej Pol skiej w 16 woj ewództwach. Ba -
dan ia an kiet owe dla st ra¿a ków ro zpoc zêto w grud niu 2010 r. i zako ñczono
w po³owie kwiet nia 2011 r. Ankie tê wype³ni³o 2952 stra¿ aków, w tym 86 ko biet
i 2866 mê ¿czyzn. War to nad mieniæ, ¿e ba dan ia prze prow adz one by³y w 7 ko -
mend ach na te ren ie ka ¿de go wo jew ództwa. £¹czna licz ba wy nios³a 112 ko mend
po wiat owy ch (miej skich) na te ren ie kra ju. Pod czas prze prow adz ania badañ
w ko mend ach, nig dy nie by³o mo¿ liwoœci prze prow adz enia an kiety wœ ród za³ogi
wszyst kich pracow ników, ze wzglêdu na wy kor zyst ywane: urlopy wy poc zynko -
we, wol ne s³u¿by, prze byw anie na kur sach spe cjal ist ycznych oraz urlopy macie -
rzyñskie. Do sa mej anal izy zo sta³o wy bran ych 1000 st ra¿a ków. Pod wz glêd em
wie ku naj liczn iejsz¹ gru pê sta now ili str a¿a cy w prze dziale 31–40 lat, któr ych
by³o 467 (46,7%) i by³y to osoby w œred nim wie ku. Nas têpn¹ dos yæ liczn¹ grupê
sta nowi³y osoby w wie ku 25–30 lat, któ rych by³o 253 (25,3%). Res pondentów
w wie ku pow y¿ej 40 lat by³o 249 osób (24,9%) i by³y to osoby w najstarszej grupie
wiekowej, zaœ najm³odsz¹ stanowili respondenci do 24 lat, tj. 31 osób (3,1%).
Grupê wiekow¹ przedstawiono w tabeli 1.

Ta bela 1. Struk tura za trudn ienia wg wie ku pra cowników

Wiek Liczba pracowników Udzia³ procentowy

Do 24 lat  31   3,10%

25–30 lat 253  25,30%

31–40 lat 467  46,70%

powy¿ej 40 lat 249  24,90%

Razem 1000 100,00%

îród³o: Opracowanie w³asne.

2 Usta wa o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej z 24.08.1991 r., DzU 2009, nr 178 poz. 1380.
3 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji w spra wie upo sa ¿e nia Stra ¿a -

ków, dnia 27.02.2008 r., DzU z 05.03.2008 r.
4 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji w spra wie na gród i za po móg dla

stra ¿a ków, dnia 07.12.2007 r., DzU z 17.12.2007 r.
5 Usta wa o usta no wie niu Pro gra mu mode r ni za cji Po li cji, Stra ¿y Gra ni cz nej, PSP i BOR w la tach

2007–2011 z 12.01.2007, DzU 2007 nr 35, poz. 213, z 2009 nr 144, poz. 1174.



Przed staw ione wy niki s¹ za dow alaj¹ce, po nie wa¿ na jwi êcej osób ob jêt ych ba -
dan iami to st ra¿ acy z du ¿ym do œwi adcz eniem za wod owym. Prze prow adz aj¹c ba -
da nia, wy eli mino wa no najm³od szych pr acowników. St rukturê za trudn ienia wg
st a¿u pra cy przed staw iono w ta beli 2.

Ta bela 2. Struk tura za trudn ienia wg st a¿u pra cy

Lata s³u¿by Liczba pracowników Udzia³ procentowy

Poni¿ej 3 lat  73 7,30%

3–6 lat 208 20,80%

6–10 lat  16 16,60%

10–15 lat 252 25,20%

15–25 lat 255 25,20%

25–30 lat  44  4,40%

powy¿ej 30 lat   2  0,20%

Razem 1000 100,00% 

îród³o: Opracowanie w³asne.

Z bad añ wy nika, ¿e wœ ród ba dan ych st ra¿ aków 313 osób (31,3%) po siada wy -
kszta³ce nie œr ednie z uk oñczonym kur sem pod ofic ersk im, a 282 osoby (28,2%)
wy kszta³ce nie œr ednie z tytu³em tech nika po¿a rni ctwa. Naj mniejsz¹ gru pê sta -
nowi¹ str a¿a cy z wy¿ szym wy kszta³ce niem i tytu³em tech nika po¿a rni ctwa, tj. 96
osób (9,6%). Po zos ta³a gru pa str a¿aków z wy kszta³ce niem œr ednim i kur sem sze -
reg owym – 58 osób (5,8%) i tzw. „inna”, czy li str a¿acy z wy kszta³ce niem wy ¿ -
szym po cy wiln ych uczeln iach oraz wy kszta³ce niem sze reg owym i pod ofic ersk im
– 93 osoby (9,3%),to g³ównie osoby m³ode, które zo sta³y pr zyjête do s³u¿by po -
przez na bór ze wnêtrzny pro wad zony przez jed nostki or gan iza cyj ne PSP.
Ostatni¹ grupê sta nowi ka dra ofic erska po siad aj¹ca wy ¿sze wy kszta³ce nie po -
¿arnicze, tj. 158 osób (15,8%). Obraz wykszta³cenia stra¿aków przedstawiono
w tabeli 3.

Ta bela 3. Struk tura za trudn ienia wg wy kszta³ce nia

Wykszta³cenie Liczba pracowników Udzia³ procentowy

zawodowe   0 0%

œrednie/kurs szeregowy  58   5,80%

Œrednie/kurs podoficerski 313  31,30%

œrednie/technik po¿arnictwa 282  28,20%

wy¿sze/technik po¿arnictwa  96   9,60%

wy¿sze po¿arnicze 158  15,80%

Inne  93   9,30%

Razem 1000 100,00%

îród³o: Opracowanie w³asne.
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Z przed staw iony ch od pow iedzi re spo nden tów wy nika, ¿e na jwi êksza cz êœæ
st ra¿ aków po siada wy kszta³ce nie œr ednie: z uk oñczonym kur sem pod ofic ersk im
i tech nik iem po¿arnictwa.

Wœród ba dan ych st ra¿ aków na jwi êksz¹ gr upê sta nowi¹ str a¿a cy, któ rzy za -
trudn ieni s¹ na sta now isku ra town ik tj. 165 osób (16,5%), ra town ik – kie rowca
117 osób (11,7%) i oper ator sprz êtu spe cjal ist ycznego – kie rowca 128 osób
(12,8%). Naj mniej liczn¹ grupê sta now ili str a¿a cy za trudn ieni na sta now isk ach
kie rown icz ych ni¿ szego szcze bla, tj. 41,2% ogó³u. Ob raz zaj mow any ch stanowisk 
przedstawiono w tabeli 4.

Ta bela 4. Struk tura za trudn ienia wg zaj mow ane go sta now iska s³u¿b owe go6

Stanowisko s³u¿bowe Liczba pracowników Udzia³ procentowy

sta¿ysta   0  0,00%

ratownik – kierowca 117 11,70%

ratownik 165 16,50%

operator sprzêtu specjal. 128 12,80%

inspektor   5  0,50%

dowódca zastêpu 154 15,40%

dy¿urny operacyjny  35  3,50%

dowódca sekcji  72  7,20%

specjalista  45  4,50%

z – ca dowódcy zmiany  45  4,50%

dowódca zmiany 137 13,70%

oficer operacyjny   4  0,40%

g³ówna ksiêgowa  17  1,70%

naczelnik wydzia³u  75  7,50%

inne   1  0,10%

ra zem 1000 100,00% 

îród³o: Opracowanie w³asne.

Awans owa nie stra¿ aka na wy¿sze sta now isko s³u¿b owe zwi¹zane jest z po sia -
d a ni em od pow iedni ego wy kszta³ce nia, pre dysp ozy cji, sta ¿u pra cy, doœ wiad-
czenia i nie nag annej oceny do tychc zaso wej pra cy. Licz ba sta now isk w ko men-
d ach po wiat owy ch (miej skich) prze wid ziana jest regulaminem danej komendy.

Mo¿l iwo œæ kszta³ce nia za wod owe go i pod nos zenia kwa lif ika cji za wod owy ch
w pra cy do strzeg aj¹ 792 osoby (79,2%), na tom iast 208 osób (20,8%) stwier dzi³o,
¿e nie ma mo¿liw oœci na kszta³ce nie za wod owe i pod nos zenie kwa lif ika cji za wod o-
wy ch. W ta beli 5 po kaz ano mo ¿li woœæ pod nos zenia kwalifikacji zawodowych.
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Ta bela 5. Struk tura mo¿li woœ ci kszta³ce nia i pod nos zenia kwa lif ika cji za wod owy ch

Mo¿liwoœæ kszta³cenia zawodowego Liczba pracowników Udzia³ procentowy

TAK  792  79,20%

NIE  208  20,80%

Razem 1000 100,00%

îród³o: Opracowanie w³asne.

Mo ¿li woœæ kszta³ce nia za wod owe go i pod nos zenia kwa lif ika cji za wod owy ch 
uz ale ¿ni one jest od po siad ane go wy kszta³ce nia, st a¿u pra cy i de cyz ji komend an-
ta. Wyj¹tek sta nowi¹ ab solw enci szkó³ po ¿arn iczy ch.

Na jwiê ksza gru pa str a¿aków, tj. 468 osób (46,8%) stwier dzi³o, ¿e zo sta³o im
zmie nione sta now isko pra cy w okres ie od roku do 3 lat od rozpo czêcia s³u¿by.
Drug¹ grupê sta now ili re spond enci, kt órym zmie niono sta now isko s³u¿b owe
w okres ie od 3–6 lat s³u¿by – 306 osób (30,6%). Naj mniejsz¹ grup¹ s¹ str a¿acy,
któ rym zmie niono sta now isko od 6 do 9 roku s³u¿by, tj. 85 osób (8,5%) i osoby
cze kaj¹ce na zmi anê pow y¿ej 9 lat s³u¿by tj. 81 osób (8,1%). Ob raz prze dzia³u
cza su, któ ry up³yn¹³ od roz poczêcia pra cy do zmia ny sta now iska przed staw io -
no w ta beli 6.

Ta bela 6. Mo ¿li woœæ awans owa nia

Czasookres zmiany stanowiska Liczba pracowników Udzia³ procentowy

raz do 1 roku  60   6,00%

1–3 lat 468  46,80%

3–6 lat 306  30,60%

6–9 lat  85   8,50%

powy¿ej 9 lat  81   8,10%

Razem 1000 100,00%

îród³o: Opracowanie w³asne.

Przygl¹daj¹c siê wy nik om, mo ¿na st wie rdziæ, ¿e osoby awans uj¹ce w pierw -
szym roku s³u¿by to ab solw enci szkó³ po ¿arn iczy ch. Osoby, któr ym zmie niono
sta now isko s³u¿b owe w la tach od 1–3 i od 3–6 s¹ to osoby, które awans owa³y na
sta now iska kie rown icze zgod nie z Ustaw¹ o PSP7. Ci, którym bar dzo póŸ no
zmie niono sta now isko praw dop odo bnie nie spe³niali wyma gañ zgod nie
z Ustaw¹ o PSP albo uzale¿nione to by³o od uznan ia prze³o¿one go lub jego su -
biekt ywnej oceny.

Na pytan ie an kiet owe, „Z czym po win ien wi¹zaæ siê awans”, 837 stra¿aków
(83,7%) od pow iedz ia³o, ¿e tyl ko i wy³¹cznie z adek watnym wy kszta³ce niem,
z nie nag ann¹ ocen¹ do tychc zaso wej s³u¿by, pre dysp ozy cjami i sta ¿em pra cy.
Od pow iedzi, kt óre uznali za sto sowne re gul uje Ustawa o PSP. 104 osoby
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(10,4%) (g³ównie funk cjon ari uszki PSP) uzna³y, ¿e o awans ie siê decyd owaæ po -
winny ta k¿e „kul tura osob ista, mi³a powi erzchownoœæ, uroda, apar ycja i erud ycja”.

Za dziw ia stwier dzen ie, ¿e awans na wy¿sze sta now isko nal e¿y siê z „pro tekc ji
prze³o¿o nego” – uzna³o tak 58 res pond entów (5,8%). Wy daje siê, ¿e s¹ ko mendy,
w kt órych nie jest w pe³ni re spekt owa na Ustawa o PSP, która re gul uje, kogo
mo ¿na aw ans owaæ na wy ¿sze sta now isko s³u¿b owe. Jed na osoba uzna³a (0,1%),
¿e awans mo¿na uzyskaæ w „inny” sposób. Nie stety nie okr eœli³a, jaka po winna
byæ forma awansowania.

Na jwiê cej st ra¿a ków, tj. 531 (53,1%) od pow iedz ia³o, ¿e na jwa ¿nie jszym czyn ni -
k iem mo tyw uj¹cym w s³u¿ bie jest na groda pi eniê ¿na, awans w stop niu i awans
na wy¿sze sta now isko. 

Trzy stu czte rech stra ¿a ków (30,4%) uzna³o, ¿e wa ¿ nym czyn ni kiem mo ty -
wu j¹cym jest mo ¿ li woœæ kszta³ce nia siê w szko³ach po ¿a r ni czych na koszt ko -
men dy. Po chwa³ê prze³o¿o ne go otrzy ma³o 154 (15,4%). Naj mniejsz¹ gru pê
sta no wi li stra ¿a cy, tj. 11 osób (1,1%), u któ rych nie zo sta³ za sto so wa ny czyn -
nik mo ty wa cyj ny. Ob raz prze dzia³u za sto so wa nia czyn ni ka mo ty wuj¹cego
przed sta wio no w ta be li 7.

Ta bela 7. Za stos owa nie czyn nika mo tyw acy jnego

Czynnik motywacyjny Liczba pracowników Udzia³ procentowy

nagroda pieniê¿na, awans w stopniu i stanowisku 531  53,10%

Mo¿liwoœæ kszta³cenia na koszt Komendy 304  30,40%

pochwa³a prze³o¿onego 154  15,40%

brak czynnika motywuj¹cego  11   1,10%

Razem 1000 100,00%

îród³o: Opracowanie w³asne.

Anal izuj¹c uzys kane wy niki, mo ¿na st wie rdziæ, ¿e tyl ko na groda pi eniê ¿na,
awans na wy¿sze sta now isko lub sto pieñ s¹ naj wa¿ nie jszym czyn nik iem mo tyw -
uj¹cym. Mniej sza licz ba stra ¿aków uzna³a, ¿e czyn nik iem ta kim jest mo ¿liwoœæ
kszta³ce nia na koszt ko mendy. Za niep oko jen ie mo¿e bu dziæ fakt, ¿e s¹ ko mendy, 
gdzie zarz¹dzaj¹cy nie za stos owa li wo bec podw³ad nych ¿a dnego czyn nika mo -
tyw uj¹cego. Mo tyw ato rem dla st ra¿ aka mo¿e byæ cza sowe przy znan ie do datku
mo tyw acy jnego. W okres ie 2 ostatn ich lat do dat ek otrzyma³o 711 osób (71,1%)
a nie otrzyma³o 289 (28,9%). Otrzym anie do datku mo tyw acy jnego re gul uje
Ustawa o PSP, ale zda rza siê, ¿e str a¿acy nie otrzym uj¹ „wg uznan ia prze³o¿one go,
albo cyt., „¿e siê nie nale¿y”. Najwi êcej przyp adków nie otrzym ania dodatku
motywacyjnego dotyczy województw wschodniej czêœci Polski.

Po nad po³owa re spondentów 547 osób (54,7%) od pow iedz ia³a w py tan iu dzie -
si¹tym, ¿e „wy nag rodz enie pi eni ê¿ne, awans w stop niu i sta now isku” jest naj wa¿ -
nie jszym mo tyw ato rem. 372 osoby (37,2%) uzna³y, ¿e jed nak te czyn niki dla nich 
nie s¹ najw a¿n iejsze. Naj mniejsz¹ osób grup¹ res pondentów – 81o sób (8,1%)
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okaz ali siê stra ¿acy, któr zy nie wiedz¹, jaki czyn nik mo tyw acy jny jest dla nich
najwa¿niejszy. 

W py tan iu trzy nas tym 749 stra ¿ak ów (74,9%) od pow iedz ia³o, ¿e po stawa
prze³o¿ onego wp³ywa mo tyw uj¹co, in spir uj¹co i po bud zaj¹co na ich sto sun ek do
s³u¿by. Od mienne zda nie mia³y 124 osoby (12,4%), które stwier dzi³y, ¿e
prze³o¿ony nie po trafi pr zeko naæ do sie bie swo ich podw³ad nych. Nie po trafi ich
zm otyw owaæ do pra cy z pow odów nie wyjaœnionych. „Nie mam zda nia” od pow ie -
dz ia³o 127 osób (12,7%) i praw dop odo bnie przy czyn¹ ta kiej od pow iedzi mo¿e
byæ ni ech êæ do prze³o¿ one go i nie zad owo len ie z zajmowanego stanowiska
s³u¿bowego.

Czter nas te py tan ie do tyc zy³o obiekt ywnej oceny pra cy przez prze³o¿onego.
440 stra¿aków (44%) od pow iedz ia³o, ¿e prze³o¿ ony obiekt ywnie ocen ia pracê
podw³ad nych. „Trud no powi edzieæ” od pow iedz ia³o 405 osób (40,5%), a ¿e pra ca
ocen iana jest przez prze³o¿onego w sposób ne gat ywny – od pow iedz ia³o 155 st ra-
¿ a ków (15,5%). Wy nika z tego, ¿e po nad 50% re spondentów uw a¿a, ¿e prze³o¿ ony 
nie spraw iedl iwie ocen ia pracê podw³ad nych. Praw dop odo bn¹ przy czyn¹ te¿
mo¿e byæ brak ak cept acji i niechêæ do swojego prze³o¿onego.

Pi êtna ste py tan ie do tyc zy³o „wp³ywu sank cji na jako œæ pra cy w miej scu pe³nie nia
s³u¿by”. Po nad 50% st ra¿aków od pow iedz ia³o, ¿e sank cje znie chêcaj¹ do pra cy
– 380 osób (38%) i nie maj¹ ¿ad nego wp³ywu na jak oœæ pra cy – 241 osób (24,1%).
Mo bil izuj¹co do pra cy – od pow iedz ia³o 379 stra¿aków (37,9%).

Szes nas te py tan ie mia³o na celu ok reœ lenie, jaki ro dzaj sank cji sto sow any jest
w ko mend ach po wiat owy ch (miej skich). Naj pows zechni ejsz¹ sank cj¹ sto sow an¹
w PSP jest nie przyz nanie na grody uznan iowej przez prze³o¿onego – tak od po-
w iedz ia³o 409 st ra¿ aków (40,9%). 290 st ra¿ aków (29%) od pow iedz ia³o, ¿e w ko -
mend ach po wiat owy ch (miej skich)sto suje siê upom nienie. Sto sow anie sank cji,
ta kich jak odeb ranie do datku s³u¿ bowe go lub cz êœci owe ob ni¿e nie do datku s³u¿ -
bowe go, za dek laro wa³o 155 st ra¿ aków (15,5%), na tom iast cz êœc iowe ob ni¿ enie
na grody przez prze³o¿onego za znac zy³o w an kiec ie 73 funk cjon ari uszy (7,3%).
Komi sjê dys cyp lina rn¹ za znac zy³o 70 st ra¿a ków (7%), a „inne” 3 st ra¿a ków
(0,3%), in form uj¹c, ¿e s¹ ko mendy, w kt órych prze³o¿eni nie stosuj¹ sankcji.
Obraz stosowania sankcji w komendach przedstawiono w tabeli 8.

Ta bela 8. Ro dzaje sank cji sto sow any ch w PSP

Rodzaje sankcji Liczba pracowników Udzia³ procentowy

brak nagrody uznaniowej 409  40,90%

upomnienie 290  29,00%

odebranie i czêœciowe odebranie dodatku s³u¿bowego 155  15,50%

czêœciowe obni¿enie nagrody przez prze³o¿onego  73   7,30%

komisja dyscyplinarna  70   7,00%

Inne   3   0,30%

Razem 1000 100,00%

îród³o: Opracowanie w³asne.
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Anal izuj¹c uzys kane wy niki, mo ¿na st wie rdziæ, ¿e na jcz êœciej sto sow an¹
przez prze³o¿onych sank cj¹ jest odeb ranie na grody uznan iowej. Prze³o¿eni sto -
suj¹ rów nie¿ upom nienia, poni ewa¿ taki cha rakt er sank cji nie po wod uje utraty
na grody pie niê ¿ nej przez podw³ad nego. Od bier anie i ob ni¿e nie do datku s³u¿ -
bowe go przez prze³o¿onego na pew no nie wp³ywa po zyt ywnie na ja koœæ pra cy
podw³ad nego. Ko mis jê dys cyp lina rn¹ sto suje siê w przy padku na rus zenia pra wa, 
co re gul uje Ustawa o PSP. Nale¿y wzi¹æ jed nak pod uwa gê, ¿e nie kiedy sytuacje
wymuszaj¹ na prze³o¿onych obni¿enie nagrody.

Uzy ska nie na gro dy wi¹¿e siê z ja ko œci¹ pra cy wy ko ny wa nej przez podw³ad ne -
go, sto p nia zaan ga ¿o wa nia i uz na nia prze³o¿o ne go – od po wie dzia³o 624 stra ¿a -
ków (62,4%). Na gro dê mo ¿ na te¿ otrzy maæ z sym pa tii prze³o¿o ne go do podw³ad -
ne go, od po wie dzia³o tak 180 stra ¿a ków (18%), jak rów nie¿ ze zbie gu oko li cz no œci 
– 82 stra ¿a ków (8,2%) i szczê œcia – 84 stra ¿a ków (8,4%). Re spon den ci uz na li, ¿e
na gro da przy zna wa na jest ta k ¿e z po wo du wy stê po wa nia ne po ty z mu – 27 stra ¿a -
ków (2,7%). Na gro da mo¿e nie zo staæ przy zna na (wte dy an kie to wa ni za zna czy li
od po wiedŸ „inne”) – 3 oso by (0,3%). Spo so by uzy ska nia na gro dy w ko men dach
przed sta wio no w ta be li 9.

Ta bela 9. Spo soby uzys kania na grody w komend ach PSP

Sposób uzyskania nagrody Liczba pracowników Udzia³ procentowy

jakoœæ pracy, stopieñ zaanga¿owania, wg uznania
prze³o¿onego

624 62,40%

sympatia prze³o¿onego do podw³adnego 180  18,00%

zbieg okolicznoœci  82   8,20%

szczêœcie  84   8,40%

nepotyzm  27   2,70%

Inne   3   0,30%

Razem 1000 100,00%

îród³o: Opracowanie w³asne.

Na pod sta wie uzy ska nych wy ni ków, mo ¿ na stwier dziæ, ¿e na gro da przy zna -
wa na jest naj czê œciej za wy sok¹ ja koœæ pra cy, zaan ga ¿o wa nie i dziê ki obie kty w nej
oce nie prze³o¿o ne go. Na pe w no nie po wi nien o niej de cy do waæ czyn nik ko le ¿e ñ -
ski, tj. sto su nek prze³o¿o ne go do podw³ad ne go. Nie ste ty dzi siaj co raz czê œciej po -
ja wia siê tego typu pro blem. Ne po tyzm w s³u¿ bie niby nie jest do strze ga ny, ale
jest g³êbo ko za ko rze nio ny. Zbieg oko li cz no œci i szczê œcie rów nie¿ nie po win ny
de cy do waæ o przy zna niu na gro dy, nie po win ny siê rów nie¿ zda rzaæ ta kie sy tu a -
cje, gdy nie któ rzy pra co w ni cy s¹ ca³ko wi cie po mi ja ni przy przy zna wa niu na gród
uz na nio wych. 

Osiem na ste py ta nie do ty czy³o za do wo le nia z zaj mo wa ne go sta no wi sko w sto sun -
ku do wy kszta³ce nia. 734 stra ¿a ków (73,4%) od po wie dzia³o, ¿e s¹ za do wo le ni, na to -
miast 266 stra ¿a ków wy ra zi³o siê ne ga ty w nie, od po wia daj¹c, ¿e s¹ nie zado wo le ni
z zaj mo wa ne go sta no wi ska w sto sun ku do wy kszta³ce nia, sta ¿u i pre dy spo zy cji.
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W ostatn im py tan iu po pros zono re spon dent ów o wy ra¿e nie opin ii na te mat
za dow ole nia z miej sca pe³nie nia s³u¿by. 847 str a¿aków (84,7%) od pow iedz ia³o,
¿e nie za stan awia³o siê nad kwe sti¹ zmia ny miej sca pra cy, 35 str a¿aków (3,5%)
wyrazi³o chêæ zmia ny pra cy, 43 str a¿aków (4,3%) nie wie, czy chcia³oby zmieniæ
pracê. 75 stra¿aków (7,5%) uzna³o, ¿e w nie dal eki ej przysz³oœci chcia³o by
zmieniæ miejsce pracy.

Anal izuj¹c ba dan ia prze prow adz one na te ren ie kra ju, na su wa siê wnio sek, ¿e
czyn nik fi nans owy jest dla st ra¿a ków na jwa¿ nie jszy. To pr zeci e¿ pie ni¹dze, któ re 
„szc zêœcia nie daj¹”, ale s¹ bar dzo wa¿ nym ogniw em w ¿yciu ka¿de go cz³owieka.
W najwi êkszym stop niu pro blem ten do tyka st ra¿ aków na te ren ie wschod niej
Pol ski. Str a¿acy maj¹ bar dzo ni skie do datki s³u¿ bowe, a ta k¿e nie otrzy mu j¹
dodatk ów mo tyw acy jnych. Pro blem ten wi doczny jest w wo jewód ztwach pó³noc -
no-wschod niej Pol ski. Nie wszy scy stra ¿acy otrzym uj¹ do datki s³u¿ bowe. Po nad
700 st ra¿aków uzna³o, ¿e na groda pi eniê ¿na i awans s¹ dla nich najwa¿niejszym
mo tyw ato rem. To przecie¿ wymienione dodatki sk³adaj¹ siê na pensjê stra¿aka.

Otrzym ywa nie nagród i mo¿liw oœæ awansu to ko lejny pro blem, któ ry do tyka
i nur tuje str a¿a ków. O mo¿ liw oœci awansu nie zaw sze de cyd uj¹ wa runki, kt óre
na le¿y spe³niæ. Bar dzo czê sto zda rza siê, ¿e prze³o¿e ni nie sto suj¹ Ustawy o PSP
i z przy czyn „niew yjaœnionych” stra ¿acy nie uzys kuj¹ awansu. Pro blem ten do -
tyka st ra¿ aków w ca³ej Pol sce. Ko lejn¹ nie praw id³owo œci¹ jest nie otrzym ywa nie
przez stra¿aków nale¿nych im na gród. De cyd uje ne pot yzm, zbieg okolicznoœci
i postawa prze³o¿onych.

Czyn ni kiem moty wa cy j nym, któ ry ma wp³yw na prze bieg pra cy jest od po wied -
nia w niej at mo s fe ra, któ ra jest two rzo na za rów no przez prze³o¿o nych, jak
i podw³ad nych. Stra ¿a cy uz na li, ¿e za cho wa nie nie któ rych prze³o¿o nych nie jest
ade k wa t ne do zaj mo wa ne go sto p nia i stanowiska. 

Sy stem san kcji sto so wa nych w ko men dach wp³ywa znie chê caj¹co, tak uzna³o
ok. 500 stra ¿a ków. Naj czêstsz¹ sto so wan¹ sankcj¹ jest brak na gro dy uz na nio wej
i ode bra nie do da t ku s³u¿ bo we go. S¹ w kra ju ko men dy, gdzie je dyn¹ sto so wan¹
sankcj¹ jest upo mnie nie.

Ostatn im czyn nik iem, który ma wp³yw na mo ty wa cjê, jest trak tow anie
podw³ad nych przez prze³o¿onych. Do bre re lac je w pra cy, to do brze wy kon ana
pra ca. Du¿e zna czen ie maj¹ sto sunki miê dzyl udzkie i w³aœc iwe ko mun iko wan ie
siê. Do bre re lac je sprzy jaj¹ przy jemn ej at mosf erze w pra cy, sprzy jaj¹ ¿yczl iwoœci
i wzbudzaj¹ wzajemny szacunek.

2. Wnio ski

W obecn ej do bie go spod arcz ej, cha rakt ery zuj¹cej siê g³êbo kimi zmia nami
w otoc zeniu, jak i w sa mej or gan iza cji, co raz wi êksze zna czen ie od grywa
cz³owiek, który jest pod staw owym ka pita³em. Dla tego te¿ nie zmierne wa¿ ne jest
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w³aœc iwe mo tyw owa nie pr aco wni ków do wy kon ywa nia swo jej pra cy z jak naj -
wiêkszym zaa nga¿owaniem, co przek³ada siê na satysfakcjê. 

Mo tyw acja ma wp³yw na za chow ania pr acow nik ów oraz je kszta³tuje.
W³aœciwie funk cjon uj¹cy sys tem mo tyw acy jny od pow iadaj¹cy wy mag ani om
i po trzeb om pr acown ików po wod uje, ¿e czuj¹ siê oni za dow ole ni z pra cy. Ma to
od zwierc iedl enie w wy kon ywa nej pra cy, w jej jak oœci i ilo œci, jak i w akt ywnoœci
za wod owej. Przy w³aœ ciw ej mo tyw acji pra cown icy bar dziej przyk³adaj¹ siê do
wy kon ywa nia po wier zony ch im za dañ. Sami ró wnie¿ po trafi¹ wy jœæ z w³aœ ciw¹
inic jatyw¹, która ma na celu usprawn ienie pew nych pro cesów wys têpuj¹cych
w da nej or gan iza cji. Ma to du¿e zna czen ie dla pra cown ika, pon iewa¿ uto ¿sam ia
siê on z dan¹ or gan iza cj¹, a to pro wad zi do lep szej i pe³nie js zej re aliz acji ce lów
ok reœl ony ch przez firmê. Jednak¿e mimo szczególnej roli, jak¹ od grywa mo tyw a -
cja w pro ces ie zarz¹dza nia, wie lu men ed¿erów pope³nia b³êdy lub na wet œw ia -
domie nie po dejm uje de cyz ji o wpro wad zeniu w³aœci wego pro cesu mo tyw acy j -
nego w or gan iza cji. Wy nika to za pewne z ni edoœ wiadczenia ka dry zarz¹dzaj¹cej
oraz z nie zroz umi enia ko rzy œci, ja kie przy nosi jej sto sow anie. Mo¿e to wywo³aæ
wœr ód pra cow nik ów nie chêæ do pra cy, brak za int ere sow ania or gan iza cj¹ oraz jej
dzia³al noœ ci¹, co znacz¹co zmniej sza wydajn oœæ i efekty wnoœæ pracow ników.
Wy daje siê to byæ zwi¹zane z b³êd nie poj mow anym pro ces em osz czê dnoœciowym 
oraz mi nim ali zacj¹ ko szt ów na wydatki podstawowe. Dlatego tak istotne wydaje
siê zagadnienie poruszone w niniejszym artykule, w szczególnoœci, w codziennej
pracy stra¿aków.

Z prze prow adz onych badañ an kiet owy ch wy nika, ¿e sys tem mo tyw acy jny
w Pa ñst wow ej St ra¿y Po ¿ar nej wy maga usprawn ienia. Stra¿acy nie s¹ w³aœciwie
do cen iani przez swo ich prze³o¿o nych. Wy nag rodz enie za w³o¿ ony trud w wy -
kon ywa nie za dañ s³u¿ bow ych jest nie zad owa laj¹ce. Jed nak ¿e naj bard ziej wi -
doczn ymi bra kuj¹cymi czyn nik ami mo tyw acji jest nie tyl ko brak sa tysf akcj onu -
j¹cego wy nag rodz enia, ale ró wni e¿ brak w³aœ ciw ej ko mun ika cji na li nii
prze³o¿ ony – podw³adny. St ra¿acy uw a¿aj¹ (nie wszy scy), ¿e s¹ Ÿle trak tow ani
przez prze³o¿onych. Mamy tu na myœli uk³ad to war zysko-ko le¿ eñski, który
wymusza na prze³o¿onych podejmowanie nieodpowiednich decyzji.

Sku teczn ym spo sob em po prawy czyn nika mo tyw acy jnego by³aby zmia na
pro ced ury awans owa nia, uwzgl êdn iaj¹ca wy kszta³ce nie, sta¿ pra cy, po siad ane
pre dysp ozy cje i oce nê do tychc zaso wej s³u¿by. Sta³y do dat ek s³u¿ bowy po win ien
byæ przy znany mak sym alnie, w gra nic ach okr eœl onych ustaw¹ o PSP. Ze
wzglêdu na ciê¿ki fi zyczn ie i psy chiczn ie tok s³u¿by oraz nad miar obo wi¹zków
s³u¿b owych po win ien byæ przy znany ka¿d emu stra ¿ako wi mak sym alny do dat ek
mo tyw acy jny nie prze krac zaj¹cy 30% œred niego upos a¿en ia za sadn icz ego. S³u¿ba 
st ra¿a ka wi¹¿e siê z prac¹ w ci¹g³ym stre sie, który spo wod owa ny jest czê stym
udzia³em w ak cjach ra town iczo-ga œnic zych. Maj¹c na uwad ze ten czyn nik, po -
win ien byæ wpro wad zony spe cjalny do dat ek do pen sji, uza le¿niony od ilo œci wy-
j azdów do dzia³añ ra town iczo-ga œnic zych. Wpro wad zenie ta kiego roz wi¹za nia
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wy maga³oby zmia ny w Ustaw ie o PSP i w Roz porz¹dze niu Mi nis tra Spraw
Wewnêtrznych. W celu poprawy czynnika motywacyjnego nale¿a³oby pamiêtaæ
o sprawiedliwym przyznawaniu nagród okolicznoœciowych. 

Ka pita³ ludz ki jest wspó³czeœ nie jed nym z naj wa¿niejszych czy nników roz -
woju, a in wes towa nie w nie go sta nowi pierw szy wa run ek i przes³ankê wejœ cia na
drogê trwa³ego wzro stu go spod arczego. Po dkre œla siê zna czen ie pra cown ików
jako kre ator ów kul tury or gan iza cyj nej swo jej fir my. To oni tworz¹ jej wi zer unek
na zewn¹trz, s¹ pod miot em i sty mul ato rem roz woju or gan iza cji, tym sa mym go -
spod arki lo kaln ej i glo baln ej. Bo wiem za trudn ienie, utrzym anie kadr oraz
zarz¹dza nie nimi, to we wspó³cze snej or gan iza cji na jwa ¿ni ejs zy prio ryt et. Dzi siaj 
go spod arka ryn kowa wpro wad zaj¹c konk ure ncjê za ostrzy³a wa runki go spod aro -
wan ia za sob ami ludz kimi. A zatem zarz¹dzanie nimi jest jednym z najwa¿ -
niejszych elementów motywowania.

Li ter atu ra

 [1] Grif fin R.W.: Pod stawy zarz¹dza nia or gan iza cja mi, Wy dan ie War szawa 1999.

 [2]  Juch now icz M., Sien kiew icz £.: Jak ocen iaæ pracê? Wart oœæ sta now isk i kom pet encji,
Wy dawn ictwo Di fin sp. z o. o., War szawa 2006.

 [3] Juch now icz M., Rost kows ki T., Sien kiew icz £.: Narz êdzia i prak tyka zarz¹dza nia za -
sob ami ludz kimi, Wy dawn ictwo POLTEXT, War szawa 2003.

 [4] Kuc B.R.: Zarz¹dza nie do skona³e, Wy dawn ictwo Oskar – Ma ster of Biz nes, wy dan ie I,
War szawa 1999.

 [5] Li siecki M.: Kla syczne i no woc zesne me tody or gan iza cji i zarz¹dza nia, Wy dawn ictwo
Wy ¿szej Szko³y Zarz¹dza nia i Mar ket ingu w War szaw ie, War szawa 2001.

 [6] Lud wicz yñski A.: Zarz¹dza nie za sob ami lu dz ki mi”, PWN War szawa 2010.

 [7] Oleks yn T.: Sztu ka kie row ania, Wy¿ sza Szko³a Zarz¹dza nia i Prz edsiêbiorczoœci im.
Bog dana Jañ ski ego w War szaw ie, War szawa 2001.

 [8] Oleks yn T.: Pra ca i p³aca w zarz¹dza niu, Miê dzy naro do wa Szko³a Men ed¿erów War -
szawa 1997.

 [9] Oleks yn T.: Zarz¹dza nie za sob ami ludz kimi w or gan iza cji: ka nony, re alia, kon trow er -
sje, Ofic yna Wol ters Klu wer Bu sin ess, Kr aków 2008.

[10] Penc J.: Kre atywne Kie row anie. Or gan iza cja i kie rown ik ju tra. Roz wi¹zy wan ie pr obl e -
mów ka drow ych, Agenc ja Wy dawn icza PLACET, wy dan ie I, War szawa 2000. 

[11] Po tocki A. (pod red.): Za chow ania or gan iza cyj ne. Wy brane za gadn ienia, Di fin, War -
szawa 2005.

[12] Penc J.: Men ad¿er w dzia³aniu. Sku teczne dzia³ania i sa mod osk onal enie, Wy dawn ic -
two C.H. Beck, War szawa 2003.

[13] Penc J.: Mo tyw owa nie w zarz¹dza niu, Wy dawn ictwo Pro fes jona lnej Szko³y Biz nesu,
wy dan ie III, Kr aków 2000.

[14] Pi etr oñ-Pysz czek A.: Mo tyw owa nie pr aco wni ków, Ws kaz ówki dla me ned ¿er ów, Wy -
dawn ictwo Ma rina, Wroc³aw 2007.

Ocena czynników mo tyw acy jnych sto sow any ch w wy bran ych ko mend ach miej skich... 149



[15] Po tocki A. (pod red.): Za chow ania or gan iza cyj ne. Wy brane za gadn ienia, Di fin, War -
szawa 2005.

[16] Rob bins S.P., De Cenzo D.A.: Pod stawy zarz¹dza nia, PWE, War szawa 2002.

[17] Sto ner J.A., Fre eman R.E., Gil bert D.R., JR: Kie row anie, Pol skie Wy dawn ictwo Ekon o -
mi czne, wy dan ie II zmie nione, War szawa 2001.

[18] To kars ki S.: Kie rown ik w or gan iza cji, Di fin, War szawa 2006.

[19] Juch now icz M.: Zarz¹dza nie ka pita³em ludz kim. Pro ced ury – nar zêd zia – aplik acje
Pol skie Wy dawn ictwo Ekon omi czne, War szawa 2013.

[20] Fran kows ka E.: Con trol li ng w or gan iza cji. Teo ria i prak tyka. Wy dawn ictwo SGSP,
War szawa 2012.

Cza sop isma

 [1] Mar cin iak J.: Ocena okres owa – me tody i anal iza wyni ków, Per son el plus 2010, nr 02
(28).

 [2] No wicka A.: An kieta jako me toda ba dañ, Spo³ecz ne To war zyst wo Oœ wia towe 2004,
nr 156. 

 [3] Mar cin iak J.: Ocena okres owa – me toda i anal iza wyni ków, Per son el Plus 2010, nr 02
(28).

 [4] Mi los S.: Roz wij anie gwiazd (5), Per son el i zarz¹dza nie 2010, nr 2/239.

Akty praw ne

 [1] Ustawa z 24.08.1991 o ochron ie przeci wpo¿arowej, DzU 2009 nr 178, poz.1380.

 [2] Ustawa o Pañst wowej Stra¿y Po¿ar nej z 24.08.1991 r., DzU nr 88, poz. 400 z 1992 r.

 [3] Ustawa o Pañst wowej Stra¿y Po¿ar nej z 24.08.1991 r., Art. 36 pkt 1.

 [4] Ustawa o ustan owi eniu Pro gramu mo dern iza cji Po lic ji, St ra¿y Gra niczn ej, PSP i BOR
w la tach 2007–2011 z 12.01.2007 DzU 2007 nr 35, poz. 213, z 2009 nr 144, poz.
1174.

 [5] Ustawa o Pañst wowej Stra¿y Po¿ar nej z 24.08.1991 r., DzU 2009 nr 12, poz. 68.

 [6] Ustawa o ochron ie przeci wpo¿arowej z 24.08.1991 r., DzU 2009 nr 178, poz.1380.

 [7] Roz porz¹dze nie Mi nis tra Spraw Wewnêtrznych i Ad min ist racji z 25.07.2006 r., DzU
142, poz. 1022 z póŸn. zm.

 [8] Roz porz¹dze nie Mi nis tra Spraw Wewnêtrznych i Ad min ist racji w spra wie nagr ód
i zapo móg dla Stra ¿aków dnia 07.12.2007 r., DzU z 17.12.2007 r.

 [9] Roz porz¹dze nie Mi nis tra Spraw Wewnêtrznych i Ad min ist racji w spra wie upos a¿enia
Stra ¿aków dnia 27.02.2008 r., DzU z 05.03.2008 r.

150 Zeszyty Naukowe SGSP nr 49 (1) 2014



Ocena czynników mo tyw acy jnych sto sow any ch w wy bran ych ko mend ach miej skich... 151

Ewa FRANKOWSKA

Ra dos³aw MURIAS

As sessment of Mo tivat ional Fac tors Used 
in Se lect ed Mu nic ipal and Di strict He adquart ers 

of the Sta te Fire Se rvice in the Re pub lic
of Poland

Mo tivat ing fi ref igh ters of the Sta te Fire Se rvice (PSP) is one of the fac tors
shap eing and in flue nci ng the be haviors and at tit udes of pe op le in the
or gan iza tion. Due to that, 2952 fi ref igh ters took part in the em pir ical
re sea rch that has been con duct ed. In con trast, 1000 of the fi ref igh ters
se rving in the Di strict(Mu nic ipal) He adquart ers of Sta te Fire Se rvice in
Po land in 16 provin ces have been se lect ed to ve rify the mo tivat ional fac tor
among all PSP fi ref igh ters. The con duct ed su rvey shows that the mo tivat ion
sys tem in the Sta te Fire Se rvice is not well per cei ved. Fi ref igh ters are not
pro perly appre ciat ed by the ir su per viso rs. The sa lary for the ir effor ts whi le
per form ing du ties is unsa tis fa ctory. Ho wever, the most ap par ent mis sing
fac tor of mo tivat ion is not only the lack of a sa tis fa ctory sa lary, but also the
lack of pro per com mun ica tion be tween the su per visor and sub ord ina te.
The fi ref igh ters also con sid er them sel ves so met imes to be poorly treated.

Ke y words: ma nag eme nt, or gan iza tion, mo tivat ion.
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mgr Iwona £ADZIAK

Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej

Ba riery ko merc jali zac ji wie dzy ge ner owa nej przez
uczeln ie wy¿sze

Pol skie ucze l nie wy ¿sze, po mi mo po sia da nia du ¿e go po ten cja³u in no wa -

cy j ne go, za j muj¹ osta t nie mie j s ca w Eu ro pie pod wzglê dem wspó³pra cy

z bi z ne sem czy prze mys³em. Naj czê œciej jako przy czy nê ta kie go sta nu wy -

mie nia siê zbyt ma³e nak³ady na ba da nia i roz wój oraz brak zain tere so wa -

nia in no wa cja mi ze stro ny przed siê bio r ców. Z dru giej stro ny na to miast

za uwa ¿a siê, ¿e wie le ucze l ni wy ¿szych w Pol sce nie wdro ¿y³o je sz cze sy -

ste mo we go roz wi¹za nia w za kre sie kome rcja li za cji wy ni ków ba dañ i trans -

fe ru te ch no lo gii oraz nie dys po nu je kom p le kso wym po dej œciem do tego

za gad nie nia. Czê sto wy stê pu je rów nie¿ prze ko na nie, ¿e przed sta wi cie le

œro do wi ska nauko wo-ba daw cze go maj¹ je sz cze zbyt s³aby kon takt z pra k -

tyk¹ go spo darcz¹, co po wo du je, ¿e ich po mys³y s¹ nie mo ¿ li we do za sto so -

wa nia w pra kty ce. Jako jedn¹ z przy czyn s³abej wspó³pra cy na uki

z bi z ne sem wy mie nia siê tak¿e nie chêæ do wpro wa dza nia zmian wœród

przed sta wi cie li ka dry kie ro w ni czej.

W ni niejs zym ar tyk ule po djê to pr obl ema tykê zwi¹zan¹ z pro ces em ko -

merc jali zac ji wie dzy two rzon ej w uczeln iach wy¿szy ch, w wa runk ach po -

stêp uj¹cej glo bal iza cji, na ras taj¹cych zmian go spod arcz ych oraz

wzra staj¹cej konkurencji na rynku.

W oprac owa niu omówi ono pod staw owe poj êcia z za kresu wspó³pra cy

pom iêdzy sek tor em na uki i ba dañ a sfer¹ dzia³al noœci go spod arcz ej. Na -

stêp nie przed staw iono pod staw owe for my praw ne ko merc jali zac ji wie dzy

oraz poda no najw a¿niejsze prze pisy z za kresu ochrony praw w³asnoœci in -

tel ektu aln ej. Sz cze góln¹ uw agê zw róc ono na ba riery oraz ko rzyœ ci wy ni -

kaj¹ce ze wspó³pracy nauki z biznesem.

S³owa klu czowe: in now acje, ko merc jali zac ja wy ników ba dañ, w³as noœæ

in tel ektu alna, trans fer tech nol ogii, wspó³pra ca na uki i biznesu.
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Ws têp

Glo ba li za cja ryn ko wa oraz zmia ny spo³ecz ne i eko no mi cz ne za chodz¹ce we
wspó³cze s nej go spo da r ce wy mu szaj¹ nie ustan ne po szu ki wa nie no wych roz wi¹-
zañ w ba da niach na uko wych, te ch no lo giach pro du kcji, spo so bach zarz¹dza nia,
dys try bu cji wie dzy, pro mo cji dzia³al no œci go spo da r czej itp. 

G³ówne zmia ny do ko nuj¹ce siê w za kre sie po li ty ki, eko no mii oraz te ch no lo -
gii w ci¹gu osta t nich dzie siê cio le ci ukie run ko wa³y go spo dar kê œwia tow¹ na nowy 
kie ru nek roz wo ju, tj. go spo dar ki opa r tej na wie dzy. W go spo da r ce tej znacz¹c¹
rolê od gry waj¹ in sty tu cje tworz¹ce i kome r cja li zuj¹ce wie dzê, g³ów nie uni wer sy -
te ty. Ewo lu uj¹ one w kie run ku tzw. Uni wer sy te tów Trze ciej Ge ne ra cji (3GU)1.
Wspó³cze œ nie oprócz pro wa dze nia ba dañ pod sta wo wych i kszta³ce nia, g³ów nym
ob sza rem dzia³al no œci ucze l ni sta je siê wspó³pra ca z se kto rem przed siê biorstw.
Wed³ug Jo han Wis se ma klu czem do su kce su ucze l ni, a w szcze gó l no œci te ch ni cz -
nych w kszta³to wa niu spo³ecze ñ stwa wie dzy jest stwo rze nie pola dla przed siê bior -
czo œci pra co w ni ków i stu den tów, d¹¿e nie do sku pia nia wokó³ ucze l ni in sty tu cji
ba da w czych, fi nan so wych, kon sul tin go wych, nie zbêd nych do wspierania kome r -
cja li za cji technologii.

Ze wzglê du na to, ¿e wspó³cze s ne ba da nia wy ma gaj¹ du ¿ych nak³adów fi nan-
so wych i nie ma mo ¿ li wo œci po zy ska nia pe³nego fi nan so wa nia z bu d¿e tu pa ñ -
stwa, ucze l nie zmu szo ne s¹ po dej mo waæ wspó³pra cê ze œwia tem bi z ne su, któ ry
po kry je ko szty ba dañ, a na stê p nie je wdro ¿y w swojej dzia³al no œci. Powi¹za nie
ucze l ni z jej oto cze niem spo³ecz nym uz na je siê wspó³cze œ nie za fun da men tal ny
czyn nik jej rozwoju i misji. 

Obecnie du¿y na cisk k³ad zie siê na przed siê bio r czoœæ, tj. na sku te cz ne wyko -
rzy sty wa nie wie dzy w pra kty ce, przy czym nie od zo w na sta je siê miê dzy naro do wa 
wy mia na stu den tów, ka dry nauko wo-dy dakty cz nej, jak rów nie¿ wspó³pra ca z za -
gra nicz ny mi pla ców ka mi na uko wy mi i firmami.

W pro ce sie two rze nia i prze ka zy wa nia wie dzy do mi nuj¹c¹ rolê od gry waj¹
ucze l nie wy ¿sze oraz oœro d ki nauko wo-ba da w cze. Pro wadz¹ one ba da nia na u ko -
we i pra ce badaw czo- rozwo jo we, któ rych efe ktem jest nowa wie dza i in no wa cje.
Zmie nia siê rola pra co w ni ka na uko we go, któ ry sta je siê rów nie¿ przed siê biorc¹.

Roz wi¹za nia in no wa cyj ne s¹ efe ktem wspó³pra cy wie lu ró ¿ nych or ga ni za cji
w sie ci, w tym in sty tu cji se kto ra B+R, firm, przed siê bio r ców, in sty tu cji wspie -
raj¹cych, in sty tu cji po œred nicz¹cych po miê dzy da w ca mi a od bio r ca mi in no wa cji
(cen trów in no wa cji i trans fe ru te ch no lo gii, in ku ba to rów przed siê bior czo œci, in -
ku ba to rów tech nolo gi cz nych, par ków tech nolo gi cz nych itp.). Ze wzglê du na to,
¿e wdra ¿a nie no wych roz wi¹zañ inno wa cy j nych jest ry zy ko w nym przed siê-
wziê ciem, wy ma gaj¹cym za zwy czaj ko szto w nych in wes ty cji, nie zbêd ne jest rów -
nie¿ wspa r cie instytucji finansuj¹cych.
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Wy ni ki ba dañ, któ re znajd¹ za sto so wa nie na ryn ku mog¹ zo staæ skome rcja -
lizo wa ne. Ist nie je wie le form kome rcja li za cji wie dzy. Po œród naj bar dziej
znacz¹cych me tod uryn ko wie nia wie dzy wy ró ¿ nia siê: udzie le nie li cen cji, sprze -
da¿ wy na la z ku (pa ten tu), za³o¿e nie dzia³al no œci go spo da r czej w fo r mie przed-
siê bio r stwa spin off lub spin out.

Z pun ktu wi dze nia przed siê biorstw wdra ¿aj¹cych zmia ny Ÿród³ami in no wa cji 
mog¹ byæ2: 
l trans fer tech nol ogii, 
l dzia³alno œæ sfe ry B+R,
l pro wad zenie bad añ mar ket ingo wych ryn ku kra jow ego i za gran iczne go,
l wy kor zyst anie me tod gro mad zenia po mys³ów, np. „bu rzy mó zgów”,
l do radzt wo firm kon sult ingo wych,
l sty mul owa nie kre aty wno œci pra cow nik ów i kie rown ictwa.

W celu roz wo ju przed siê bior czo œci na ucze l ni oraz nawi¹za nia sta³ej
wspó³pra cy z oto cze niem, isto t ne jest od po wied nie przy go to wa nie ucze l ni do po -
dej mo wa nia i kome rcja li za cji no wych przed siê w ziêæ. Bar dzo wa ¿ ny mi czyn ni-
ka mi w tym za kre sie s¹: od po wied nie przy go to wa nie orga niza cy j ne pro ce su
zarz¹dza nia wy ni ka mi ba dañ i w³as no œci¹ in te le ktu aln¹, oce na po ten cja³u nau -
ko wo-ba daw cze go i tech nolo gicz ne go ucze l ni, ja koœæ po sia da nej ka dry na uko-
wej. Istotn¹ rolê w za kre sie roz wo ju przed siê bior czo œci na ucze l ni od gry wa rów -
nie¿ za kres jej wspó³pra cy z oto cze niem. 

1. Pod staw owe poj êcia

Po jê cie kome rcja li za cji wy ni ków ba dañ i trans fe ru te ch no lo gii. Pod sta wo -
wy mi ka te go ria mi od nosz¹cymi siê do wspó³pra cy po miê dzy jed no stka mi na -
uko wy mi a pod mio ta mi go spo dar czy mi s¹: kome rcja li za cja wy ni ków ba dañ oraz
trans fer te ch no lo gii. W li te ra tu rze przed mio tu wy stê pu je wie le de fi ni cji ko mer-
cja li za cji oraz trans fe ru te ch no lo gii. Cza sa mi po jê cia te s¹ u¿ywane zamiennie. 

Po jê cie kome rcja li za cji wy wo dzi siê od ³aci ñ skie go s³owa com me r cia lis
‘handlowy’, przez an gie l skie com me r ce oz na czaj¹ce ‘handel’ albo ‘wymianê han -
d low¹’3. 

W od nie sie niu do wy ni ków ba dañ kome rcja li za cja oz na cza ca³okszta³t
dzia³añ zwi¹za nych z prze kszta³ce niem wie dzy w nowe pro du kty, te ch no lo gie,
i roz wi¹za nia orga niza cy j ne4.
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Pod sta wo wym ce lem dzia³añ po dej mo wa nych w ra mach kome rcja li za cji jest
prze nie sie nie wy ni ków ba dañ lub okre œlo nej te ch no lo gii do wy ko rzy sta nia na
ryn ku5.
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Pomys³ na projekt badawczy 

Uzyskanie dotacji 

Realizacja projektu 

Ewaluacja projektu Wyniki nieposiadaj¹ce 
potencja³u rynkowego 

Wyniki posiadaj¹ce 

potencja³ rynkowy 

 

Firma spin off
 

Pozyskanie œrodków z UE 

na uruchomienie  

produkcji 

Wprowadzenie do spó³ki 

inwestora kapita³owego 

Inwestor bran¿owy 

(udzielenie licencji, 

sprzeda¿ praw itp.) 

Niepubliczna emisja akcji „private placement” 
i wprowadzenie spó³ki na platformê NewConnect  

Opracowanie 

 biznesplanu projektu 

wdro¿eniowego 

Rys. 1. Pro ces ko merc jali zac ji re zult atów prac ba dawc zych – mo del Jol ly’ ego

îród³o: Ko merc jali zac ja re zult atów prac ba dawc zych a ro zwój go spod arki: do bre prak tyki [oprac. Zespó³
w sk³. Ka tar zyna Skier ska-Piêta et.al.], In styt ut Nauk Spo³ecz no-Ekon omi cznych, £ódŸ 2013.

5  Kome rcja li za cja wy ni ków ba dañ na uko wych – krok po kro ku, red. D. Mar kie wicz, Cen trum
Trans fe ru Te ch no lo gii Poli te ch ni ka Kra ko wska, Kra ków – wrze sieñ 2009, pod rê cz nik wspó³fi nan so wa -
ny z Euro pe j skie go Fun du szu Spo³ecz ne go w ra mach pro je ktu: „Cykl szko leñ dla pra co w ni ków na uko -
wych maj¹cych na celu uspra w nie nie trans fe ru wy ni ków ba dañ z ucze l ni do prze mys³u”, s. 38,
http://www.aip.umk.pl/po rtal/ at ta ch ments/ar ti c le/120/ko merc.pdf.



Zgod nie z prze wod ni kiem wy da nym przez Na ro do we Cen trum Ba dañ i Roz -
wo ju kome rcja li za cja to udo stê p nia nie praw do kon kre t nych wy ni ków prac B+R 
in nym pod mio tom, g³ów nie przed siê bio r com, w celu osi¹gniê cia ko rzy œci
maj¹tko wych6.

 W pro ce sie kome rcja li za cji na uki da w ca mi wie dzy s¹ w szcze gó l no œci na stê-
puj¹ce jed no stki nauko wo-ba da w cze: ucze l nie wy ¿sze, in sty tu ty ba da w cze oraz
Pol ska Aka de mia Nauk i jej in sty tu ty naukowe.

Trans fer te ch no lo gii po le ga na to miast na prze ka za niu przez je den pod miot
(na da w cê) in ne mu pod mio to wi (od bio r cy) wie dzy te ch ni cz nej i orga niza cy j nej
z zwi¹za nej z ni¹ kno w - how ce lem go spo dar cze go (kome rcy j ne go) wy ko rzy sta -
nia7. Trans fer ten sta no wi pro ces za si la nia ryn ku tech no lo gia mi, sta no wi¹cy
szcze gó l ny przy pa dek pro ce su komu ni ko wa nia siê. Pod kre œla siê in ter akcy j ny
cha ra kter tego pro ce su, w któ rym wy stê puj¹ roz ma i te pê t le sprzê ¿eñ zwro t nych
po miê dzy na da w ca mi i od bio r ca mi wie dzy oraz no wych roz wi¹zañ te ch no lo-
gicznych i organizacyjnych.

Trans fer ten do ko nu je siê g³ów nie po miê dzy se kto rem na uki i ba dañ, a sfer¹
dzia³al no œci go spo da r czej. Pro ces kome rcja li za cji za cho dzi ta k ¿e wewn¹trz sfe ry
go spo da r czej miê dzy przed siê bior stwa mi oraz na jej sty ku maj¹c na uwa dze
indy widu a l nych wy na la z ców – przed siê bio r ców. Par t ne ra mi w za kre sie trans fe -
ru te ch no lo gii do go spo dar ki s¹ w ró ¿ nych uk³adach in sty tu cje nauko wo-ba da w -
cze, du¿e, œred nie i ma³e przed siê bio r stwa, in sty tu cje pu b li cz ne oraz osoby
prywatne.

We wspó³cze s nej go spo da r ce, w któ rej ob se r wu je siê szy b kie te m po zmian
klu czem do konku rency j no œci jest po sia da nie przez pod mio ty zdo l no œci do
spra w ne go i nie ustan ne go wpro wa dza nia no wych in no wa cji wa run kuj¹cych
utrzy ma nie siê lub po pra wê doty ch cza so wej po zy cji na ryn ku.

Po jê cie in no wa cji. W li te ra tu rze przed mio tu mo ¿ na spo t kaæ wie le de fi ni cji
po jê cia in no wa cji. Po jê cie „in no wa cja” po cho dzi od s³owa ³aci ñ skie go „in no va -
tio”, oz na czaj¹cego w po wszech nym ro zu mie niu od no wie nie, wpro wa dze nie cze -
goœ no we go, rzecz nowo wpro wa dzon¹, no woœæ, reformê.

Zain tere so wa nie eko nomi cz ny mi aspe kta mi dzia³al no œci na uko wej i ba da w -
czej oraz roz wo ju na uki wyst¹pi³o pie r wo t nie (Marks, Ve b len, Pi gou, Schu m pe -
ter) przy ana li zie fun kcjo no wa nia i roz wo ju go spo dar ki kapi tali sty cz nej8.

Po wszech nie przy j mu je siê, ¿e po jê cie „in no wacji” wpro wa dzi³ do nauk eko -
no mi cz nych au stria cki uczo ny Jo seph A. Schu m pe ter na pocz¹tku XX wie ku.
Za kres po jê cia in no wa cji w ujê ciu pro po no wa nym przez J. Schu m pe te ra jest bar -
dzo sze ro ki i obe j mu je wszy stkie zmia ny tech nolo gi cz ne i orga niza cy j ne cha rak-
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6 Kome rcja li za cja B+R dla pra kty ków 2013, red. M. Barszcz, NCBR, Wa r sza wa 2013, s. 17.
7 In no wa cje i trans fer te ch no lo gii…, op.cit., s. 301.
8 Fie dor B.: Te o ria in no wa cji Kry ty cz na ana li za wspó³cze s nych kon ce pcji nie mar ksi sto wskich,

PWN, Wa r sza wa 1979, s. 21.



te ry sty cz ne dla roz wo ju pod mio tów go spo da r czych. J. Schu m pe ter okre œla je
jako „nowe ko m bi na cje œro d ków pro du kcji”, do któ rych za li cza9: 
1) wpro wadze nie no wego to waru, z ja kim kon sum enci nie s¹ jesz cze obez na ni

(lub no wego ga tunku tego towaru);
2) wpro wad zenie no wej me tody pro dukc ji, tj. me tody jesz cze nie wypr óbowanej

w da nej ga³êzi prze mys³u (wpro wad zenie no wych tech nol ogii produkcji);
3) otwarc ie no wego ryn ku, tj. ryn ku, na któ rym dana ga³¹Ÿ prze mys³u da nego

kra ju nie by³a uprzedn io wpro wad zona, bez wzgl êdu na to, czy ry nek ten ist -
nia³ przed tem czy te¿ nie ist nia³ (otwier anie no wych rynków zbytu);

4) zdo byc ie no wego Ÿród³a su row ców lub pó³fa bry katów ni eza le¿nie od tego, czy 
Ÿród³o to (ry nek ten) ju¿ ist nia³o, czy te¿ mu sia³o byæ do piero stworzone;

5) prze prow adz enie no wej or gan iza cji ja kie goœ prze mys³u (no wych form or gan i -
za cji pr zed siê bio rstwa), np. stwo rzen ie lub z³aman ie po zyc ji monopolis-
tycznej.
W ro zu mie niu J. Schu m pe te ra in no wa cje po ja wiaj¹ce siê cy kli cz nie s¹ pod sta -

wo wym czyn ni kiem roz wo ju (wzro stu go spo dar cze go).
Pe ter Dru c ker de fi niu je in no wa cje z ko lei jako szcze gó l ne na rzê dzie przed siê -

bio r ców, za po moc¹ któ re go ze zmia ny czy ni¹ oka zjê do pod jê cia no wej dzia³al -
no œci go spo da r czej lub do œwia d cze nia no wych us³ug. Obe c nie dzia³al noœæ in no -
wa cyj na jest jed nym z naj bar dziej isto t nych ob sza rów akty w nej dzia³al no œci
przed siê biorstw10.

Zgod nie z de fi nicj¹ po dan¹ w „Pod rê cz ni ku Oslo” in no wa cja „in no va tion” to
wdro ¿e nie no we go albo znacz¹co udo sko nalo ne go pro du ktu (wy ro bu lub us³ugi)
lub pro ce su, no wej me to dy mar ke tin go wej lub no wej me to dy orga niza cy j nej
w pra kty ce go spo da r czej, or ga ni za cji mie j s ca pra cy lub sto sun kach z oto cze-
niem11. In no wacj¹ jest nowe roz wi¹za nie o cha ra kte rze te ch ni cz nym, mar ke tin -
go wym, orga niza cy j nym lub pro ce so wym, któ re zna j dzie pra kty cz ne za sto so-
wanie w gospodarce.

2. For my praw ne ko merc jali zac ji wie dzy

Pro ces kome rcja li za cji prac ba da w czych jest naj wa¿ nie j szym aspe ktem
wspó³pra cy sfe ry na uki ze œwia tem bi z ne su. Po jê cie kome rcja li za cji wi¹¿e siê
z udo stê p nia niem praw do kon kre t nych wy ni ków prac B+R in nym pod mio tom,
g³ów nie przed siê bio r com, w celu osi¹gniê cia ko rzy œci maj¹tkowych. 

Ba riery ko merc jali zac ji wie dzy ge ner owa nej przez uczeln ie wy¿sze 157

9  Schu m pe ter J.: Te o ria roz wo ju go spo dar cze go, PWN, Wa r sza wa 1960, s. 103–104.
10  Dru c ker P.F.: In no wa cja i przed siê bio r czoœæ. Pra kty ka i za sa dy. PWE. Wa r sza wa 1992. s. 272.
11  Pod rê cz nik Oslo: Za sa dy gro ma dze nia i in ter pre ta cji da nych do tycz¹cych in no wa cji. Po miar

dzia³al no œci na uko wej i te ch ni cz nej. Wspó l na pu b li ka cja OECD i Eu ro sta tu, Wy da nie Trze cie 2005,
s. 48, http://www.uwm.edu.pl/ciitt/wp-con tent/up lo ads/2013/10/Podre cznik -OSLO- MANU AL1.pdf.
Wa r sza wa 2008.



Pod sta wo wy mi spo so ba mi kome rcja li za cji re zu l ta tów prac badaw czo- roz wo jo -
wych s¹12:
l w ramach komercjalizacji bezpoœredniej:

1) sprze da¿ wy ników prac ba dawc zych i roz woj owy ch,
2) udzie la nie li cenc ji na wy niki prac B+R,

l w ra mach ko merc jali zac ji po œred niej:
3) wnie sie nie wyni ków prac ba dawc zych i roz woj owy ch do spó³ki.
Cha ra kte ry styczn¹ cech¹ spo so bów kome rcja li za cji bez po œred niej jest ca³ko -

wi ta lub czê œcio wa utra ta kon tro li przez jed no stkê na ukow¹, pra co w ni ka na u-
ko we go nad re zul ta ta mi prac ba da w czych, któ re pod le gaj¹ pro ce so wi kome rcja li -
za cji. 

W przy pa d ku sprze da ¿y praw w³as no œci inte le ktua l nej na stê pu je utra ta przez
na uko w ca kon tro li nad wyko rzy sty wa niem re zu l ta tów pra cy na uko wej. W wy ni -
ku sprze da ¿y praw au to rskich na stê pu je prze nie sie nie maj¹tko wych praw au to r -
skich na na by w cê i jed no cze s ne zby cie siê ich przez au to ra oraz utra ta przez zby -
w cê mo ¿ li wo œci wyko rzy sty wa nia prze nie sio nych praw i za ra bia nia na nich
w za kre sie okre œlo nym w umowie sprzeda¿y.

Sprze da¿ li cen cji na wyko rzy sty wa nie w dzia³al no œci go spo da r czej re zu l ta tów
prac na uko wych przez na uko w ca bi z ne so wym przed siê bio r com, z ko lei umo ¿ li -
wia mu za trzy ma nie pe³nych praw w³as no œci do re zu l ta tów swo ich prac na uko-
wych. Przed siê bio r ca po sia da na to miast pra wo do ich wyko rzy sty wa nia.

Za sa dy pro ce su kome rcja li za cji po œred niej po le gaj¹cej na wnie sie niu wy ni -
ków prac badaw czo-ro zwo jo wych w fo r mie apo rtu do spó³ki typu spin off no r -
mu je art. 86a.1. usta wy Pra wo o szko l ni c twie wy ¿szym13.

Utwo rze nie przez ucze l niê spó³ki ce lo wej stwa rza mo ¿ li woœæ efe ktyw niej sze -
go wyko rzy sty wa nia i komer cjali zo wa nia re zu l ta tów prac ba da w czych. Sprzy ja
temu do ko ny wa nie ob se r wa cji ryn ku, jak te¿ nawi¹zy wa nie sze r szych kon ta któw 
bi z ne so wych. Spó³ka dziê ki swej ela sty cz no œci szy b ciej do sto so wu je siê do zmie -
niaj¹cych siê wa run ków ryn ko wych i jest bar dziej konkurencyjna. 

Na to miast w przy pa d ku utwo rze nia jed nej spó³ki ce lo wej przez ki l ka ucze l ni
na stê pu je zmnie j sze nie ko sztów jej utrzy ma nia. Dzia³al noœæ ta kiej spó³ki jest
bar dziej sku te cz na, gdy¿ dziê ki po sia da niu bar dziej kom p le kso wej bazy re zu l ta-
tów prac badaw czo-ro zwo jo wych mo ¿ li wa jej sze r sza wspó³pra ca z krê ga mi bi z -
ne su. Ze wzglê du na po wy ¿sze spó³ka ta ma mo ¿ li woœæ ge ne ro wa nia wiêkszych
dochodów. 

Pa r t ne rem w spó³ce ce lo wej mo¿e byæ rów nie¿ przed siê bio r ca z okre œlo nej bran-
¿y, me ne d¿er po sia daj¹cy do œwia d cze nie w da nej bran ¿y lub fun dusz in wes ty-
cy j ny14.
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12   Kome rcja li za cja re zu l ta tów prac ba da w czych a roz wój go spo dar ki: do bre pra kty ki [oprac. Ze -
spó³ w sk³. Ka ta rzy na Skie rska - Piê ta et.al.], In sty tut Nauk Spo³eczno -Eko nomi cz nych, £ódŸ 2013, pu-
 b li ka cja wspó³fi nan so wa na ze œro d ków UE w ra mach EFS, s. 31.

13  DzU z 2011 r. nr 84, poz. 455 ze zm.
14  Kome rcja li za cja B+R…, op.cit., s. 265.



W celu w³aœci we go prze pro wa dze nia pro ce su kome rcja li za cji nie zbêd na jest
od po wied nia wy ce na praw, bêd¹cych jej przed mio tem. Oce na w³as no œci inte le k -
tua l nej mo¿e byæ prze pro wa dzo na jako:
1) oce na jako œciowa (lega lnoœæ pa tentu, za strz e¿enia pa tent owe, prze waga tech -

nol ogi czna, za lety opat ento wan ego wy nal azku, do stê pnoœæ tech nol ogii
zastêpczych),

2) oce na iloœ ciowa maj¹ca na celu okre œlenie jej wart oœci fi nans owej me tod ami:
ryn kow¹, kos ztów, doc hodów.
W pro ce sie kome rcja li za cji prac ba da w czych i trans fe ru te ch no lo gii ko nie cz -

ne jest sporz¹dze nie od po wied nich umów. W pro ce sie tym maj¹ za sto so wa nie
na stê puj¹ce ro dza je umów15:
1) umo wa o do kon anie i/lub wd ro¿ enie in now acji (zle caj¹ca pra ce ba dawc ze),
2) umo wa o udos têpnienie know-how,
3) umo wa li cenc yjna, qu asi-li cenc yjna i umowa o ko rzys tanie z cu dzego pro -

jektu wy nal azcz ego,
4) umo wa o wspó³pra cy (kon sorc jum, jo int ven ture),
5) umo wa o prze nies ienie pra wa (prze nies ienie pa tentu),
6) umo wa sprz eda¿y (pa tentu, zna ku to war owe go),
7) umo wa o obci¹¿enie praw pod miot owy ch w³asn oœci prze mys³owej pra wami

rze czow ymi ogran icz onymi,
8) umo wa fran szyzy, le asingu lub dz ier¿a wy.

Pra wo do kome rcja li za cji wy ni ków ba dañ na uko wych i prac roz wo jo wych
przez ucze l nie wy ¿sze (pu b li cz ne i nie pub li cz ne) na da je Usta wa z 27 li pca 2005 r.
– Pra wo o szko l ni c twie wy ¿szym (DzU z 2012 r., poz. 572 ze. zm.). Zgod nie z za -
pi sa mi art. 6 ust. 1 pkt 2 tej usta wy ucze l nia ma w szcze gó l no œci pra wo do
wspó³pra cy z in ny mi jed no stka mi aka demi c ki mi i na uko wy mi, w tym za gra-
ni cz ny mi, w re a li za cji ba dañ na uko wych i prac roz wo jo wych, na pod sta wie po-
ro zu mieñ w celu po zy ski wa nia fun du szy z re a li za cji ba dañ, w tym z ich ko mer-
cja li za cji oraz wspie ra nia mobilnoœci naukowców.

W wy ni ku no we li za cji pra wa o szko l ni c twie wy ¿szym wpro wa dzo nej Ustaw¹
z 18 ma r ca 2011 r. o zmia nie usta wy – Pra wo o szko l ni c twie wy ¿szym, usta wy
o sto p niach na uko wych i ty tu le na uko wym oraz o sto p niach i ty tu le w za kre sie
sztu ki oraz nie któ rych in nych ustaw wpro wa dzo ny zo sta³ nowy prze pis, któ ry
nak³ada na ucze l nie obo wi¹zek wdro ¿e nia od po wied nich pro ce dur zarz¹dza nia
pra wa mi w³as no œci inte le ktua l nej, po sia da ny mi przez ucze l nie16. Prze pis ten zo -
bo wi¹zuje ucze l nie do wdro ¿e nia re gu la mi nu pre cy zy j nie okre œlaj¹cego za sa dy
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15 Kome rcja li za cja re zu l ta tów prac ba da w czych a roz wój go spo dar ki …, op.cit., S. 32, z A. Kacz-
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wspó³pra cy sfe ry na uki z przed siê bior ca mi, pro jekt wspó³fi nan so wa ny przez UE w ra mach EFS, 2012.

16 DzU z 2011 r. nr 84, poz. 455 ze zm.



zarz¹dza nia pra wa mi w³as no œci inte le ktua l nej oraz za sad kome rcja li za cji
rezultatów prac badawczych.

Se nat, a w przy pa d ku ucze l ni nie pub li cz nej or gan wska za ny w sta tu cie,
uchwa la re gu la min zarz¹dza nia pra wa mi au to rski mi i pra wa mi po kre w ny mi
oraz pra ca mi w³as no œci prze mys³owej, a ta k ¿e za sa dy kome rcja li za cji wy ni ków
ba dañ na uko wych i prac roz wo jo wych, któ ry okre œla17:
1) pra wa i obo wi¹zki uczelni, pracow ników oraz studen tów i doktor antów w za -

kres ie ochrony i ko rzys tania z praw au tors kich i praw po krewn ych oraz praw
w³as noœci prze mys³owej,

2) za sa dy wy nag radz ania tw órc ów,
3) za sa dy i pro ced ury ko merc jali zac ji wy ników ba dañ na ukow ych i prac roz wo-

j o wy ch;
4) za sady ko rzys tania z maj¹tku uczelni wy kor zyst ywan ego do ko merc jali zac ji

wy ników ba dañ na ukow ych i prac roz woj owy ch oraz œwi adc zen ia us³ug
naukowo-badawczych.

3. Efekty fi nans owe dzia³al noœci na ukowo-ba dawc zej
w uczeln iach wy¿szy ch

Du¿y po ten cja³ nauko wo-ba da w czy ja kim dys po nuj¹ jed no stki na uko we i nau -
kowo- bada w cze po ten cja l nie po wi nien byæ wyko rzy sty wa ny do po zy ski wa nia wy -
so kich przy cho dów z ofe ro wa nych wy ni ków prac nauko wo-ba da w czych, opra co -
wa nych i wdro ¿o nych no wych te ch no lo gii czy opa ten to wa nych wy na lazków.
Pro ces ten po wi nien prze ja wiaæ siê w akty w nych re la cjach na uki z go spodark¹
oraz wy so kim zaan ga ¿o wa niu ka dry na uko wej w pro wa dze nie wy so kiej ja ko œci ba -
dañ na rzecz pra kty ki, któ rych wy ni ki od po wia daj¹ aktu a l nym po trze bom ryn ku.

Kszta³to wa nie siê przy cho dów z dzia³al no œci ope ra cy j nej w szko³ach wy¿-
szych w Pol sce w la tach 2008–2012 oraz udzia³ przy cho dów z dzia³al no œci ba da w -
czej w przy cho dach ogó³em przed sta wio no w ta be li 1. 

Ta bela 1. Przy chody z dzia³alno œci oper acy jnej w szko³ach wy¿s zych w Pol sce
w la tach 2008–2012

Lata

Przychody
z dzia³alnoœci
operacyjnej

(tys. z³)

Przychody
z dzia³alnoœci

badawczej
(tys. z³)

Udzia³ przychodów
z dzia³alnoœci

badawczej
w przychodach

ogó³em (%)

Przychody
z wydzielonej
dzia³alnoœci

gospodarczej
(tys. z³)

Udzia³ przychodów
z wydzielonej dzia³alnoœci 

gospodarczej
w przychodach ogó³em

(%)

2008 17 281 920,8 2 092 365,1 12,1 107 079,3 0,6

2009 18 399 539,3 2 330 519,0 12,7  94 283,1 0,5

2010 19 543 507,3 2 693 474,5 13,8 100 707,0 0,5

2011 20 153 289,1 2 865 378,4 14,2 123 493,0 0,6

2012 20 248 341,4 2 864 236,7 14,1 132 388,9 0,7

îród³o: oprac owa no na pod staw ie da nych sta tys tyczny ch GUS (Szko³y wy¿ sze i ich fi nanse w la tach
2008–2012).
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Jak wy ni ka z ta be li 1 udzia³ przy cho dów z dzia³al no œci ba da w czej w przy cho -
dach ope ra cy j nych ogó³em w skra j nych la tach ba da ne go okre su kszta³towa³ siê
na po zio mie 12,1 % (w 2008 r.) oraz 14,1 % (w 2012 r.). Wzrost udzia³u przy cho -
dów z dzia³al no œci ba da w czej w przy cho dach ope ra cy j nych ogó³em wy niós³
w 2012 r. w sto sun ku do 2008 r. 16,5%. Na to miast udzia³ wy dzie lo nej dzia³al no -
œci go spo da r czej jest pra kty cz nie zni ko my we wszy stkich la tach ba da ne go okre -
su.

Efe kty fi nan so we szkó³ wy ¿szych w za kre sie dzia³al no œci ope ra cy j nej, dzia-
³al no œci ba da w czej oraz wy dzie lo nej dzia³al no œci go spo da r czej przed sta wio no
w fo r mie gra fi cz nej (wy kres 1).

Udzia³ przy cho dów z dzia³al no œci ba da w czej oraz z wy dzie lo nej dzia³al no œci
go spo da r czej w przy cho dach z dzia³al no œci ope ra cy j nej ogó³em w szko³ach wy¿-
szych przed sta wio no na wy kre sie 2. 

Ba riery ko merc jali zac ji wie dzy ge ner owa nej przez uczeln ie wy¿sze 161

Wy kres 1. Przy chody z dzia³alno œci oper acy jnej w szko³ach wy¿s zych w Pol sce w la tach 2008–2012

îród³o: oprac owa nie w³asne na pod staw ie da nych sta tys tyczny ch GUS.



Z ana li zy da nych zapre zen to wa nych na wy kre sie 2 wy ni ka, ¿e w ko le j nych la -
tach za uwa ¿a siê nie wielk¹ ten den cjê wzro stow¹ udzia³u przy cho dów z dzia³al-
no œci ba da w czej w przy cho dach ogó³em ucze l ni wy¿szych.

Dane o stru ktu rze przy cho dów z dzia³al no œci ba da w czej za pre zen towa no
w ta be li 2.

Ta bela 2. Struk tura przyc hod ów z dzia³alnoœ ci ba dawc zej w szko³ach wy ¿szy ch w Pol sce
w la tach 2008–2012

Lata
Przychody z dzia³alnoœci

badawczej (tys. z³)

w tym:

sprzeda¿ pozosta³ych prac
i us³ug badawczych

i rozwojowych (tys. z³)

udzia³ sprzeda¿y pozosta³ych prac
i us³ug badawczych i rozwojowych

w przychodach z dzia³alnoœci
badawczej (%)

2008 2 092 365,1 367 379,5 17,6

2009 2 330 519,0 296 315,7 12,7

2010 2 693 474,5 302 358,9 11,2

2011 2 865 378,4 341 668,0 11,9

2012 2 864 236,7 340 066,7 11,9

îród³o: oprac owa no na pod staw ie da nych sta tys tyczny ch GUS (Szko³y wy¿ sze i ich fi nanse w la tach
2008–2012).

Ana li zuj¹c dane za pre zen towa ne w ta be li 2, stwier dza siê, ¿e w 2010 r. nast¹pi³ 
spa dek udzia³u przy cho dów ze sprze da ¿y prac i us³ug ba da w czych i roz wo jo wych 
w przy cho dach z dzia³al no œci ba da w czej ogó³em. W ko le j nym 2011 roku ob ser-
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Wy kres 2. Udzia³ przychodów z dzia³alnoœci ba dawc zej oraz z wy dziel onej dzia³al noœci
go spod arcz ej w przy chod ach z dzia³alno œci oper acy jnej ogó³em w szko³ach wy¿s zych w la tach

2008–2012

îród³o: oprac owa nie w³asne na pod staw ie da nych sta tys tyczny ch GUS.



wu je siê na to miast nie zna cz ny wzrost z 11,2% do 11,9%. W 2012 r. spad³y nie zna -
cz nie przy cho dy z dzia³al no œci ba da w czej ogó³em w sto sun ku do roku ubieg³ego
na to miast udzia³ sprze da ¿y prac i us³ug ba da w czych i roz wo jo wych w przy cho -
dach dzia³al no œci ba da w czej kszta³tuje siê na takim samym poziomie.

Pr ezen tacjê gra ficzn¹ prz ychodów z dzia³aln oœci ba dawc zej przed staw iono na
wy kres ie 3.

Anal izuj¹c przy chody i kosz ty dzia³alno œci ba dawc zej w szko³ach wy ¿szy ch
w la tach 2008-2012, kt óre za prez ento wano w ta beli 3, mo ¿na st wie rdziæ, ¿e wy stê -
puje nie wielka prze waga kosz tów nad przy chod ami. Taka sy tua cja wyst¹pi³a na
na jwi êksz¹ sk alê w 2011 r., a w ko lejn ym roku prze waga kosz tów nad przy chod -
ami uleg³a znacznemu zmniejszeniu.

Ta bela 3. Kosz ty i nadw y¿ka net to z dzia³aln oœci ba dawc zej w szko³ach wy ¿szy ch w Pol sce
w la tach 2008–2012

Lata
Przychody

z dzia³alnoœci
badawczej (tys. z³)

Koszty w³asne
dzia³alnoœci

badawczej (tys. z³)

Nadwy¿ka netto
(tys. z³) 

Relacja nadwy¿ki
do przychodów
z dzia³alnoœci
badawczej (%)

2008 2 092 365,1 2 123 326,3 -30 961,2 -1,5

2009 2 330 519,0 2 342 157,6 -11 638,6 -0,5

2010 2 693 474,5 2 687 309,6 6 164,9 0,2

2011 2 865 378,4 2 969 589,4 -104 211,0 -3,6

2012 2 864 236,7 2 865 084,6 -847,9 0

îród³o: oprac owa nie w³asne na pod staw ie da nych sta tys tyczny ch GUS (Szko³y wy¿ sze i ich fi nanse w la -
tach 2008–2012).

W przy pa d ku pu b li cz nych szkó³ wy ¿szych wy stê pu je nie wie l ka nad wy ¿ka
przy cho dów nad ko szta mi dzia³al no œci ba da w czej w ba da nym okre sie
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Wy kres 3. Przy chody z dzia³alno œci ba dawc zej szko³ach wy ¿szy ch w la tach 2008–2012

îród³o: oprac owa nie w³asne na pod staw ie da nych sta tys tyczny ch GUS.



2008–2012, co zo sta³o za pre zen towa ne w ta be li 4. W 2012 r. w sto sun ku do roku
po prze dnie go przy j mu je ona nie wielk¹ ten den cjê wzro stow¹. Taki stan wy ni ka
naj pra wdopo dob niej z fa ktu, ¿e g³ów nym Ÿród³em fi na so wa nia pu b li cz nych
szkó³ wy ¿szych s¹ œro d ki bu d¿e to we w za kre sie dzia³al no œci sta tu to wej oraz
œro d ki do tycz¹ce re a li za cji pro je któw ba da w czych fi nan so wa nych z krajo wych
Ÿró de³ pu b li cz nych i miê dzyna ro do wych. Dane do tycz¹ce dzia³al no œci ba da w -
czej w pu b li cz nych szko³ach wy ¿szych (ta be la 4).

Ta bela 4. Kosz ty i nadw y¿ka net to z dzia³aln oœci ba dawc zej w pu bliczn ych szko³ach wy ¿szych
w Pol sce w la tach 2008–2012

Lata
Przychody

z dzia³alnoœci
badawczej (tys. z³)

Koszty w³asne
dzia³alnoœci

badawczej (tys. z³)

Nadwy¿ka netto
(tys. z³) 

Relacja nadwy¿ki
do przychodów
z dzia³alnoœci
badawczej (%)

2008 2 057 236,6 2 054 091,3 3 145,30 0,2

2009 2 277 016,9 2 263 483,6 13 533,3 0,6

2010 2 607 070,9 2 580 753,7 26 317,2 1,0

2011 2 764 438,9 2 754 203,8  10 235,1 0,4

2012 2 759 826,1 2 744 076,5 15 749,6 0,6

îród³o: oprac owa nie w³asne na pod staw ie da nych sta tys tyczny ch GUS (Szko³y wy¿ sze i ich fi nanse w la -
tach 2008–2012).

W przy padku nie pub liczny ch szkó³ wy¿ szy ch wys têp uje wyr aŸna prze waga
kosz tów nad przy chod ami na dzia³alno œci ba dawc zej. Prze waga kosz tów naj -
bard ziej pog³êbi³a siê w 2011 r. Sy tua cja uleg³a znacz nej po praw ie w ko lejn ym
2012 r., co przedstawiono w tabeli 5.

Ta bela 5. Kosz ty i nadw y¿ka net to z dzia³aln oœci ba dawc zej w nie pub liczny ch szko³ach
wy¿ szy ch w Pol sce w la tach 2008–2012

Lata
Przychody

z dzia³alnoœci
badawczej (tys. z³)

Koszty w³asne
dzia³alnoœci

badawczej (tys. z³)

Nadwy¿ka netto
(tys. z³) 

Relacja nadwy¿ki do
przychodów

z dzia³alnoœci
badawczej (%)

2008 35 128,5 69 235,0 -34 106,5 -97,1

2009 53 502,1 78 674,0 -25 171,9 -47,1

2010 86 403,6 106 555,9 -20 152,3 -23,3

2011 100 939,5 215 385,6 -114 446,1 -113,4

2012 104 410,60 121 008,1 -16 597,5 -15,9

îród³o: oprac owa no na pod staw ie da nych sta tys tyczny ch GUS (Szko³y wy¿ sze i ich fi nanse w la tach
2008–2012).

Re lacjê na dwy¿ki net to z dzia³aln oœci ba dawc zej do pr zych odów z dzia³al -
noœci ba dawc zej w szko³ach wy ¿szy ch z wy ró¿n ieniem szkó³ pu bliczn ych i nie -
pub liczny ch (wy kres 4). Z anal izy da nych wy nika, ¿e w nie pub liczny ch szko³ach
wy¿ szy ch wys têp uje wyr aŸn ie ujemna re lac ja, kt óra w ostatn ich la tach za czê³a siê
st abilizowaæ i zb li¿aæ do po ziomu ze row ego. Taka sy tua cja wy nika z tego, ¿e
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w ko lejn ych ba dan ych la tach kosz ty dzia³alno œci ba dawc zej przewy¿szaj¹
przychody z dzia³alnoœci badawczej. 

4. Ochrona praw w³asnoœci in tel ektu aln ej

Ochrona w³asnoœci in tel ektu aln ej jest jed nym z za sadn icz ych el emen tów
w pro ces ie ko merc jali zac ji re zult atów prac ba dawc zo-roz woj owy ch. W³aœc iwa
ochrona w³asnoœci prze mys³owej (obejm uj¹cej: wy nal azki, pa tenty, zna ki to wa-
r o we, wzo ry prze mys³owe, oznac zenia geo graf iczne i top ogra fiê uk³adów sca lo-
n ych), praw au tors kich i praw po krewn ych oraz praw do baz da nych um o¿liwia
fir mom czer pan ie korz yœci z ich zdol noœ ci in now acy jnej i tw órc zej; wzmac nia
ich pozyc jê ryn kow¹; przy czyn ia siê do wzro stu i roz woju inn owa cyjnoœci; jak
rów nie¿ u³atwia znalezienie partnerów i inwestorów do planowanego przedsiê-
wziêcia.

Od pow iednia ochrona w³asnoœci prze mys³owej i in tel ektu aln ej za bezp iecza
przed po tenc jalnym na rus zani em praw. Na rzê dzia ochrony w³asnoœci in tel ektu -
aln ej za bezp iecz aj¹ rze czyw ist ego wyn alaz cê lub twó rcê przed utrat¹ fi nans owy -
ch ko rzyœ ci czy wy nag rodz enia z tytu³u po siad any ch praw do ich w³asnych
wynalazków lub wzorów na rzecz konkurentów. 

Narzêdzia ochrony w³asnoœci in tel ektu aln ej um o¿l iwiaj¹ na dan ie wie dzy okr -
eœlonej for my, dzi êki cze mu mo¿ liwe jest prze nos zenie, sprze daw anie czy li cen-
c jono wan ie jej part ner om œwia ta biz nesu. Istotne zna czen ie ma wyb ór da nej for -
my ochrony w³asnoœci in tel ektu aln ej, gdy¿ wi¹¿e siê ona z ok reœ lony mi kon sek -
wencj ami praw nymi oraz fi nans owy mi. W sz czeg óln oœci um o¿li wia ona jed -
nostk om na ukow ym i pra cown ikom osi¹gni êcie doc hodów, któ re po zwal aj¹
pr o wad ziæ dal sze ba dan ia. Kon kretna for ma ochrony w³asnoœci in tel ektu aln ej
wp³ywa ró wni e¿ na ok reœ lenie za kresu od powi edzialnoœci pa rtne rów bizne-
sowych oraz poziomu ochrony rezultatów prac badawczo-rozwojowych.
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Wy kres 4. Re lac ja na dwy ¿ki do pr zyc hodów z dzia³al noœ ci ba dawc zej la tach 2008–2012

îród³o: oprac owa no na pod staw ie da nych sta tys tyczny ch GUS.



Na le¿y ró wnie¿ na dmie niæ, ¿e po jêcie „w³as noœæ in tel ektu alna” do tyc zy
wszyst kich wytwor ów ludz kiego umys³u, na tom iast ter min „pra wo w³asn oœci in -
tel ektu aln ej” zwi¹zany jest z pra wami do tycz¹cymi ko rzys tania z w³as noœci in te-
l ektu aln ej oraz jej ochrony18.

Pod staw owy mi prze pis ami re gul uj¹cymi pra wo w³asn oœci in tel ektu aln ej
w Pol sce s¹ w szc zególnoœci:
1) w za kres ie pra wa w³asn oœci ar tys tycznej, na ukow ej i li ter acki ej – pra wa au -

tors kiego:
l Ustawa o pra wie au tors kim i pra wach po krewn ych z 4 lu tego 1994 r. (DzU

z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze. zm.),
l Ustawa z 27 lip ca 2001 r. o ochron ie baz da nych (DzU z 2001 r. nr 128, poz.

1402 ze. zm.;
2) w za kres ie pra wa w³asn oœci prze mys³owej:

l Ustawa Pra wo w³asn oœci prze mys³owej z 30 czerw ca 2000 r. (DzU z 2013 r.
poz. 1410 ze zm.).

îród³ami pra wa w³asn oœci in tel ektu aln ej op rócz pr zep isów pra wa kra jow ego
s¹ prze pisy pra wa miê dzynarodowego oraz pra wa wsp ólnotowego. Do naj -
wa¿niejszych ure gulowañ miê dzynarodowych i wsp ólnotowych nale¿¹: 
1. Prze pisy, które ustan awi aj¹ mi nim alny po ziom ochrony pomiêd zy poszcz e -

gólnymi kra jami:
l Akt pa rys ki Kon wenc ji Ber neñs kiej o ochron ie dzie³ li ter acki ch i ar tys tyczny -

ch sporz¹dzo ny w Par y¿u 24 lip ca 1971 r. (DzU z 1990 r. nr 82, poz. 474),
l Po wszechna kon wenc ja o pra wie au tors kim, zre wid owa na w Par y¿u dnia

24 lip ca 1971 r. (DzU z 1978 r. nr 8, poz. 28),
l Kon wenc ja pa rys ka o ochron ie w³asnoœci prze mys³owej (DzU z 1975 r. nr 9

poz. 51),
l Po roz umi enie w spra wie han dlow ych asp ektów pra wa w³asn oœci in tel ektu -

aln ej (TRIAS), za³¹cznik do umowy ustan awi aj¹cej œwiat ow¹ organ iza cjê
han dlu (DzU z 1966 r. nr 32 poz. 143).

2. Prze pisy, które d¹¿¹ do utwor zenia po nadn aro dow ych in styt ucji um o¿li wia -
j¹cych uzys kanie w jed nym pos têpowaniu pra wa wy³¹czne go w kil ku kra jach19:
l Po roz umi enie Ma dryck ie o mi êdzyn arodowej re jes tracji zn aków (DzU

z 1993 r. nr 116 poz. 514) i pr oto kó³ do tego po roz umi enia (DzU z 2003 r.
nr 13 poz. 129),

l Uk³ad o wspó³pra cy pa tent owej (DzU z 1991 r. nr 70 poz. 303),
l Kon wenc ja o udziel aniu patent ów eu rop ejsk ich (DzU z 2004 r. nr 79 poz.

737),
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18  Pra wo w³as no œci inte le ktua l nej dla kla strów, Pol ska Agen cja Roz wo ju Przed siê bior czo œci, Wa r -
sza wa 2012, s. 108, http://www.wipo.int/ex port/si tes/www/sme/en/do cu ments/gu i des/ trans la tion/ma -
king_ip_work_for_ bu si ness_pol.pdf.

19  £aze wski M.,  Go³êbio wski M.: Va de me cum inno wacy j ne go przed siê bio r cy. W³as noœæ inte le -
ktua l na, Wa r sza wa 2006, s. 8, http://www.rsi.org.pl/dane/do wnlo ad/va de me kum_3tom_wlas nosc_inte -
le ktua l na_i_prze my s lo wa.pdf



l Roz porz¹dze nie nr 40/94 z 20 grud nia 1993 r. w spra wie wspó lnotowego zna -
ku to war owe go (DzUrz WE L 11 z 14.01.1994 r.).

5. Ba riery i ko rzyœ ci wy nik aj¹ce ze wspó³pra cy na uki z biz nes em

Pol skie ucze l nie, po mi mo po siad ania du ¿ego po tenc ja³u inno wacy j ne go, za j -
muj¹ ostatn ie miej sca w Eu rop ie pod wz glê dem wspó³pra cy z biz nes em czy prze -
mys³em. Ist nieje jesz cze zbyt ni skie za int ere sow anie go spod arki po dejm owa -
niem dzia³añ in now acy jnych i ko merc jali zacj¹ ba dañ na ukow ych, co po wod uje
¿e Pol ska znaj duje siê na jed nym z ostatn ich miejsc wœród krajów cz³onkowskich 
OECD i UE. 

Pod wzglê dem wy da t ków na ba da nia i roz wój w re la cji do PKB Pol ska
w 2011 r. zna j do wa³a siê po ni ¿ej po zio mu œred niej dla kra jów UE i OECD, jak te¿ 
po ni ¿ej œred niej dla kra jów roz wi jaj¹cych siê i czte rech pañstw Gru py Wy szeh-
ra dz kiej (V-4). W 2011 r. œred nia dla kra jów OECD wy nios³a 2,4 proc. PKB, dla
UE 2,04 proc. PKB, w Pol sce zaœ ty l ko 0,77 proc. PKB. Nie po koj¹cym jest fakt,
¿e po ziom wy da t ków na ba da nia i roz wój w kra jach roz wi jaj¹cych siê i kra jach
Gru py Wy sze hra dz kiej w la tach 1996–2000 by³ na po do bnym po zio mie. Ró ¿ ni ce
za czê³y siê pog³êbiaæ na nie ko rzyœæ Pol ski pocz¹wszy od pie r wszej de ka dy XXI
wie ku, co przed sta wio no na wy kre sie 5.

W sz óstej edyc ji ra portu The Glo bal In novat ion In dex (2013) stwier dzono, ¿e
po gors zy³ siê po ziom in nowacyjnoœci w go spod arce pol skiej20. Ra port ten oce-
n iaj¹cy po ziom in nowacyjnoœci w 142 kra jach zo sta³ oprac owa ny przez kon sor-
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Wy kres. 5. Wy datki na B+R w re lac ji do PKB w Pol sce i gru pach kra jów, 1996–2011

îród³o: Or³ow ski W.M.: Ko merc jali zac ja ba dañ na ukow ych w Pol sce. Ba riery i mo ¿liw oœci ich prze³a-
man ia, PWC, War szawa, li piec 2013, s. 7.

20 http://www.globa linno vatio nin dex.org



c jum zna nych uczelni wy¿szy ch (Cor nell Univers ity i INSEAD The Bu sin ess
Scho ol for the World) we wspó³pra cy ze œwi atow¹ or gan iza cj¹ w³as noœ ci in tel ek -
tu aln ej the World In tell ectu al Pro perty Or gan iza tion (WIPO). Pol ska zajê³a
49 miej sce, o piêæ po zyc ji ni ¿sze w po rów naniu z ubieg³ym ro kiem (44) i zna laz³a
siê za kra jami bied niejs zymi, prze znac zaj¹cymi ni¿s ze œrod ki na in now acje: Ru -
mun ia (48 miej sce), Bu³ga ria (41 miej sce). Pod wzgl êdem efek tywnoœci prze -
kszta³ce nia cz ynników wsadowych w innowacyjne efekty Polska zajê³a
110 miejsce na œwiecie.

W Pol sce na zbyt ni skim jesz cze po ziom ie kszta³tuj¹ siê wy datki sek tora pry -
watn ego na B+R w re lac ji do PKB. Po la tach 2010–2011, re kord owy ch pod
wz glêd em wa rtoœ ci in wes tycji PE (priva te equ ity) w re lac ji do PKB (0,18%),
w 2012 r. nast¹pi³ spa dek zaa nga¿owanego przez pry watn ych inw esto rów ka -
pita³u do 0,13% PKB21.

Przep³ywy œrodków na ba dan ia z pr zed siêbiorstw do wy ¿sz ych uczelni
i instyt utów ba dawc zych wy nios³y w Pol sce ³¹cznie w roku 2011 równowartoœæ
0,03% PKB, co oznac za ¿e ry nek ba dañ na ukow ych prak tyczn ie nie funk cjon uje,
zw³asz cza w od nies ieniu do wy ¿szy ch uczelni22. 

Ba riery roz woju ryn ku bad añ na ukow ych w Pol sce od stro ny po pyt owej stro -
ny poda ¿owej oraz mech anizmów trans mis ji i pro poz ycje dzia³añ pro wadz¹cych
do ich usu niêcia (tabele 6–8).

Wie le pol skich prz edsiêbiorstw jest nadal s³abo przy got owa na do wyzw añ,
zwi¹za nych z co raz wi êksz¹ dy nam ik¹ zmian spo³ecz no-go spod arcz ych, co po -
twierd zaj¹ ba dan ia prze prow adz one w ra mach pro jektu Bra n¿owi Li der zy zmian 
(BLZ)23. Ni ska ad aptacyjnoœæ pol skich firm jest wy zwan iem dla otoc zenia na -
ukow ego do bu dow ania re lac ji z pr zed siêbiorstwami. Cech¹ pol skich prz ed-
siêbiorstw, któ ra wy³ania siê z ró¿ nych bad añ jest ni ski udzia³ in now acji i no wo-
c zesn ych tech nol ogii w stra teg iach roz woju firm. Mimo wie lu kra jow ych i unij-
n ych progr amów sty mul uj¹cych inn owa cyjnoœæ, aspekt po strzeg ania in nowacy j -
no œci, jako trwa³ego sce nar iusza rozwoju ka¿dej firmy jest traktowany w sposób
zbyt marginalny.

Czê sto jako pow ód s³abo roz win iêtej wspó³pra cy prz edsiêbiorstw z przed sta-
w ici elami sfe ry na ukowo-ba dawc zej ze stro ny prak tyki go spod arcz ej uw a¿a siê:
ogran icz anie koszt ów przez przedsiêbiorców, specyfikê dzia³alnoœci przed-
siêbiorstw, a tak¿e niechêæ kie rown ictwa do wpro wad zania zmian. Ma to nie ko-
r zystny wp³yw na efe kty wnoœæ pro ces ów za chodz¹cych w pr zedsiêbiorstwach,
maj¹c na wz glêdzie obecne wy mag ania go spod arcze, a ta k¿e ko niec znoœæ szyb -
kiej re akc ji na zmieniaj¹ce siê czynniki rynkowe.
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21 Przed siê bio r czoœæ w Pol sce, Mi ni ste r stwo Go spo dar ki, Wa r sza wa, wrze sieñ 2013, s. 87.
22 Or³owski W.M.: Kome rcja li za cja ba dañ na uko wych w Pol sce. Ba rie ry i mo ¿ li wo œci ich

prze³ama nia, PWC, Wa r sza wa, li piec 2013, s. 3, http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/use r fi les/ _pu b lic/aktu al -
no s ci/kome rcja li za cja_ba dan _na uko wych_w_pol sce_-_prof._w._or lo wski.pdf.

23 Ma te ria³y z kon fe ren cji: „Pa r t ne rzy zmian go spo da r czych: Ba da nia, In no wa cje, Roz wój
2014–2020. Jak bu do waæ no wo cze s ne re la cje po miê dzy nauk¹ a bi z ne sem”, Wa r sza wa, 5 cze r w ca 2013.



Ta bela 6. Ba riery roz woju ryn ku bad añ na ukow ych w Pol sce i pro poz ycje dzia³añ – stro na
popytowa

Bariera Proponowane dzia³ania

a
 w

o ty
 p

o
p 

a
 n

ort
S 

Brak zainteresowania przedsiêbiorców
innowacjami.

• Nowa polityka przemys³owa.

• Wspieranie ekspansji miêdzynarodowej firm.

• System zachêt podatkowych.

• Premiowanie wspó³pracy.

• Wzrost skutecznoœci Narodowych Programów
Badawczych jako katalizatora badañ

komercyjnych.

• Dzia³alnoœæ edukacyjna i promocyjna.

Niski rozwój kultury innowacyjnoœci oraz
niewielkie doœwiadczenie w zakresie

wspó³pracy biznesu z nauk¹.

• Promocja i upowszechnianie przyk³adów
sukcesu.

• Program wsparcia dla rozwoju firm start-up.

• Doradztwo dla MSP.

• Zachêty podatkowe dla innowacji w MSP.

Zagraniczne centra podejmowania decyzji
w wiê kszo œci du¿ych firm.

• Nowa polityka przemys³owa w zakresie
inwestycji bezpoœrednich.

S³aby rozwój rynków finansowych w sferze
finansowania innowacji.

• Zachêty finansowe dla finansowania innowacji
przez banki.

• Rozwa¿enie stworzenia Banku Innowacyjnej
Gospodarki.

Ma³a atrakcyjnoœæ strony poda¿owej, s³aboœæ
mechanizmu transmisji, brak odpowiednio

skutecznej polityki regulacji rynku.

• Dzia³ania s³u¿¹ce poprawie atrakcyjnoœci strony
poda¿owej.

• Dzia³ania s³u¿¹ce poprawie sprawnoœci
mechanizmu transmisji.

• Dzia³ania s³u¿¹ce poprawie skutecznoœci polityki
regulacji rynku.

îród³o: Or³owski W.M.: Komercjalizacja badañ naukowych w Polsce. Bariery i mo¿liwoœci ich
prze³amania, PWC, Warszawa, lipiec 2013, s. 4.

Ta bela 7. Ba riery roz woju ryn ku bad añ na ukow ych w Pol sce i pro poz ycje dzia³añ
 – stro na poda¿owa

Proponowane dzia³ania

Stro na
po da ¿o wa

Ma³a atrakcyjnoœæ strony
poda¿owej, s³aboœæ

mechanizmu transmisji, brak
odpowiednio skutecznej
polityki regulacji rynku.

• Dzia³ania s³u¿¹ce po pra wie atra kcy j no œci stro ny po da ¿o wej.

• Dzia³ania s³u¿¹ce po pra wie spra w no œci me cha ni z mu
trans mi sji.

• Dzia³ania s³u¿¹ce po pra wie sku te cz no œci po li ty ki re gu la cji
rynku.

Niewielkie zainteresowanie
materialne wynalazców

komercjalizacj¹.

• Ja s ne roz strzy g niê cia w za kre sie praw w³as no œci inte le ktua l -
nej (prze ka za nie praw wynalazcom).

• Za chê ta i po moc w otwie ra niu w³as nych firm przez pra co w -
ni ków in sty tu cji naukowych.

Brak do œwia d czeñ
i umiejêtnoœci wspó³pracy

z biznesem.

• Doradztwo dla badaczy zainteresowanych wspó³prac¹
z biznesem.

• Edukacja w zakresie przedsiêbiorczoœci akademickiej.

Brak jasnych zasad
rozliczania kosztów i do cho -

dów z kome rcja li za cji
w in sty tu cjach naukowych.

• Jasne zasady rozliczania kosztów badañ.

• Program dobrowolnej rezygnacji z obci¹¿enia wynalazcy
kosztami.
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Wewnêtrzne mechanizmy
blokuj¹ce w instytucjach

naukowych.

• Promocja d³ugookresowych korzyœci z komercjalizacji.

• Zakaz d³awienia komercjalizacji przez obci¹¿enia finansowe
i przeszkody prawno-organizacyjne.

Dostêpnoœæ „miêkkiego”
finansowania i brak przymusu 

dla poszukiwania
d³ugookresowych dochodów

z komercjalizacji.

• Zwiêkszenie skali przymusu ekonomicznego.

• Zwiêkszenie roli konkurencyjnego systemu walko o granty
badawcze.

• Szersze wykorzystanie Narodowych Programów Badawczych 
jako katalizatora badañ o charakterze komercyjnym.

• Kontrakty miêdzy rz¹dem a instytucjami naukowymi.

Spadek jakoœci kapita³u
ludzkiego w instytucjach

naukowych.

• Fundusze gwarantowane na badania dla m³odych
naukowców.

• Wsparcie dla ³¹czenia dzia³alnoœci naukowej
z przedsiêbiorczoœci¹.

îród³o: Or³owski W.M.: Komercjalizacja badañ naukowych w Polsce. Bariery i mo¿liwoœci ich
prze³amania, PWC, Warszawa, lipiec 2013, s. 4–5.

Ta bela 8. Ba riery roz woju ryn ku bad añ na ukow ych w Pol sce i pro poz ycje dzia³añ – me chan izm 
transmisji

Bariera Pro po no wa ne dzia³ania

Me cha ni z my
trans mi sji

Brak rynkowego zapotrzebowania na
us³ugi brokerskie.

• Wsparcie finansowe dla tworzenia
firm-brokerów nauki.

Brak skutecznego wsparcia ze strony
polityki regulacji rynku.

• Wsparcie obiegu informacji miêdzy
nauk¹ i biznesem.

• Edukacja i promocja.

îród³o: Or³owski W.M.: Komercjalizacja badañ naukowych w Polsce. Bariery i mo¿liwoœci ich
prze³amania, PWC, Warszawa, lipiec 2013, s. 5.

Wy niki ba dañ w ra mach pro jektu BLZ wy kaza³y, ¿e jed nym z fun damentów
sil nego po tenc ja³u ad apt acy jnego pol skich firm w wa runk ach na ras taj¹cych
zmian go spod arcz ych jest ak cept acja i zro zum ienie po trzeby zmian na po ziom ie
za trudn ianej ka dry. Istotn¹ si³¹ roz woju, przek³adaj¹c¹ siê na zdolnoœæ do osi¹ga -
nia suk cesu fir my jest umi ejêtnoœæ bu dow ania ak cept acji do zmian na poziomie
kadry kierowniczej.

Anal izuj¹c korz yœci wy nik aj¹ce ze wspó³pra cy na uki z biz nes em, nal e¿y
stw ier dziæ, ¿e wspó³pra ca z prz edsiêbiorcami do starc za na ukowc om nowe Ÿród³a
po zys kiwa nia œr odk ów fi nans owy ch na pro wad zenie i roz wój bad añ. Stwa rza te¿
mo¿l iwoœci ko rzys tania z do datk owej in fras truktu ry, apar atu ry oraz wie dzy prz ed-
siêbiorców pod czas re aliz acji w part ners twie proj ektów ba dawc zo-roz woj owy ch.
Jed nostki na ukowo-ba dawc ze po przez ko mercjalizacjê wy ników ba dañ na uko-
w ych osi¹gaj¹ wie le kor zyœci przek³adaj¹cych siê na wy niki fi nans owe jed nos tek
przy czyn iaj¹c siê do ich wzro stu i osi¹gniê cia suk cesu. Wspó³pra ca na uki z biz -
nes em za pewn ia do datk owe œr odki fi nans owe ma cier zyst ym jed nostk om i la bor a -
to riom, um o¿l iwi aj¹c fi nans owa nie na stêp nych prac ba dawc zych i rozwojowych.
Pracownikom naukowym umo¿liwia zaœ rozwój oraz pozyskiwanie nowych
Ÿróde³ dochodów. 
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Uczeln ie po siad aj¹ce do œwia dczenie i know-how po dejm uj¹c wspó³pr acê
z prze mys³em, uzys kuj¹ ogromne korzyœ ci dziêki dostêp owi do zasobów i wie dzy
jak¹ dys pon uj¹ te fir my24.

Wspó³pra ca na uki i biz nesu przy czyn ia siê do bie¿¹cego przep³ywu in form a -
cji po miêd zy tymi sek tor ami, co umo ¿li wia traf niejs ze zi dent yfi kow anie po trzeb
ryn ku, jak te¿ sty mul uje kie runki pro wad zony ch praw ba dawc zych. Pr zeds iê -
biorcy maj¹ be zpoœ redni do stêp do naj nows zych wyn ików bad añ, któ rych wdr o -
¿en ie sprzy ja roz woj owi dzia³aln oœci go spod arcz ej i czy ni j¹ bar dziej kon kur en -
cy jn¹. Go spod arka krajowa przez to staje siê bardziej innowacyjna.

Ba rierê we wspó³pra cy na uki z go spod ark¹ zaw sze sta nowi³a inna men tal noœæ
prz eds iêbiorców i nau kow ców, któ rej nie da siê szyb ko zmie niæ. Jed nak po przez
stop niowe po dejm owa nie dzia³añ oraz dz iêki wspó³uczestn ictwu we wspólny ch
przedsi êwzi êciach przed staw ici eli obu œrodo wisk, z roku na rok wspó³pra ca ta
jest co raz lep sza. Przedk³ada siê ona na lepsz¹ adaptacyjnoœæ firm i po praw ia zd ol -
no œæ do osi¹ga nia zak³ad an ych ce lów biz nes owy ch. Prz eds iêb iorstwa staj¹ siê co -
raz bar dziej ak tywne i w ba dan iach na ukow ych widz¹ swoj¹ przysz³oœæ i rozwój.
W ostatn ich la tach po strzega siê, ¿e pr zedsiê biorcy co raz cz êœciej zg³aszaj¹ siê do
uczelni, ofer uj¹c im wspó³pracê w zakresie dzia³alnoœci innowacyjnej.

Od 2012 r. wzros³y nak³ady se kto ra pry wa t ne go na pra ce badaw czo- rozwo jo -
we po przez wspó³udzia³ przed siê biorstw w fi nan so wa niu pro je któw, cze go wy -
ma ga³y kon ku r sy og³asza ne przez Na ro do we go Cen trum Ba dañ i Roz wo ju
(NCBiR). Wspó³udzia³ przed siê bio r ców i na uko w ców w pro je ktach ba da w czych
i pro gra mach NCBiR przy czy nia siê do po pra wy re la cji i efe kty w no œci wspó³pra -
cy na uki z bi z ne sem. Og³asza ne przez NCBiR kon ku r sy – obe j muj¹ce po moc dla
wdro ¿eñ, któ rych przed mio tem s¹ roz wi¹za nia in no wa cyj ne – kre uj¹ po ten cja³
dla roz wo ju po przez mo ¿ li woœæ prze kszta³ce nia tych roz wi¹zañ w nowe te ch no -
lo gie.

6. Pod sum owa nie

Trans fer wie dzy i tech nol ogii, mo¿l iwy jest dziê ki ko merc jali zac ji re zult atów
prac ba dawc zych i roz woj owy ch. Wdr a¿a nie no wych roz wi¹zañ in now acy jnych
wp³ywa na ro zwój pr zed siê bior stw, po maga im efekt ywni ej konku rowaæ na ryn -
ku co przek³ada siê na rozwój go spod arczy i spo³ecz ny reg ionów i kra jów. Ko -
merc jali zac ja jest nie odzown ym elem entem roz woju no woc zesn ej go spod arki,
ba zuj¹cej na wie dzy i no woc zesn ych technologiach, wspieraj¹cej innowacyjnoœæ.

W pro ces ie ko merc jali zac ji wy ników ba dañ bar dzo istotne jest po siad anie
wie dzy odn oœcie ak tua lny ch po trzeb ryn ku, co wa runk uje prze prow adz enie
badañ, któr ych re zult aty spro staj¹ oczek iwa niom przed siê bio rców. Z uwagi na
powy ¿sze nie odzowna jest ak tywna wza jemna wspó³pra ca nau kowców i prz ed -
siêbiorców, utrzym ywa nie sta³ych relacji nauki z biznesem. 

Ba riery ko merc jali zac ji wie dzy ge ner owa nej przez uczeln ie wy¿sze 171

24  Wis se ma J.G.: Uni we r sy tet Trze ciej Ge ne ra cji…, op. cit., s. 32.



Ko merc jali zac ja re zult atów prac ba dawc zych jest klu czow ym czyn nik iem,
który wp³ywa na zwiê ksz enie po tenc ja³u na ukow ego go spod arki oraz jej in nowa -
cyjn oœci. Dz iêki wza jemn ej wspó³pra cy po dejm owa nej przez przed staw ici eli sek -
tora na ukow ego i przed staw ici eli przed siêb ior stw po wstaj¹ nowe tech nol ogie,
któr ych oprac owa nie bez ta kiej wspó³pra cy by³oby nie mo¿liwe. Wiê ksza inn o -
wacyjnoœæ i kre atywnoœæ na uki oraz lep sze wy kor zyst ywan ie wy nik ów ba dañ de -
cyd uj¹ o lepszym rozwoju gospodarki oraz rozwoju spo³ecznym.

Roz woj owi go spod arki sprzy ja w szcze gólnoœci efekt ywna wspó³pra ca przed -
staw ici eli oby dwu sek torów: jed nos tek na ukow ych oraz przed staw ici eli przed -
siêb ior stw zaang a¿ow any ch w reali zacjê wspól nych proje któw ukier unko wan ych 
na rozwój innow acyj noœ ci, który ch koñco we re zult aty znaj duj¹ za stos owa nie
w dzia³al noœci go spod arcz ej. Taka for ma wspó³pra cy sek tora na uki i sek tora
prz eds iêbiorstw przynosi korzyœci dla obydwu stron.

Nie zwyk le wa¿ nym aspekt em jest równie¿ to, ¿e pol scy na ukowcy co raz cz êœ -
ciej uczestn icz¹ w pro jekt ach miê dzyn arodowych. Wspó³pra ca z za gran iczny mi
stu dent ami i wyk³ad owc ami w pol skich uczeln iach wy twar za sil niejsz¹ poz ycjê
w kon kur owa niu o fun dus ze unijne. Nale¿y podkr eœliæ, ¿e osi¹gniêc ia pol skiej
na uki w znacz nym stop niu s¹ zale ¿ne od ak tywn ej pra cy ze spo³owej na ukowców
o ró ¿nych sp ecjalnoœciach, jak ró wnie¿ wspó³pra cy i wspó³dzia³ania ze sob¹ wie -
lu pod miotów: prz edsiêbiorców, jed nos tek na ukowo-ba dawc zych oraz in styt ucji
wspomagaj¹cych, w tym instytucji finansuj¹cych. 

Maj¹c na uwad ze ko rzy œci, ja kie stwa rza ko merc jali zac ja re zult atów prac ba -
dawc zo-roz woj owy ch dla sek tora ba dawc zo-roz woj owe go oraz dla œwi ata biz nesu 
– osi¹ga nych dz iêki wy mian ie wie dzy i tech nol ogii – nie odzown ym wy daje siê
byæ po dejm owa nie i wspo mag anie in tens yfi kuj¹cych dzia³añ przez przed staw i-
ci e li oby dwu sek torów, pro mow anie chê ci wza jemn ej wspó³pra cy, tak aby jak
naj wiêcej prac badawczych znajdowa³o zastosowanie w gospodarce.
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Iwona £ADZIAK

Commer cial iza tion Bar riers of the Knowled ge
Ge ner ated by the Univers iti es

Po lish Univers iti es, de spite a very big in novat ive po tent ial, are pla ced at
the end of the Eu rop ean ran king list con sid ering the ir co oper ati on with
bu sin ess or in dus try. The most com mon ,men tion ed cau se, is too small
investm ents on R &D and the bu sin essmen lack of interest in innovations. 

On the other hand many Po lish Univers iti es have not im plem ented any
so lut ion sys tems in com merc iali zat ion of re sea rch re sults as well as trans fer
of tech nol ogy. They also do not have any com plex appro ach con cern ing
that problem.

It is be lieved that the re pres enta tiv es of re sea rch and scien tif ic
com mun ity have a very lit tle exper ience with econ omic prac tice. This is the 
cau se, the ir ideas are ne arly im pos sible to use in prac tice. One of the
cau ses of weak co oper ati on be tween scien ce and bu sin ess is the re luctance 
of ma nag ers to implement any changes.

The ar ticle de als with the pro blems con cern ing the pro cess of univers ity
knowled ge com merc iali zat ion in case of pro gressive glo bal iza tion, gro wing
econ omic chan ges and in crea sing competition.

The pa per di scuss es the ba sic no tions of co oper ati on be tween the
scien tif ic and re sea rch sector and bu sin ess. The fun dam ental le gal aspects
of knowled ge com merc iali zat ion has been pre sent ed, as well as the most
im port ant re gul ati ons con cern ing the se cur ity of the in tell ectu al pro perty
ri ghts. The spe cial at tent ion has been fo cus ed on the bar riers and

ad vant ages fol low ing the cooperation between the science and business.

Ke y words: innovations, commercialization of research results, intellectual
property, transfer of technology, cooperation between science and
business.
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Stre sz cze nia prac ma gi ste r skich s³ucha czy

nie sta cjona r nych stu diów II sto p nia,
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z pra cy dy p lo mo wej
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m³. kpt. mgr in¿. Kon rad D¥BROWSKI 

pro mo tor: dr in¿. Anna SZAJEWSKA

Ba da nie roz wo ju po ¿a ru trzci ny phra g mi tes
au stra lis

Wczesn¹ wiosn¹ Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na gasi tysi¹ce po ¿a rów traw. La tem
i je sie ni¹ co ro cz nie p³on¹ se t ki he kta rów la sów. W du ¿ej mie rze za przy czy nê
tych po ¿a rów odpo wie dzia l ny jest cz³owiek, któ ry po wo du je je nie umy œl ne lub
ce lo wo. Rza dziej przy czy na mi mog¹ byæ zda rze nia lo so we, na któ re cz³owiek nie
ma wp³ywu. Sku t ki tych po ¿a rów maj¹ ogro m ne kon se k wen cje dla eko sy ste mu.
W po ¿a rach gin¹ cen ne i chro nio ne ga tun ki ro œlin. Zni sz czo na zo sta je flo ra ba k -
te ry j na przy spie szaj¹ca rozk³ad re sztek ro œlin. Sku pi ska ro œlin no œci s¹ mie j s ca mi 
¿y cia ogro mnej li cz by ga tun ków owa dów, zwierz¹t oraz pta ków. Zna cz na ich
iloœæ gi nie w p³omie niach. Ba da nie po ¿a ru trzcin, któ re opi sa no w pra cy ma gi ster -
skiej, zbli ¿o ne by³o cha ra kte ry styk¹ prze bie gu do po ¿a rów traw, jed nak od zna -
cza³o siê wiêksz¹ szy b ko œci¹ prze bie gu. Z uwa gi na doœæ czê ste wy stê po wa nie
trzci ny na te re nie Pol ski wa r to przy j rzeæ siê spe cy fi ce jej spa la nia. W tak dy na mi -
cz nie prze bie gaj¹cym po ¿a rze na stê pu je zna cz ny przy rost po wie rz ch ni spa lo nej
w cza sie, co czy ni dzia³ania ga œ ni cze Stra ¿y Po ¿a r nej ma³o efe kty w ne. W Pol sce
nie by³y prze pro wa dza ne ba da nia po ¿a rów trzci ny. Nie ma na ten te mat ¿ad nych
opra co wañ. Li cz ba ba dañ po le gaj¹ca na kon tro lo wa nym wznie ce niu po ¿a ru zew -
nê trz ne go jest sto sun ko wo nie wie l ka. Przy czyn¹ mo¿e byæ trud noœæ rea li zo wa nia 
ba dañ. Czê sto wy ma gaj¹ one du ¿e go zaan ga ¿o wa nia oraz wk³adów fi nan so wych.
Wa r to wiêc siê dok³ad niej przy j rzeæ me cha niz mo wi przebiegu takiego po¿aru.

Roz prze strze nia nie po ¿a ru ro œlin no œci na le ¿y roz pa try waæ jako fun kcjê wie lu
zmien nych opi sa nych przez wa run ki atmo sfe ry cz ne, ukszta³to wa nie te re nu,
iloœæ pa l nych sk³ad ni ków bio ma sy. Dy na mi ka i roz wój po ¿a ru za le ¿y ta k ¿e od
wil go t no œci ma te ria³u pa l ne go oraz sto p nia jego roz dro b nie nia. Po ¿ar w mo men -
cie zna cz ne go roz wi niê cia sam w sprzê ¿e niu z czyn ni ka mi zew nê trz ny mi
kszta³tuje wa run ki swe go roz wo ju. Wiatr jest naj istot nie j szym czyn ni kiem
maj¹cy wp³yw na prze bieg po ¿a ru. Od jego prê d ko œci za le ¿y in ten sy w noœæ spa la -
nia, prê d koœæ i kie ru nek prze mie sz cza nia siê czo³a po ¿a ru. W p³askim te re nie
z jed no rodn¹ po kryw¹ pa li wa oraz przy wie trze wiej¹cym w jednym kierunku
i z jed na kow¹ si³¹ – kszta³ty linii ognia roz³o¿one s¹ w jednakowych odstêpach
czasu. 

Ba da niu pod czas kon tro lowa ne go po ¿a ru pod da no trzci nê po spo lit¹ (z ³ac.
Phra g mi tes au stra lis), któ ra jest ga tun kiem ro œli ny z ro dzi ny wie chli no wa tych.
Ga tu nek bar dzo sze ro ko roz po wszech nio ny na ca³ym œwie cie. Phra g mi tes au stra lis
two rzy zwa r te i gê ste kêpy. Naj wiê ksza ro œli na zie l na we flo rze Pol ski. Osi¹ga wy -



so koœæ do 4 m. Jest ty pow¹ ro œlin¹ ba gienn¹ i nad wodn¹, ale jest ga tun kiem o sze -
ro kim za kre sie tolerancji ekologicznej, potrafi rosn¹æ tak¿e na suchym l¹dzie.

Ob sza ry po ro œ niê te trzcin¹ sta no wi¹ do sko na³e mie j s ce dla roz wo ju i ¿y cia li -
cz nych ga tun ków ro œlin i zwierz¹t. Wie le z nich gi nie w wy ni ku zmia ny w u¿y t -
ko wa niu – ode jœciu od tra dy cy j nych, eks ten sy w nych spo so bów go spo daro wa nia
np. wy pa su ³¹k, prze kszta³ce niu w zie mie orne lub za bu do wê grun tów. Na stê p -
nym czyn ni kiem za gro ¿e nia tych zbio ro wisk jest nad mie r ne osu sza nie siê sie d -
lisk, spo wo do wa ne prze prowa dzo ny mi me lio ra cja mi. W Pol sce, jak i w po zo -
sta³ych kra jach Unii Eu ro pe j skiej, wie le ty pów sie d li sko wych ³¹k pod le ga
ochro nie – zgodnie z Dyrektyw¹ Siedliskow¹ i wymaga wyznaczenia dla ich
zachowania obszarów Natura 2000. 

W ewi den cji Sy ste mu Wspo ma ga nia De cy zji-ST nie s¹ zare je stro wa ne po ¿a ry 
trzcin. Po wo dem jest brak dzia³u „trzci na” w sy ste mie EWID, ta kie po ¿a ry kla -
syfi ko wa ne s¹ wraz z po ¿a ra mi na nie u¿y t kach. Z da nych SWD-ST wy ni ka,
¿e g³ówn¹ przy czyn¹ po ¿a rów nie u¿y t ków jest cz³owiek. Po mi mo ci¹g³ych ape li
Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, w³adz lo ka l nych oraz Po li cji li cz ba po ¿a rów
wywo³anych przez cz³owie ka jest naj wiê ksza i wy no si 96%. S¹ to w ca³oœci pod pa -
le nia umy œl ne, w tym akty ter ro ru. Oso ba, któ ra ce lo wo wznie ci³a po ¿ar traw jest
ciê ¿ ka do usta le nia. Za zwy czaj do ta kich zda rzeñ do cho dzi z dala od za bu do wañ
i ulic. W miejscach tych nie ma monitoringu, rzadko te¿ s¹ uczêszczane przez
ludzi.

Al go rytm prze pro wa dza nia ba dañ wy ko na no wed³ug wy ty cz nych pro mo to ra
obe cne go pod czas eks pe ry men tu. Przy go to wa no uprze d nio wy bra ne mie j s ce po -
mia rów, za mon to wa no oraz roz sta wio no apa ra tu rê po mia row¹, po bra no pró b ki
ma te ria³u do ba dañ wil go t no œci, za ini cjo wa no pro ces spa la nia trzci ny, re je stro -
wa no prze bie gaj¹cy pro ces spa la nia i warunków atmosferycznych oraz
przeprowadzono opracowanie wyników. 

Przed sta wio no ze sta wie nie i omó wie nie wy ni ków z prze pro wa dzo nych ba -
dañ. Na tej pod sta wie okre œlo no ta kie pa ra me try po ¿a ru, jak: zmia ny tem pe ra tu -
ry, kie ru nek roz wo ju, szy b koœæ przy ro stu po wie rz ch ni w cza sie, li niow¹ szy b koœæ 
prze mie sz cza nia siê li nii og nia, wy so koœæ p³omie nia. W tra kcie ba dañ pro wa dzo -
no jed no czesn¹ re je stracj¹ roz wo ju po ¿a ru za po moc¹ apa ra tu foto gra ficz ne go
i ka me ry ter mowi zy j nej. Rozk³ad tem pe ra tu ry re je stro wa no za po moc¹ te r mo -
par.

Po ¿ar cha ra kte ryzo wa³ siê gwa³to w nym prze bie giem. W tak in ten sy w nie
prze bie gaj¹cym spa la niu wa ¿ nym pa ra me trem cha ra kte ry zuj¹cym po ¿ar trzci ny
jest wy so koœæ p³omie nia. Naj wa¿ nie j szym z czyn ni ków atmo sfe ry cz nych po wo -
duj¹cych po wsta nie wy so kie go p³omie nia by³a niew¹tpli wie prê d koœæ wia tru.
W te re nie ob jê tym ba da niem umie sz czo no zna cz nik bêd¹cy pun ktem od nie sie -
nia do okre œle nia wy so ko œci p³omie nia. Apa ra tem foto gra fi cz nym z poziomu
badanego materia³u wykonywano dokumentowanie próby.
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W tra kcie prze pro wa dza nia pró by zwró co no szcze góln¹ uwa gê na przy rost po -
wie rz ch ni po ¿a ru w cza sie. Ba da no zmia nê po wie rz ch ni bior¹c pod uwa gê wa -
run ki mete oro logi cz ne, w szcze gó l no œci prêdkoœæ wiatru. 

Na pod sta wie prze pro wa dzo nych ba dañ kon tro lowa ne go spa la nia trzci ny
przed sta wio no wnio ski, w któ rych stwierdzono:
1. Prê d koœæ wia tru ma naj wiê kszy wp³yw na szy b koœæ roz prze strze nia nia siê po -

¿a rów trzci ny. Naj wiê ksze przy ro sty po wie rz ch ni spa lo nej zare je stro wa no
pod czas pod mu chów wia tru. 

2. Osza co wa na wy so koœæ p³omie nia po wsta³a pod czas po ¿a ru do cho dzi³a do
7,5 m. Osza co wa na wa r toœæ jest orien ta cy j na i bez w¹tpie nia nie jest wa r to œci¹
ma ksy maln¹. Tak wy so ki p³omieñ oraz du¿e pro mie nio wa nie cie p l ne mo¿e
ogra ni czyæ do stêp stra ¿y po ¿a r nej w po bli ¿e pal¹cej siê trzci ny. 

3. W tra kcie eks pe ry men tu od no to wa no ró ¿ ni cê w od czy cie te m pe ra tur z ka me -
ry ter mowi zy j nej i te r mo par. Tem pe ra tu ra zare je stro wa na ka mer¹ te r mo wi -
zyjn¹ jak i przy u¿y ciu te r mo par pod czas ba da nia nie zo sta³a uz na na za
rze czy wist¹ tem pe ra tu rê pa nuj¹c¹ pod czas pró by. By³a ona wy ¿sza. Ze wzglê -
du na za kres po mia ro wy ka me ry nie mo ¿ na by³o uzy skaæ rze czy wi s tych wa r -
to œci. 

4. W tra kcie eks pe ry men tu da³o siê zaob se r wo waæ jak gwa³to w nie zmie nia siê
sy tu a cja po ¿a ro wa. Bar dzo du¿y wp³yw na roz wój po ¿a ru mia³o rów no mie r ne
roz³o¿e nie ma te ria³u pa l ne go. W tych mie j s cach, gdzie trzci na p³o¿y³a siê po
zie mi zaob ser wo wa no czter nasto kro t ny spa dek przy ro stu po wie rz ch ni po ¿a -
ru. Pod czas dzia³añ ga œ ni czych stra ¿y po ¿a r nej taki stan rze czy jest bar dzo
isto t ny z uwa gi na mo ¿ li woœæ opa no wa nia po ¿a ru w chwi li spa d ku jego prê d -
ko œci prze mie sz cza nia siê fron tu po¿aru.

5. W do œwia d cze niu œred nia wi l go t noœæ ma te ria³u pa l ne go wy no si³a 10,3%. Ni -
ska wi l go t noœæ ma te ria³u pa l ne go wp³ywa na szy b koœæ pro ce su spa la nia, po -
nie wa¿ mnie j sza iloœæ ciep³a zo sta je zu ¿y ta na od pa ro wa nie wody.

6. Kon tro lo wa ne po ¿a ry po win ny byæ re je stro wa ne z wiê kszej wy so ko œci ni¿
8 m z po wo du ogra ni czo ne go ob sza ru obse rwo wa ne go przez kadr apa ra tu i ka -
me ry. 
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m³. kpt. mgr in¿. Ma te usz D¥BROWA

pro mo tor: bryg. dr in¿. Ja ros³aw ZARZYCKI

Oce na bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go la sów
w po wie cie legni c kim

W ma te ria³ach na uko wych mo ¿ na zna leŸæ wie le de fi ni cji lasu. W ro zu mie niu
en cy klo pe dycznym, las to na tu ra l ny lub ukszta³to wa ny przez cz³owie ka ko m p -
leks eko sy ste mów, w któ re go sza cie ro œlin nej do mi nuj¹cym sk³ad ni kiem jest
drze wo stan. 

Polsk¹ de fi ni cjê prawn¹ okre œla Usta wa o la sach z 28 wrze œ nia 1991 r.[1].
W tym ujê ciu las, to grunt o zwa r tej po wie rz ch ni co naj mniej 0,10 ha po kry ty ro œlin no -
œci¹ leœn¹, drze wa mi, krze wa mi oraz ru nem le œ nym, wchodz¹cy w sk³ad par ku na ro do -
we go lub wcie lo ny do re ze r wa tu przy ro dy albo wpi sa ny do re je stru za by t ków. Do da t ko -
wo w po wy ¿szej de fi ni cji lasu mie œci siê rów nie¿ te ren wykorzy sty wa ny dla po trzeb
go spo dar ki le œ nej, te ren pod bu dyn ki i bu do w le, urz¹dze nia me lio ra cji wodnych, li nie po -
dzia³u prze strzen ne go lasu, te re ny pod li nia mi ener gety cz ny mi, dro gi le œ ne, mie j s ca
sk³ado wa nia drewna, a ta k ¿e ró ¿ ne go ro dza ju par kin gi le œ ne i urz¹dze nia tu ry sty cz ne.

Za le ¿ nie od prze zna cze nia wy ró ¿ nia my na stê puj¹ce gru py la sów:
1) lasy re zer wa to we – lasy par ków na ro do wych, re ze r wa tów,
2) lasy o cha ra kte rze ochron nym – ich za da niem jest pe³nie nie fun kcji ogó l no -

spo³ecz nej, kli ma ty cz nej, gle bo chron nej, wo do chron nej, este ty cz nej, krajo -
bra zo wej oraz rekrea cyjno- zdrowo t nej,

3) lasy go spo da r cze – ich g³ów nym ce lem jest pro du k cja su ro w ca drze w ne go dla
za spo kojenia po trzeb go spo dar ki na ro do wej.
Zna cze nie la sów w ku l tu rze spo³ecz nej po le ga nie ty l ko na pro du kcji su ro w ca

drze w ne go i in nych ma te ria³ów le œ nych. Prze ja wia siê rów nie¿ w wa r to œci lasu
jako czyn ni ka wspó³dzia³aj¹cego w kszta³to wa niu œro do wi ska przy rod ni cze go,
zw³asz cza zaœ sto sun ków kli ma ty cz nych, gle bo wych i hy dro logi cz nych. Ponad to
lasy s¹ po wszech nie uz na wa ne za mie j s ce za spo ka jaj¹ce po trze by rekrea cyjno-
 -zdro wot ne oraz kul tu ra l ne cz³owie ka.

Le g ni ca le¿y w pa sie kli ma tów umiar ko wa nych, na ob sza rze wy stê po wa nia la -
sów mie sza nych z du ¿ym za gro ¿e niem po ¿a ro wym w okre sie od przed wio œ nia do
pó Ÿ ne go lata. Przy czy niaj¹ siê do tego: prze wa ga ga tun ków igla s tych oraz zna cz -
ne po wie rz ch nie upraw i drze wo sta nów m³odych. Oprócz za gro ¿e nia po ¿a ro we -
go spo wodo wa ne go wa run ka mi atmo sfe rycz ny mi bez po œred nie ist nie je nie bez -
pie czeñ stwo po wsta nia za rze wia po ¿a ru wsku tek dzia³añ cz³owie ka. Pod
po jê ciem za gro ¿e nia po ¿a ro we go na le ¿y ro zu mieæ ist nie nie ta kich wa run ków,
któ re okre œlaj¹ mo ¿ li woœæ po wsta nia nie kon trolo wane go pro ce su spa la nia wy -
ma gaj¹cego od po wied nich si³ ra to w ni czych i zor gani zo wa nia akcji ra to w ni czej.
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Czyn ni ka mi maj¹cymi wp³yw na mo ¿ li woœæ po wsta nia po ¿a ru lasu s¹ m.in:
1) mo ¿ li woœæ po ja wie nia siê za rze wia og nia zdo l ne go do roz prze strze nie nia siê

po po kry wie gle by i spa la nia w gle bie to r fo wej lub torfo wo-mu r szo wej,
2) wa run ki mete oro logi cz ne, a w szcze gó l no œci wi l go t noœæ po wie trza oraz po -

kry wy gle by i in nych ma te ria³ów zna j duj¹cych siê w le sie,
3) ro dzaj ma te ria³ów pa l nych w mie j s cu za pocz¹tko wa nia za rze wia og nia oraz

ich iloœæ, a ta k ¿e roz mie sz cze nie na po wie rz ch ni gle by.
Wraz z roz wo jem ro œlin runa i li œci drzew, gdy zwiê ksza siê za wa r toœæ wody

w bio ma sie, za gro ¿e nie po ¿a ro we ma le je. Na prze³omie wio s ny i lata za gro ¿e nie
zno wu ro œ nie – w szcze gó l no œci w mie j s cach wy stê po wa nia bo rów ki cze r ni cy
(cza r na ja go da) oraz w cza sie, gdy lu dzie za czy naj¹ zbie raæ inne owo ce le œ ne. La -
tem wy so ka tem pe ra tu ra i si l ne pro mie nio wa nie s³one cz ne wzma gaj¹ za gro ¿e nie
po ¿a ro we prze de wszy stkim na sie d li skach boru su che go i boru œwie ¿e go, a w na -
stê p nej ko le j no œci na po zo sta³ych sie d li skach bo ro wych. W okre sie je sien nym
ni ska tem pe ra tu ra i wiê ksza wi l go t noœæ po wie trza po wo duj¹ na to miast zmnie j -
sze nie za gro ¿e nia po ¿a ro we go.

Pe ne tra cja la sów w osta t nich la tach jest co raz wiê ksza. Wy ni ka to z mody na
prze by wa nie na ³onie na tu ry w ra mach ucie cz ki od ¿y cia co dzien ne go. Wokó³
du ¿ych aglo me ra cji na 1 ha lasu prze by waj¹ w da nym mo men cie œred nio dwie
oso by, co daje ok. 2000 lu dzi na jed ne go pra co w ni ka s³u¿by le œ nej, do któ re go za -
dañ, oprócz na pra wy zde wa sto wane go do by t ku, na le ¿y ochro na prze ciw po¿a ro -
wa grun tów le œ nych.

W 2012 r. a¿ 45% wszy stkich nie bez pie cz nych zda rzeñ z udzia³em in ter we -
ncyj nych pod miotów krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go (KSRG) by³o
sku t kiem umy œl ne go pod pa le nia, a 20–25% – nie ostro ¿ no œci osób do ros³ych pod -
czas pos³ugi wa nia siê og niem otwa r tym [4]. W po rów na niu z ro kiem 2011 li cz ba
zda rzeñ wzros³a w oby d wu przy pa d kach o 5%.

Ce lem ni nie j szej pra cy jest do ko na nie oce ny bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go la -
sów w po wie cie le g ni c kim. Pra ca obejmu je dwie czê œci. W pie r wszej przed sta wio -
no ogóln¹ cha ra kte ry stykê po wia tu leg ni c kie go i te re nów le œ nych zna j duj¹cych
siê na jego te re nie, w dru giej sku pio no siê na za bez piecze niu prze ciwpo ¿a ro wym
ko m p le ksów le œ nych w po wie cie le g ni c kim. Pra ca po zwo li od po wie dzieæ na py -
ta nie, czy za bez pie cze nia prze ciw po¿a ro we ist niej¹ce obe c nie w la sach na te re nie
po wia tu leg ni c kie go s¹ od po wied nie i czy ewen tu a l ne zmia ny po zwo li³yby zwiêk -
szyæ bez pie cze ñ stwo po¿arowe lasu. 

Pod czas pi sa nia pra cy opie ra no siê na aktu a l nym sta nie za bez pie czeñ w te re -
nie. Wspo ma ga no siê Ÿród³ami pie rwo t ny mi, czy li do ku men tacj¹ po zy skan¹ od
re gio na l nej dy re kcji La sów Pa ñ stwo wych z sie dzib¹ we Wroc³awiu, pod leg³ych
jej nad le œ nictw Cho cia nów, Le g ni ca, Lu bin, Wo³ów i Z³oto ry ja oraz Sta ro stwa
Po wia to we go w Le g ni cy. Za sto so wa no rów nie¿ me to dê ana li zy lite ra tu ro wej
– opa r tej na obo wi¹zuj¹cych aktach pra wnych do tycz¹cych ochro ny prze ciwpo -
¿a ro wej lasu.

Stre sz cze nia prac ma gi ste r skich s³ucha czy nie sta cjona r nych stu diów II sto p nia... 181



Pie r wszy roz dzia³ ni nie j szej pra cy za wie ra ma te ria³ opa r ty na da nych z po -
szcze gó l nych nadleœnictw zarz¹dzaj¹cych la sa mi na te re nie po wia tu leg ni c kie go.
Przedsta wio no w nim rów nie¿ punkt wi dze nia au to ra. 

Dru gi roz dzia³ przed sta wia na to miast kon kre t ne pro po zy cje roz wi¹zañ umo¿ li -
wiaj¹ce kon cepcy j ne wyod rê b nie nie ko m p le ksów le œ nych oraz od po wied nie wy -
ko rzy sta nie za bez pie czeñ prze ciwpo¿a ro wych do ewen tu a l nych dzia³añ ga œ ni -
czych pro wa dzo nych w przysz³oœci pod czas za ist nia³ego po ¿a ru lasu w któ rymœ
z ko m p le ksów le œ nych na ba da nym te re nie.

Po nie wa¿ pra ca za wie ra in fo r ma cje o fa kty cz nym sta nie za bez pie czeñ prze -
ciw po¿aro wych w la sach na te re nie po wia tu leg ni c kie go, jak rów nie¿ now¹ kon -
ce pcjê wy od rê b nionych ko m p le ksów le œ nych i wnio ski z tej ana li zy i oce ny,
mog³aby sta no wiæ dla Nad le œ nictw Le g ni ca i Z³oto ry ja, a ta k ¿e Sta ro stwa Po wia -
to we go w Le g ni cy do bry ma te ria³ do wy ko rzy sta nia pod czas pla no wa nia ewen -
tualnych zmian za bez pie czeñ prze ciwpo ¿a ro wych na omówio nych te re nach,
a w³aœci we mu mie j s co wo ko men dan to wi mie j skie mu PSP w Le g ni cy mate ria³
wy ko rzy sta ny pod czas ewen tu a l nych kon tro li operacy jno-pre wency j nych czy
dzia³añ in ter we ncyj nych.

Znacz¹ca czêœæ aktów pra wnych do tycz¹ca ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej la sów
do ty czy la sów jed ne go w³aœci cie la albo zarz¹dcy tworz¹cych sa mo ist ny pod
wzglê dem w³as no œci ko m p leks le œ ny lub te¿ la sów wie lu w³aœci cie li lub
zarz¹dców, któ re wspó l nie tworz¹ ko m p leks le œ ny o po wie rz ch ni ponad 300 ha.
Jed na k ¿e w aktach nor ma ty w nych nie ma jed noz na cz nej de fi ni cji ko m p le ksu le œ -
ne go. Wy ni kiem cze go do cho dzi do b³êd ne go po dzia³u ob sza rów le œ nych na kom -
ple ksy le œ ne, do pro wa dzaj¹c do za sto so wa nia nie wy sta r czaj¹cych bie r nych za -
bez pie czeñ prze ciwpo ¿a ro wych. Do œwia d cze nia z po ¿a ru lasu w oko li cy Ku Ÿ ni
Ra ci bo r skiej, gdzie w roku 1992 sp³onê³o ponad 9 tys. ha, oraz na po li go nie ̄ agañ-
-Œwiê to szów, gdzie w tym sa mym roku sp³onê³o ok. 3 tys. ha, po zwo li³y w przy -
bli ¿e niu okre œliæ za siêg ogni lo t nych, któ re w po wy ¿szych zda rze niach prze by -
wa³y dro gê do 1 km i za pa la³y s¹sia duj¹ce te re ny le œ ne. W zwi¹zku z tym, au tor
w pra cy okre œli³ de fi ni cjê ko m p le ksu le œ ne go dla ce lów prze ciwpo ¿a ro wych,
w spo sób na stê puj¹cy: ko m p leks le œ ny to po wie rz ch nia po ro œ niê ta la sem oraz nie -
za le sio na, sta no wi¹ca od rêbn¹ stre fê po ¿a row¹, a ta k ¿e ogra ni czo na ob sza rem
bez le œ nym, np. wo da mi, ba g na mi, ³¹kami i po la mi. Od leg³oœæ od kra ñ ca te re nu
za le sio ne go do pocz¹tku s¹sia duj¹cego z nim te re nu za le sio ne go wy no si do 1 km.

Cz³owiek jest g³ównym sprawc¹ po¿arów. Wraz ze wzrostem zagro¿enia
po¿arowego w ci¹gu roku i notowaniem zwiêkszonej liczby po¿arów, dzia³alnoœæ
informacyjno-ostrzegawcz¹ nale¿y intensyfikowaæ wykorzystuj¹c prasê,
telewizjê oraz anga¿uj¹c osoby i instytucje darzone powszechnie du¿ym
zaufaniem i ciesz¹cym siê autorytetem. Napiêtnowanie z³ych zachowañ wobec
przyrody, wykorzystuj¹c powy¿sze sposoby mo¿e przynieœæ skuteczne efekty.
Ca³a dzia³alnoœæ w tym zakresie ma na celu wywo³anie u ludzi odpowiednich
zachowañ w lesie i jego otoczeniu oraz zaakceptowaniu ograniczeñ. 
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Powiat legnicki charakteryzujê siê gêst¹ sieci¹ rzek i jezior. Nale¿y rozwa¿yæ
mo¿liwoœæ w miejscach wyznaczonych do poboru wody dla celów ochrony
przeciwpo¿arowej przygotowanie stanowisk czerpania wody o wymiarach
przynajmniej 20 × 20 m. W miejscach ustawienia pompy po¿arniczej oraz
zamontowania na sta³e dwóch rurowych linii ssawnych zakoñczonych nasadami
W110 oraz smokiem ssawnym z koszem zapobiegaj¹cym dostanie siê cz¹steczek
sta³ych do pompy.

Na te re nie po wia tu nie ma Le œ nej Bazy Lo t niczej (LBL). Te ren ten za bez -
pieczo ny jest przez dwa sa mo lo ty PZL Dro ma der M18 sta cjo nuj¹ce w LBL w Lu -
bi nie. Znacz¹c¹ wad¹ sa mo lo tów tego typu jest ko ni cz noœæ l¹do wa nia na lo t ni sku 
ce lem po bra nia wody. Nasuwa to po mys³ do po sa ¿e nia Le œ nej Bazy Lo t ni czej
w Lu bi nie w œmig³owce przy sto so wa ne do pod wie sze nia zbio r ni ka typu ba m bi
bu c ket. Po zwo li³oby to na po bie ra nie œro d ka gaœnicze go bez po œred nio z ak we -
nów. 

W Nad leœ ni c twach Le g ni ca i Z³oto ry ja zarz¹dzaj¹cych la sa mi na te re nie po -
wia tu leg ni c kie go, zgod nie z tre œci¹ roz porz¹dze nia Mi ni stra Spraw We wnê trz -
nych i Ad mi ni stra cji z 7 cze r w ca 2010 r. w spra wie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej bu -
dyn ków, in nych obie któw bu do w la nych i te re nów [2], utworzo no bazy sprzê tu do
ga sze nia po ¿a rów lasu. W ba zie Nad leœ ni c twa Z³oto ry ja ³opa ty zast¹pio no szpa d -
la mi. Do da t ko wo do po sa ¿o na zo sta³a ona w do da t ko wy pod rê cz ny sprzêt ga œ ni -
czy. Je dyn¹ rzecz¹ wy ma gaj¹c¹ zwró ce nia uwa gi i wy mia ny przez po wy ¿sze Nad -
leœ ni c twa s¹ nie aktu a l ne zna ki infor ma cy j ne „Punkt cze r pa nia wody” i „Do pun ktu 
cze r pa nia wody”, bêd¹ce na wy po sa ¿e niu baz sprzê tu do ga sze nia po ¿a rów lasu,
któ re na le ¿a³oby zast¹piæ zna ka mi zgod ny mi z Pol ski mi Normami do tycz¹cymi
zna ków bezpie cze ñ stwa o tre œci „Prze ciw po¿a ro we sta no wi sko cze r pa nia wody”
oraz ta b lic¹ o tre œci „Do prze ciwpo ¿aro we go sta no wi ska cze r pa nia wody”. 

Nad leœ ni c twa w swo ich obo wi¹zkach maj¹ za za da nie opra co waæ i co ro cz nie
ua ktu a l niaæ „Spo so by po stê po wa nia na wy pa dek po wsta nia po ¿a ru lasu” [5, 6], w któ -
rych zna j duj¹ siê szcze gó³owe wy ty cz ne do tycz¹ce dys po no wa nia za stê pów
ratow niczo- gaœ ni czych do dzia³añ ra to w ni czych. Jed na k ¿e w po wy ¿szej do ku -
men ta cji okre œlo no ty l ko ko men dê ma cie rzyst¹ PSP, któ rej si³y ra townicze po -
win ny braæ udzia³ w dzia³aniach ra to w ni czych. W zwi¹zku z tym, dys po no wa nie
za stê pów JRG KM PSP i OSP rea li zo wa ne jest zgod nie z wy ty cz ny mi Ko men -
dan ta G³ów ne go PSP [3]. Li cz ba jedno stek ochro ny ppo¿. na te re nie ko m p le k -
sów le œ nych jest wy sta r czaj¹ca, aby podj¹æ dzia³ania w nata r ciu w pie r wszej fa zie
po ¿a ru. Jed na k ¿e, nieprzy sto so wa nie sa mo cho dów ga œ ni czych do ja z dy w trud -
nym te re nie oraz bra ki sprzê to we w niektórych jed no stkach mog¹ sta no wiæ pro -
blem wy ma gaj¹cy roz wi¹zania.

W celu ob ni ¿e niu ko sztów akcji, kie ruj¹cego dzia³ania mi rato w ni czy mi na le -
¿a³oby wes przeæ o bez za³ogo we sta t ki po wie trz ne, przy sto so wa ne do pro wa dze -
nia rozpo zna nia z po wie trza albo zawrzeæ po ro zu mie nie miê dzy ko men dan tem
mie j skim PSP w Le g ni cy a dy re kto rem re gio na l nej dy re kcji Lasów Pa ñ stwo -
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wych we Wroc³awiu o nie odp³at nym udo stê p nie niu sta t ku po wie trz ne go LBL
(samo lo tu lub œmig³owca) w se zo nie pa l no œci do pro wa dze nia roz po zna nia z po -
wie trza w tra kcie gaszenia po ¿a ru lasu.

Na le ¿y po dej mo waæ wsze l kie do stê p ne dzia³ania pre wen cy j ne oraz pro -
wadz¹ce do roz poznawa nia przy czyn po ¿a rów i ich roz mie sz cze nia geo gra ficz ne -
go, w celu po pra wy za bez piecze nia te re nu przed za gro ¿e niem po ¿a ro wym, a ta k -
¿e do upo wsze ch nia nia in fo r ma cji o za ka zach wstê pu do lasu w przy pa d ku ich
wpro wa dze nia.
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asp. mgr in¿. Pawe³ GRONKIEWICZ

pro mo tor: dr Ewa FRANKOWSKA

Mo ty wo wa nie w toku s³u¿by jako g³ówne Ÿród³o
wy da j no œci stra ¿a ków na przyk³ad zie wybranych

ko mend Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
wo je wó dz twa œl¹skie go

Zarz¹dza nie za so ba mi lu dz ki mi jest najpo pu la r niejsz¹ obe c nie me tod¹ stra -
tegi cz ne go zarz¹dza nia lu dŸ mi w or ga ni za cjach. Sto suj¹c tê me to dê tra ktu je siê
pra co w ni ków jako ro dzaj akty wów, szcze gólnie isto t ny dla po wo dze nia dzia³al -
no œci or ga ni za cji. Wia do mo, ¿e to w³aœ nie mo ty wa cja (nie ty l ko we wnê trz na pra -
co w ni ka) sta no wi pod sta wê w³aœci wych jego dzia³añ za rów no w gru pie, jak i in -
dywi dua l nie. Za cho dzi je dy nie po trze ba tak do brej or ga ni za cji ca³ej fi r my, aby
mo ty wa cja przy nosi³a po¿¹dane efe kty. Od da w na oso by kie ruj¹ce ró ¿ ny mi orga -
ni za cja mi bo ry kaj¹ siê z tym sa mym proble mem – jak sku te cz nie mo ty wo waæ, ja -
kie wy pra co waæ sy ste my, pro ce du ry oraz ja kie czyn ni ki wp³ywaj¹ na to, ¿e mo ty -
wu je siê tego, a nie in ne go pra co w ni ka. Po mo c ny tu oka zu je siê pro ces oce ny
praco w ni ka, jak rów nie¿ mo ni to ring pra cy ze spo³ów, a ta k ¿e kon tro ling i od po -
wied nie wyci¹ga nie wniosków z ana liz, ocen i ob se r wa cji pra co w ni ków. Po jê cie
mo ty wa cji czê sto bywa ró ¿ nie ro zu mia ne, gdy¿ mie œci w so bie dwa ró ¿ ne zna cze -
nia. Pie r wsze z nich, to stan by cia zmo ty wo wa nym, a dru gie, to pro ces mo ty wo -
wa nia. Na rzê dzia u¿y wa ne pod czas pro ce su mo ty wo wa nia maj¹ do pro wa dziæ
pra cowni ków do sta nu by cia zmo ty wo wa nym, co wy zwa la kre a ty w noœæ, efe kty w -
noœæ, en tu zjazm, lo ja l noœæ i zaan ga ¿o wa nie w pra cê. Po nie wa¿ tak na sta wio ny
pra co w nik jest ma rze niem wszy stkich pra co dawców, wie le cza su i œro d ków po -
œwiê ca siê na opra co wa nie dróg i œcie ¿ek pro wadz¹cych do uzy ska nia tego wie l ce
po¿¹da ne go sta nu u podw³ad nych. W na uce zarz¹dza nia kszta³to wa nie mo ty wa -
cji u praco w ni ków uz na wa ne jest za za sad ni czy ele ment fun kcji kie ro wa nia.
Wci¹¿ jed nak otwa r te jest pytanie: co mo ty wu je pra co w ni ków? Pra co w nik, któ ry 
jest prze ko na ny o tym, ¿e jest zbyt ni sko op³aca ny, do œwia d cza pe w ne go bra ku
i o d czu wa po trze bê uzy ska nia wiê ksze go do cho du. Re akcj¹ pra co w ni ka jest po -
szu ki wa nie spo so bów za spo ko je nia po trze by – np. wk³ada on wiê cej wysi³ku
w pra cê, aby uzyskaæ pod wy ¿kê lub rozgl¹da siê za now¹ prac¹. Ten mo ment jest
klu czo wy dla mo ty wa cji, po nie wa¿ za da niem me ne d¿e ra jest do strze ¿e nie ta kiej
po trze by pra co w ni ka i jej za spo ko je nie. Mo ty wo wa nie to pro ces kie ro w ni czy po -
le gaj¹cy na wp³ywa niu na za cho wa nia lu dzi, z uw z glêd nie niem wie dzy o tym, co
po wo du je ta kie, a nie inne po stê po wa nie cz³owie ka. Wy na gra dza nie musi byæ
ade k wa t ne do osi¹gniêæ da ne go pra co w ni ka, jego efe kty w no œci, ja ko œci pra cy,
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oce ny pra co w ni czej i do in nych czynników, któ re mog¹ dete r mi no waæ fo r mê
i wy so koœæ wy na gro dze nia. Pa miê taæ na le ¿y, ¿e pie ni¹dz jest bar dzo dobr¹ form¹
mo ty wo wa nia, ale kró t ko trwa³¹. W zwi¹zku z tym pra co da w ca po wi nien braæ
pod uwa gê ko nie cz noœæ za cho wa nia in nych wa ¿ nych za sad, jak np. za sa da pro -
mo wa nia roz wo ju oso bistego pra co w ni ka po przez za chê ca nie do po szu ki wa nia
w³as nych mo ¿ li wo œci roz wo ju, zdo by wa nia wiedzy, wy na gra dza nia pra co w ni -
ków za ich osi¹gniê cia i roz wój, któ ry prze cie¿ bar dzo pro sto przek³ada siê na roz -
wój ca³ej or ga ni za cji. Opra co wuj¹c kon kre t ny sy stem mo ty wa cyj ny, na le ¿y za -
wsze braæ pod uwa gê ku l tu rê i uwa run ko wa nia spo³ecz ne, w któ rych fun kcjo nu je 
przed siê bio r stwo i któ re ukszta³towa³y pra co w ni ków. To one okre œlaj¹ sy stem
pre fe ro wa nych wa r to œci (tego, co cz³owiek ceni i co jest dla nie go wa ¿ ne), po ziom
aspi ra cji, wzo ry dzia³ania, no r my, spo so by re a kcji. Nie mo ¿ li wa jest sytuacja,
¿eby je den spo sób czy sy stem mo ty wo wa nia da³ siê za sto so waæ w ka ¿ dym przed -
siê bio r stwie, nie za le ¿ nie od jego po³o¿e nia geo gra ficz ne go, a co za tym idzie kon -
te kstu kul tu ro we go. Na le ¿y pamiê taæ o tym, ¿e spo sób mo ty wo wa nia pra co w ni -
ków za le ¿y za wsze na p³asz czy Ÿ nie ma kro – od kultury da ne go kra ju, a na
p³asz czy Ÿ nie mi kro – od ku l tu ry orga niza cy j nej da ne go przed siê bio r stwa i jego
stra te gii dzia³ania. Re a su muj¹c za tem roz wa ¿a nia nad istot¹ mo ty wa cji w or ga ni -
za cji, na le ¿y podkreœliæ za sad noœæ jej rów no wa gi jako ca³oœcio we go procesu. Na
myœl przychodzi przede wszystkim sprawiedliwy charakter systemu motywacji,
który powinien byæ jasny i oczywisty dla wszystkich pracowników. Motywacja
nie powinna byæ tylko jednym elementem, np. premi¹, która nie dla wszystkich
pracowników jest wystarczaj¹co motywuj¹ca. System motywacji powinien ulegaæ 
zmianom, ewoluowaæ wraz z rozwojem zasobów ludzkich w organizacji. 

Ce lem pra cy jest ana li za sy ste mu mo ty wo wa nia w toku s³u¿by jako g³ów ne go
Ÿród³a wy da j no œci stra ¿a ków na przyk³ad zie wy bra nych ko mend PSP wo je wó dz -
twa œl¹skie go. Roz dzia³ pie r wszy w ca³oœci jest po œwiê co ny de fi ni cji mo ty wo wa -
nia jako ele men tu zarz¹dza nia or ga ni zacj¹. Omó wio no pro ces kie ro wa nia pra -
cow ni ka mi, isto tê mo ty wa cji ze wska za niem na te o riê mo ty wa cji za so bów
lu dz kich. Wy mie nio no i opi sa no wspó³cze s ne te o rie zwi¹zane z tre œci¹ mo ty wa -
cji oraz pro ce sem moty wa cy j nym i istot¹ jego wzma c nia nia. Roz dzia³ dru gi
zwi¹zany jest z fo r ma mi mo ty wa cji. Wska za no tu mo ty wa to ry o cha ra kte rze pie -
niê ¿ nym, jak rów nie¿ mo ty wa to ry po zap³aco we. Wœród tych ele men tów po szu ki -
wa no Ÿró de³ wp³ywu moty wacy j ne go i jego efe kty w no œci. Roz dzia³ trze ci to kró t -
ka cha ra kte ry styka PSP. Opi sa no tu cha ra kter pra cy stra ¿a ka, z uw z glêd nie niem
ta kich za gad nieñ, jak pla no wa nie i orga ni zo wa nie dzia³añ stra ¿a ków, cha ra kte ry -
stykê tego za wo du i œro do wi ska pra cy, a ta k ¿e sa ty s fa kcjê z jego wy ko ny wa nia
i wp³yw stre su. Czwa r ty, osta t ni roz dzia³ to czêœæ ba da w cza pra cy. Do ko na no tu
pre zen ta cji wy ni ków prze pro wa dzo nych ba dañ an kie to wych. Za wa r to tu m.in.
wstêp do me to do lo gii ba dañ w³as nych i pre zen ta cjê pro fi lu gru py ba da w czej.
W za ko ñ cze niu wy ka za no na sze reg wnio sków wy ni kaj¹cych z ana li zy, a ca³oœæ
pod su mo wa no pro po zycj¹ wpro wa dze nia zmian do sy ste mu moty wacy j ne go sto -
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so wa ne go w wy bra nych ko men dach. Ba da nie an kie to we prze pro wa dzo no jed no -
cze œ nie w trzech wy bra nych ko men dach Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej: w Czê sto -
cho wie, Ty chach i Ja strzê biu Zdro ju. Ba da nie by³o pro wa dzo ne od 1 do
31 pa Ÿ dzie rni ka 2013 roku. 

W toku ana li zy wstê p nej oka za³o siê, ¿e nie wszy stkie an kie ty by³y w ca³oœci
wype³nio ne, du¿o proble mów na strê czy³y te py ta nia, któ re wy ma ga³y oce ny
w³as nej okre œlo nych zja wisk i od po wie dzi w³asny mi s³owa mi. Przed sta wio ne
wnio ski po ana li zie ma te ria³u ba da w cze go do wodz¹, ¿e sy stem motywa cy j ny
w wy bra nych ko men dach jest s³abej ja ko œci. Pra co w ni cy do strze gaj¹ wie le pro -
ble mów zwi¹za nych z sy ste mem moty wa cy j nym. Wy ty kaj¹ wie le s³abych pun -
któw i miejsc, któ re wy ma ga³yby po pra wy. Szcze gó l nie pro ble maty cz ne s¹ pro te -
kcjo nizm i na gra dza nie tych sa mych pra co w ni ków, w za sa dzie bez wzglê du na
ich osi¹gniê cia. Inn¹ kwe sti¹ jest brak per spe ktyw na awans czy pod wy ¿kê. Zda -
rzaj¹ siê rów nie¿ opi nie, ¿e obe c ny kszta³t sy ste mu moty wacy j ne go jest niesa tys -
fa kcjo nuj¹cy, stra ¿a cy wi dzie li by wœród mo ty wa to rów dofi nan so wa nie do szko -
leñ, d³u¿ sze ur lo py, a ta k ¿e przy wileje dla osób, któ re maj¹ dzie ci. Po trze b na
by³aby rów nie¿ zmia na wa run ków pra cy, le p szy i no woczeœnie j szy sprzêt sto so -
wa ny pod czas akcji. Do strze ga ny jest fakt, ¿e w ko men dach sto su je siê mo ty -
watory, któ re maj¹ kró t ko trwa³y sku tek mo ty wuj¹cy. Stra ¿a cy w prze wa ¿aj¹cej
gru pie uwa ¿aj¹, ¿e nie s¹ czy nio ne wo bec nich dzia³ania maj¹ce na celu za spo ko -
je nie ich po trzeb w za kre sie mo ty wa cji, bra ku je rów nie¿ wspa r cia ze stro ny
prze³o¿o nych, wiê ksze go zain tere so wa nia pra cow ni ka mi. Kon stru k cja sy ste mu
moty wacy j ne go jest bar dzo ubo ga, po ja wiaj¹ siê sta³e, w za sa dzie dwa ele men ty
– na gro da pie niê ¿ na i po chwa³a. Wia do mo, ¿e po chwa³a – ust na, pi se m na, pu b li -
cz na czy na oso b no œci – w opi nii an kie to wa nych ma kró t ko trwa³y efekt i szy b ko
tra ci swoj¹ mo ty wuj¹c¹ moc. Nie co efe ktyw nie j sza jest na gro da pie niê ¿ na, któ ra
jed nak szy b ko mo¿e staæ siê ele men tem san kcji. Sy stem san kcji rów nie¿ dzia³a
mo bi li zuj¹co na pra cê stra ¿a ków. Po cie szaj¹cy jest fakt, ¿e stra ¿a cy uwa ¿aj¹
w prze wa dze swój za wód za sza no wa ny i do ce nia ny. Sama pra ca cha ra kte ryzu je
siê zna mio na mi odpo wie dzia l nej i intere suj¹cej. Nie ste ty nie jest to ³¹czo ne z sa -
ty s fakcj¹ pie niê¿n¹, przy czym za wód stra ¿a ka daje mo¿liwoœæ wy ka za nia siê, du -
¿e go zaan ga ¿o wa nia oraz mo ¿ li wo œci roz wo ju umie jê t no œci. W wy ni ku badania
oka za³o siê rów nie¿, ¿e de mo ty wuj¹cym czyn ni kiem w pra cy stra ¿a ka jest stres.
Jest to zro zu mia³e i wy ni ka z cha ra kte ru tej pra cy. Rów nie¿ niew³aœci wa or ga ni -
za cja pra cy oraz ry wa li za cja wœród praco w ni ków czy kon fli kty mog¹ po wo do waæ
fakt, ¿e spa da mo ty wa cja do pra cy. An kie to wa ni stra ¿a cy zde cy do wa nie bar dziej
wol¹ czynn¹ s³u¿bê, czy li ucze st ni c two np. w akcjach ra tun ko wych. Wy ni ki prze -
pro wa dzo nych ba dañ w mnie j szym lub wiê kszym sto p niu do wodz¹, ¿e ist nie je
gru pa stra ¿a ków, któ ra wi dzi do bre stro ny sy ste mu moty wacy j ne go i jest od po -
wie d nio zmo ty wo wa na do swo jej pra cy. Wi do cz ny jest jed nak inny pro blem, jak
ju¿ wia do mo sy stem mo ty wa cyj ny PSP jest usta la ny w ran dze ustaw, roz -
porz¹dzeñ i ma bar dzo fo r ma l ny prze bieg. Nie mniej ele men ta mi, któ re re a l nie
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mog¹ podnosiæ mo ty wa cjê do su mien nej pra cy za wsze s¹: at mo s fe ra w pra cy, ko -
le ¿e ñ stwo i wza je m na wspó³praca, wspa r cie. Trze ba bo wiem pa miê taæ, ¿e at mo s -
fe rê pra cy tworz¹ lu dzie ze swo i mi po sta wa mi czy za cho wa nia mi. Ele men ta mi
maj¹cymi wp³yw na mo ty wa cjê stra ¿a ków wci¹¿ po zo staj¹: in ter persona l ne kon -
ta kty w pra cy i po pra cy, przy jaŸñ pra co w ni ków, co dzien na po moc w wy ko ny wa -
niu obowi¹zków. Po trze ba zmian jest wi do cz na w opi niach stra ¿a ków, akcen tuj¹
oni, ¿e obe c ny kszta³t systemu moty wacy j ne go jest dla nich nie wy sta r czaj¹cy.
Po ru szaj¹ w swo ich opi niach fakt nie rów ne go tra kto wa nia pra co w ni ków, bra ku
atra kcy j nych mo ty wa to rów, nie ja s ne za sa dy mo ty wo wa nia, brak per spe ktyw na
awans czy pod wy ¿kê. Wœród po zy ty wów wy ni kaj¹cych z ana li zy otrzy ma nych
an kiet wska zaæ na le ¿y to, ¿e stra ¿a cy do ce niaj¹ po trze bê wspó³pra cy, do brej at -
mo s fe ry w pra cy, ko le ¿e ñ skiej po mo cy i in nych ele men tów, któ re tworz¹ po zy ty -
w ny aspekt mo ty wa cji. Pod kre œliæ rów nie¿ trze ba, ¿e mo ty wa cji do pra cy bê dzie
sprzy jaæ nie ty l ko awans czy pod wy ¿ka, bar dzo wa ¿ ne jest uni ka nie konfli któw
w gru pie pra co w ni czej oraz mini mali zo wa nie ry wa li za cji. Oma wiaj¹c wy ni ki ba -
da nia ankieto we go mo ¿ na od nieœæ wra ¿e nie, ¿e dla gru py ba da w czej aspekt
p³aco wy jest mniej wa ¿ ny, cho cia ¿ by od mo ¿ li wo œci roz wo ju i samo rea li za cji
w to ku s³u¿by. Zgro ma dzo ny ma te ria³ ba da w czy i jego chara kter po zwo li³y na
do ko na nie obie kty w nej oce ny wie lu zja wisk maj¹cych zwi¹zek z sy ste mem
moty wa cy j nym w stra ¿y po ¿a r nej. W za sa dzie jed nog³oœ nie stwier dza siê, ¿e sto -
so wa ny sy stem mo tywacji jest nie do ko ñ ca spra wie d li wy i ja s ny. Do strze ga siê
wie le ele men tów, któ re od wie lu lat nie uleg³y zmianie, a niektóre negatywne
zjawiska nasilaj¹ siê, powoduj¹c spadek motywacji stra¿aków w toku s³u¿by.
System motywacyjny wymaga pewnych zmian, które w obecnej sytuacji nie s¹
³atwe do przeprowadzenia, poniewa¿ wymagaj¹ równie¿ zmian w przepisach
prawnych. Oczekiwania stra¿aków wobec ich systemu motywacyjnego mog¹
zatem zostaæ niezaspokojone. Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, ¿e stra¿acy maj¹
poczucie wa¿noœci i szacunku otoczenia wobec wykonywanej przez nich pracy,
co prawdopodobnie jest najwa¿niejszym motywatorem.
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m³. kpt. mgr in¿. Prze mys³aw KOPEÆ 

pro mo tor: dr hab. Ja nusz RYBIÑSKI, prof. SGSP

Ba da nie roz wo ju po ¿a ru sa mo cho du oso bo we go
na parkingu

Sa mo cho dy oso bo we sta no wi¹ naj bar dziej roz po wszech nion¹ gru pê œro d ków
trans po rtu. Za uwa ¿a l nym jest jed nak, ¿e po ja z dy te staj¹ siê co raz bar dziej skom -
pli ko wa ne i z³o¿o ne pod wzglê dem bu do wy. Fakt ten przy czy nia siê do co raz czê -
st sze go wy stê po wa nia nie ko rzy st nych zda rzeñ zwi¹za nych z sa mo cho da mi oso -
bo wy mi. S¹ to w szcze gó l no œci: ko li zje, wy pa d ki i po ¿a ry. Sku piaj¹c uwa gê na
osta t niej gru pie zda rzeñ, na le ¿y pod kre œliæ, ¿e zja wi sko po ¿a ru sa mo cho du oso -
bo we go prze bie ga bar dzo dy na mi cz nie. Jego cech¹ szcze góln¹ jest nie prze widy -
wal noœæ, co oz na cza, ¿e mo¿e mieæ ró ¿ ny prze bieg i cha ra kter. Stra ¿a cy pe³ni¹cy
s³u¿bê w po dzia le bo jo wym spo ty kaj¹ siê czê sto ze zda rze nia mi maj¹cymi
zwi¹zek z po ¿a ra mi sa mo cho dów oso bo wych. Po sia da nie wie dzy o tym, z jak wy -
sok¹ te m pe ra tur¹ mog¹ mieæ sty cz noœæ stra ¿a cy Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej
pod czas dzia³añ ga œ ni czych przy po ¿a rze sa mo cho du oso bo we go, mo¿e przy czy -
niæ siê do prze pro wa dze nia akcji ga œ ni czej w spo sób spra w nie j szy i bar dziej efe k -
ty w ny. W celu zdo by cia in fo r ma cji po zwa laj¹cych bar dziej szcze gó³owo po znaæ
zja wi sko po ¿a ru sa mo cho du oso bo we go wy ko na no ba da nie eks pery men tal ne.

Test po ¿a ro wy wy ko na no z u¿y ciem sa mo cho du mar ki FSO Po lo nez o nad -
wo ziu typu hatchback. Po jazd po sia da³ si l nik ben zy no wy, do da t ko wo wy po sa ¿o -
ny by³ w in sta la cjê ga zow¹ LPG, któ ra by³a spra w na oraz po sia da³a wa ¿ ne ba da -
nia te ch ni cz ne na dzieñ prze pro wa dza nia eks pe ry men tu. W po je Ÿ dzie
zna j do wa³y siê wszy stkie nie zbêd ne p³yny eks ploa tacy j ne oraz ma te ria³y pêd ne
w po sta ci ben zy ny oraz LPG. Ele men ty pod sta wo we go wy po sa ¿e nia we wnê trz -
ne go po ja z du by³y kom p le t ne. W skry t ce ba ga ¿ ni ka po ja z du zna j do wa³o siê ko³o
za pa so we. Do da t ko wo w ba ga ¿ ni ku umie sz czo no kani ster z 5 dm3 ben zy ny jako
za pas pa li wa. Wy po sa ¿e nie ze w nê trz ne ka ro se rii by³o kom p le t ne. Drzwi oraz
szy by po ja z du by³y nie usz ko dzo ne, zapewnia³y szczelnoœæ. Instalacja
elektryczna, zap³onowa oraz pozosta³e podzespo³y pojazdu by³y sprawne. Pojazd
by³ dopuszczony do ruchu drogowego.

Eks pe ry ment prze pro wa dzo no na po li go nie przy za pe w nie niu pe³nego za bez -
pie cze nia przeciw po¿a ro we go. W ba da niach bra³ udzia³ pro mo tor. W wy bra nych
pun ktach we wnê trzu i na powie rz ch ni ka ro se rii sa mo cho du roz mie sz czo no te r -
mo pa ry. Tem pe ra tu rê mie rzo no w ko k pi cie, w komo rze ba ga ¿ ni ka i w ko mo rze
si l ni ka, a ponad to w dwóch pun ktach na po wie rz ch ni ka ro se rii. Równocze œ nie
na te pun kty skie ro wa no obie kty wy ka mer ter mowi zy j nych, aby po rów naæ wska -
za nia termopar ze wska za nia mi ka mer. Pod czas eks pe ry men tu pa no wa³y na stê -
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puj¹ce wa run ki atmo sfe ry cz ne: tem pe ra tu ra po wie trza 5°C, wi l go t noœæ 69%,
wiatr 5–6 m/s z po ry wa mi, brak opa dów at mo s fe rycznych.

Po ¿ar za ini cjo wa no na zewn¹trz sa mo cho du. U¿y to 1 dm3 mie sza ni ny ole ju
na pê do we go i ben zy ny sa mo cho do wej w sto sun ku 1:1. Mie sza ni na zo sta³a wy la -
na na po wie rz ch niê da chu po ja z du. Na stê p nie ciekn¹c¹ z da chu po ja z du mie sza -
ni nê pod pa lo no w oko li cy ty l ne go zde rza ka. Czas te stowego po ¿a ru mie rzo no od
mo men tu jego za ini cjo wa nia. Po mia ry te m pe ra tur re je stro wa no przez ponad go -
dzi nê, jed nak ju¿ po up³ywie ok. 30 mi nut do œwia d cze nia za uwa ¿o no prze cho -
dze nie po ¿a ru w fazê wy ga sa nia. Po ¿ar roz prze strze nia³ siê na ty l nym zde rza ku
oraz kla pie ba ga ¿ ni ka, a na stê p nie przedosta³ siê do wnê trza po ja z du przez otwór
po wsta³y po wy pa le niu siê le wej ty l nej la m py sa mo cho du. Po za pa le niu siê za wa -
r to œci ka ni stra zna j duj¹cego siê w ba ga ¿ ni ku po ja z du zaob ser wo wa no wzrost in -
ten syw no œci po ¿a ru. Chwi lê pó Ÿ niej, w wy ni ku od dzia³ywa nia ter mi cz ne go na
si³ow ni ki kla py baga ¿ ni ka, nast¹pi³ wzrost ci œ nie nia w nich, cze go efe ktem by³o
sa mo czyn ne pod nie sie nie kla py baga¿nika oraz wpad niê cie ty l nej szy by do œro d -
ka po ja z du. Zwiê kszo ny do stêp tle nu do stre fy spa la nia spo wo do wa³ szy b szy roz -
wój po ¿a ru i przy czy ni³ siê do roz szcze l nie nia ka bi ny po ja z du po przez sukcesy w -
ne wy pa da nie po zo sta³ych szyb. Ko le j ne zja wi sko to wi do cz ny wy buch pra we go
si³ow ni ka kla py ba ga ¿ ni ka. W da l szym prze bie gu do œwia d cze nia nast¹pi³
wyp³yw gazu z bu t li LPG oraz jego spa la nie w po ¿a rze. Si l ny stru mieñ og nia wy -
do by wa³ siê z po ja z du na od leg³oœæ oko³o 3–4 m. £¹czny czas wyp³ywu gazu wy -
no si³ oko³o 100 se kund. Pod czas spa la nia gazu temperatura we wnêtrzu kokpitu
osi¹gnê³a najwy¿sz¹ wartoœæ podczas eksperymentu. Wynios³a 1102°C (w ko k pi -
cie pod sufitem). 

W da l szym prze bie gu do œwia d cze nia zaob ser wo wa no wy bu chy kó³ po ja z du
oraz amor ty za to rów. Nastê p nie po ¿ar obe j mo wa³ co raz g³êb sze wa r stwy wy po sa -
¿e nia we wnê trz ne go sa mo cho du. Po jazd stopnio wo osia da³ na pod³o¿u. Za uwa -
¿o no wy ciek stru gi ciek³ego alu mi nium po wsta³ej w wy ni ku czêœcio we go b¹dŸ
ca³ko wi te go sto pie nia alu mi nio wych pod ze spo³ów po ja z du, zna j duj¹cych siê
w komorze silnika. 

Wy ni ki po mia rów tem pe ra tu ry na po wie rz ch ni ka ro se rii, wy ko na ne za po -
moc¹ te r mo par i ka mer termo wi zy j nych ró ¿ ni³y siê. Jê zy ki og nia i k³êby dymu
zak³óca³y po mia ry za po moc¹ ka mer. B³êdy wynika³y rów nie¿ z nie zna jo mo œci
dok³ad nej wa r to œci wspó³czyn ni ka emi sy j no œci. W li te ra tu rze brak jest da nych
na te mat wa r to œci wspó³czyn ni ka emi sy j no œci powierzchni blachy karoserii
samochodu w wysokiej temperaturze.

Z ana li zy wy ni ków uzy ska nych w eks pe ry men cie wy ni kaj¹ przed sta wio ne po -
ni ¿ej wnioski. 

Po ¿ar sa mo cho du oso bo we go prze bie ga bar dzo gwa³to w nie. W ko k pi cie tem -
pe ra tu ra osi¹ga wa r toœæ 1100°C. Wy so ka tem pe ra tu ra w ko mo rze si l ni ka po wo -
du je sto pie nie siê nie któ rych ele men tów aluminio wych. Ob se r wu je siê gwa³to w -
ny wzrost in ten syw no œci po ¿a ru po wy pad niê ciu szyb z po ja z du co spo wo do wa ne 
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jest dop³ywem tle nu do stre fy spa la nia. Wa run ki meteorologiczne (wiatr)
wywieraj¹ znaczny wp³yw na przebieg po¿aru. 

In sta la cja LPG wy po sa ¿o na jest w za wór bez pie cze ñ stwa, chro ni¹cy zbio r nik
gazu przed eks plozj¹ w przy pa d ku po ¿a ru. W prze pro wa dzo nym eks pe ry men cie
wzrost tem pe ra tu ry spo wo do wa³ za dzia³anie za wo ru bez pie cze ñ stwa, dziê ki cze -
mu nast¹pi³ kon tro lo wa ny wyp³yw gazu. Stru mieñ wyp³ywaj¹cego gazu na ty ch -
miast zapali³ siê, ale nie dosz³o do eksplozji. 

Zwa r cie in sta la cji ele ktry cz nej w wy ni ku spa le nia b¹dŸ sto pie nia izo la cji spo -
wo do wa³o prze mieszczenie siê po ja z du na od leg³oœæ 1 m. Ta kie zja wi sko stwa rza
nie bez pie czeñ stwo roz prze strze nie nia siê po ¿a ru na inne obie kty zna j duj¹ce siê
w po bli ¿u, a ta k ¿e mo¿e oka zaæ siê za gro ¿e niem dla ra to w ni ków pro wadz¹cych
dzia³ania ga œ ni cze. Wy stê puj¹ce pod czas po ¿a ru sa mo cho du eks plo zje si³ow ni -
ków i amortyzatorów równie¿ zagra¿aj¹ ratownikom i osobom postronnym.

Aby uwia ry god niæ wy ni ki po mia ru tem pe ra tu ry za po moc¹ ka me ry ter mowi -
zy j nej, trze ba znaæ wa r toœæ wspó³czyn ni ka emi sy j no œci ka ro se rii. Na le ¿y za zna -
czyæ, ¿e ze wzro stem tem pe ra tu ry na stê pu je z³uszcza nie i zwê gla nie la kie ru. Stan
po wie rz ch ni zmie nia siê, a z nim wa r toœæ wspó³czyn ni ka emi syjno œci. Po miar
tem pe ra tu ry za po moc¹ ka me ry ter mowi zy j nej mo¿e byæ pro wa dzo ny ze zna cz -
nej odleg³oœci. Jest wiêc bezpieczny i wygodny, ale trudny w realizacji.
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m³. kpt. mgr in¿. Ma r cin LORENS

pro mo tor: bryg. dr in¿. Grze gorz DZIEÑ

Analiza zabezpieczenia przeciwpo¿arowego
wysokiego budynku u¿ytecznoœci publicznej

z zastosowaniem nowoczesnych technik
obliczeniowych

Roz wój dzie dzi ny in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go wy ma ga co raz wiê k -
szej wie dzy na te mat no wo cze s nych me tod in ¿y nie r skich, sto so wa nych jako roz -
wi¹za nia wie lu pro ble mów. Obe c nie po wsta je bar dzo du¿o no wo cze s nych i bar -
dzo do brze za bez pie czo nych bu dyn ków, gdzie za sto so wa nie „su chych”
prze pi sów jest ko nie cz ne i sto sun ko wo pro ste. Pro blem po ja wia siê, gdy za sto so -
wa nie obe cnych prze pi sów do tycz¹cych m.in. ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej obe j -
mu je bu dyn ki ju¿ ist niej¹ce. 

Bar dzo szy b ki roz wój te ch ni ki kom pu te ro wej w osta t nich la tach sprawi³, ¿e
pro gra my s³u¿¹ce do mo de lo wa nia zja wisk ta kich jak po ¿ar czy sy mu lo wa nie
ewa ku a cji, zna laz³y swo je za sto so wa nie w dzie dzi nie po ¿ar ni c twa i s¹ wyko rzy -
sty wa ne przez wielu ekspertów.

W pra cy przed sta wio no ana li zê za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go ist -
niej¹cego wy so kie go bu dyn ku u¿y te cz no œci pu b li cz nej z za sto so wa niem no wo -
cze s nych te ch nik kom pu te ro wych. Pra ca zo sta³a po dzie lo na na trzy czê œci
w sk³ad, któ rych wcho dzi³o dzie siêæ roz dzia³ów. Pie r wsza czêœæ to roz dzia³y po -
œwiê co ne czê œci teo re ty cz nej zwi¹za nej z te ma tyk¹ po ¿a rów we wnê trz nych,
za gro ¿eñ ja kie nie sie ze sob¹ po ¿ar we wnê trz ny dla u¿yt ko w ni ków bu dyn ku.
W ko le j nej czê œci pra cy zo sta³a przed sta wio na ana li za za bez pie cze nia prze ciwpo -
¿aro we go przed mio to we go bu dyn ku przy wy ko rzy sta niu obo wi¹zuj¹cych prze -
pi sów jak i norm. Po prze pro wa dzo nej ana li zie wy³onio no sze reg nie zgod no œci
z prze pi sa mi za rów no prze ciwpo ¿aro wy mi jak i techni czno- budow lany mi.
Przed mio to wy bu dy nek ze wzglê du na to, i¿ zo sta³ uz na ny jako za gra ¿aj¹cy ¿y ciu
lu dzi po wi nien zo staæ do sto so wa ny do obo wi¹zuj¹cych obe c nie prze pi sów, jed -
nak nie wszy stkie wy ma ga ne prze pi sa mi roz wi¹za nia mog¹ byæ za sto so wa ne.
Dla te go aby po ziom bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go w bu dyn ku uz naæ za od po wied -
ni za sto so wa no roz wi¹za nia za mien ne (ponad stan dar do we). Ko le j na czêœæ pra cy
to czêœæ w któ rej za sto so wa no pro gra my kom pu te ro we Py ro sim oraz Pa t h fin der
w celu ana li zy przy jê tych roz wi¹zañ w po sta ci ob li czeñ wy ko na nych w pro gra -
mach kom pu te ro wych. 

Pro gra my kom pu te ro we wy ko rzy sta ne w pra cy po zwo li³y na wia ry god ne od -
wzo ro wa nie warun ków pa nuj¹cych w bu dyn ku po po wsta niu zda rze nia ja kim
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jest po ¿ar. Za rów no pro gram Py ro sim jak i Pa t h fi der po zwa laj¹ na ana li zê wyko -
rzy sty wa nych w obie ktach za bez pie czeñ prze ciw po ¿arowych. 

Opra co wa nie mo de lu w obe cnym sta nie za bez pie czeñ i do ko na nie ob li czeñ
w pro gra mie Pyro sim da³o ob raz jak du ¿ym pro ble mem jest nie za sto sowa nie od -
po wied nich za bez pie czeñ obie ktu. Sy mu la cja CFD opra co wa na w pro gra mie Py -
ro sim, a zo bra zo wa na w ap li ka cji Smo ke view da³a ja s ny i rze czywisty ob raz jak
wa ¿ ne jest zastosowanie np. wydzieleñ przeciwpo¿arowych. 

W pra cy jako za³o¿e nia do prze pro wa dza nych sy mu la cji wy ko rzy sta no trzy
sce na riu sze. Pie r wszy sce na riusz do ty czy³ opi su po stê po wa nia na wy pa dek po ¿a -
ru. Dru gi sce na riusz to opis roz wi¹zañ te ch ni cz nych, któ re ze wzglê du na aktu a l -
ne prze pi sy po win ny byæ za sto so wa ne w obie kcie, ale ta k ¿e roz wi¹za nia ponad -
stan dar do we. W trze cim sce na riu szu opi sa no przyk³adow¹ akcjê ra to w ni czo-
-ga œ nicz¹.

G³ów nym za³o¿e niem w pra cy by³o do bra nie za bez pie czeñ prze ciwpo ¿a ro -
wych, aby spe³nio ny by³ wa ru nek bez pie cz nej ewa ku a cji z przed mio to we go bu -
dyn ku. Aby uz naæ, ¿e wa run ki ewa ku a cji z budyn ku s¹ bez pie cz ne na le ¿y spe³niæ 
wa ru nek:

DCBE – WCBE ³ 0
WCBE – wy ma ga ny czas bez pie cz nej ewa ku a cji,

DCBE – dopu sz cza l ny czas bez pie cz nej ewa ku a cji.
Ana li za pie r wsze go sce na riu sza wy ka za³a, i¿ wa run ki w któ rych ewa ku a cja

sta je siê nie bezpie cz na wyst¹pi³y ju¿ w 80 se kun dzie prze pro wa dzo nej sy mu la cji.
Ob li czo na wa r toœæ wy ma ga ne go cza su bez pie cz nej ewa ku a cji wy nios³a w tym
przy pa d ku 583 se kun dy. Otrzy ma ne wy ni ki œwiadcz¹ o niepod wa ¿a l nej po trze -
bie za sto so wa nia nie ty l ko od dzie leñ prze ciwpo ¿a ro wych, ale ta k ¿e sy ste mów
i urz¹dzeñ ta kich jak: dŸwiêkowy system ostrzegawczy czy system zapobiegania
zadymieniu.

Jed nym z naj wiê kszych pro ble mów w pra cy by³ od po wied ni do bór in sta la cji
we nty la cji po¿arowej.

Jak wy ni ka z ana li zy wy ko na nej w pra cy naj bar dziej sku te cz nym oka za³ siê
sy stem, w któ rym za³o¿ono wy ko rzy sta nie okna do od dy mia nia w po ko ju w któ -
rym za³o¿o no po wsta nie oraz roz wój po ¿a ru. Ko le j nym za³o¿e niem ta kie go sy -
ste mu by³o wy ko rzy sta nie na wie wów umie sz czo nych w stro pie koryta rza, a ta k ¿e
na wie wu umie sz czo ne go w kla t ce scho do wej sy mu luj¹cego nad ci œ nie nie
wywo³ane przez otwie ra ne przez u¿yt ko w ni ków drzwi. Jak siê oka za³o po na da -
niu przyk³ado wej wa r to œci nawie wa ne go po wie trza sy stem ten oka za³ siê sku te -
cz ny. W pra cy prze ana lizo wa no sy stem nawie wno- wywie w ny, któ ry jak po ka za³y 
ob li cze nia przy wy ko rzy sta niu pro gra mów komputerowych, okaza³ siê
nieskuteczny ze wzglêdu na niedostateczn¹ sprawnoœæ „wyci¹ganego” z ko ry ta -
rza dymu. 

W pra cy przed sta wio no ana li zê cza sów WCBE i DCBE. Oka za³o siê, ¿e za sto -
so wa nie w bu dyn ku dŸwiê ko we go sy ste mu ostrze ga w cze go jest nie zbêd ne.
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W dru gim sce na riu szu po ¿a ro wym opi sa no przyk³ad za sto so wa nia ta kie go sy ste -
mu. Jak wy ni ka z prze pro wa dzo nych ob li czeñ sy stem ten w znacz¹cy spo sób
skra ca jedn¹ ze sk³ado wych WCBE, jak¹ jest czas ala r mu. W ana li zo wa nym bu -
dyn ku czas ten po za sto so wa niu DSO zmnie j szy³ siê o 397 se kund, co w przy pa d -
ku rozwijaj¹cego siê po¿aru stanowi wartoœæ bardzo du¿¹.

Za pro pono wa ny w pra cy po dzia³ na sze reg stref po ¿a ro wych nie ty l ko skró ci
d³ugoœæ dojœæ ewa kua cy j nych ale rów nie¿ spra wi, ¿e czas prze j œcia u¿yt ko w ni -
ków w przy pa d ku po wsta nia po ¿a ru w po mie sz cze niach biu ro wych do mie j s ca
bez pie cz ne go, ja kim jest wy dzie lo na po ¿a ro wo kla t ka scho do wa bê dzie sto sun -
ko wo kró t ki i wy nie sie jak ob li czo no oko³o 27 se kund. Wa r toœæ ta bê dzie os cy lo -
wa³a w gra ni cach 30 se kund, ze wzglê du na iden ty cz ny uk³ad dróg ewa kua cy j -
nych na piê trach od 2 do 6. 

Dzia³ania ratow niczo -gaœ ni cze oraz bez pie cze ñ stwo ra to w ni ków po za sto so -
wa niu wszy stkich urz¹dzeñ i in sta la cji prze ciwpo ¿a ro wych opi sa nych w pra cy
bê dzie mo ¿ na przyj¹æ za po ziom akce p to walny. Wy ko rzy sta nie sy ste mu de te kcji
oraz mo ni to rin gu po ¿a ro we go spo wo du je bar dzo kró t ki czas powia do mie nia naj -
bli ¿ szej jed no stki PSP. W do da t ku bior¹c pod uwa gê nie wielk¹ od leg³oœæ jak¹
dzie li bu dy nek od sie dzi by naj bli ¿ szej jed no stki Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej,
czas do ja z du na mie j s ce zdarze nia stra¿aków jest stosunkowo krótki i jak
obliczono w pracy wynosi 240 sekund. 

Dzia³ania jed no stek ra to w ni czych w znacz¹cy spo sób u³atwi przy sto so wa nie
dwóch dŸwi gów wystêpuj¹cych w bu dyn ku dla ekip ra to w ni czych. Choæ stan
pra w ny daje mo ¿ li woœæ wy ko rzy sta nia tych wind, ty l ko pod nad zo rem ekip ra -
tun ko wych to ich za mon to wa nie sta jê siê du ¿ym udo god nie niem. Za sto so wa nie
dŸwi gów dla ekip ra to w ni czych prze ana lizo wa no w pra cy i za³o¿e nie pro wa dze -
nia jedno cze œ nie dzia³añ ga œ ni czych i ra to w ni czych przy wy ko rzy sta niu wy dzie -
lo nych po ¿a ro wo i wy posa¿o nych w sy stem zapobiegania zadymieniu szybach
windowych stanie siê mo¿liwe do zastosowania.

W pra cy zo bra zo wa no ana li zê za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go w po sta ci
ob -li cze nio wej – zastoso wa nie pro gra mów kom pu te ro wych. Ko le j nym kro kiem
we ry fi ka cji przy jê tych roz wi¹zañ mog³yby byæ pró by z gor¹cym dy mem. Do wy -
ko na nia ta kich prób, po trze b ne jest okre œle nie uwa run ko wañ no r mo wych (zwe -
ryfi ko wa nych z oso b na dla ka ¿ de go obie ktu), któ rych obe c nie w Pol sce nie ma.
Wœród aktu a l nie wy ko ny wa nych prób eks per ci posi³kuj¹ siê stan dar da mi au stra -
lij ski mi czy wy tycznymi brytyjskiego instytutu BRE.
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kpt. mgr in¿. Se ba stian £UKOWICZ

pro mo tor: dr Ewa FRANKOWSKA

Mo ty wo wa nie jako Ÿród³o sa ty s fa kcji stra ¿a ków
z pe³nie nia s³u¿by w Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po¿arnej
na przyk³ad zie wy bra nych ko mend wo je wó dz twa

œl¹skie go

Na su kces ka ¿ dej fi r my sk³ada siê sze reg czyn ni ków, miê dzy in ny mi aktu a l na
sy tu a cja gospoda r cza oraz po pyt na ofe ro wan¹ us³ugê. Fun da men tem fi r my jest
zaan ga ¿o wa nie w pra cê pra co w ni ka, jego kre a ty w noœæ, po œwiê ce nie. Aby taki ze -
spó³ pra co w ni ków ist nia³, na le ¿y stwo rzyæ w³aœci wy system mo ty wa cyj ny, któ ry
bê dzie do pa so wa ny do cech pra co w ni ków oraz spe cy fi ki fi r my. Ni ko go nie trze ba 
prze ko ny waæ, ¿e fi r ma, w któ rej pra cuj¹ oso by nie zaan ga¿o wa ne w wy ko ny wan¹
pra cê stra ci swój pre sti¿ albo nie prze trwa. Od pra co w ni ków wy ma ga siê ci¹g³ego
pod wy ¿sza nia ja ko œci pra cy. Dla te go za da nie mo ty wo wa nia pra co w ni ków nie
jest ³atwe, zw³asz cza w ob li czu opty ma li za cji kosztów pracowniczych.

Mo ty wo wa nie jest zbio rem ce lo wo do bra nych me tod, tak zwa nych mo ty wa to -
rów, któ re stanowi¹ wspóln¹ i wza je m nie siê wzma c niaj¹c¹ ca³oœæ. Oprócz mo ty -
wa to rów p³aco wych (wy na grodzenia za sad ni cze go, pre mii) ist niej¹ mo ty wa to ry
nie mate ria l ne (mo ¿ li woœæ roz wo ju za wo do we go, ciekawa pra ca, mo ¿ li woœæ
samo dzie l ne go dzia³ania i zwi¹zane z tym za ufa nie czy awans). W mo tywowa niu
du¿e zna cze nie od gry waj¹ rów nie¿ mo ty wa to ry ma te ria l ne po zap³aco we, czy li
œwia d cze nia ma te rialne, bez mo¿liwoœci wymiany ich na pieni¹dze (np.
dodatkowe szkolenia).

Te m po zmian cywi liza cy j nych, glo ba li za cja go spo dar ki, zmie niaj¹ce siê re a lia 
go spo da r cze w na szym kra ju w osta t nich la tach, wy mu szaj¹ rów nie¿ na se kto rze
Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej (PSP) na ty ch mia stow¹ re a kcjê. Co dzien nie s³yszy
siê o pro ble mach w pra cy stra ¿a ków. Pro ble my te do tycz¹ ca³ego sy ste mu. Dla te -
go te¿, wy da je siê s³usz ne opi sa nie pro ble ma ty ki wp³ywu mo ty wa cji na osi¹gniê -
cie sa ty s fa kcji stra ¿a ków z wy ko ny wa nej s³u¿by. Jed na k ¿e ze bra nie wie dzy teo re -
ty cz nej na te mat sa mej mo ty wa cji, jej zna cze nia w pra cy, po zwo li bar dziej
zro zu mieæ sy tu a cjê. Wa ¿ ne jest, aby wiê ksza gru pa zain tere so wa nych mog³a wy -
ra ziæ swoj¹ opi niê na ten te mat, a ze bra ne wy ni ki mog³y po ka zaæ, w ja kim sto p -
niu œro d ki mo ty wa cyj ne wp³ywaj¹ na po ziom sa ty s fa kcji stra ¿a ków z pe³nie nia
s³u¿by.

Ni nie j sza pra ca zo sta³a na pi sa na pod k¹tem pró by zo bra zo wa nia sy tu a cji i dy -
le ma tów stra ¿a ków w za kre sie mo ty wa cji do pra cy. Na kre œlo no teo re ty cz ne
pod³o¿e mo ty wa cyj ne, któ re po win no zo staæ wpro wa dzo ne dla ich do bra, za do -
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wo le nia wspó³pra co w ni ków oraz lu dzi, któ rym przy nosz¹ po moc. Po pra wa wa -
run ków pra cy sprzy ja za do wo le niu z niej, co daje pe³n¹ sa ty s fa kcjê za wo dow¹.
Pro wa dzi to do wzro stu efe kty w no œci pra cy, co oz na cza po pra wê jej po zio mu,
a tym sa mym do osi¹gniê cia coraz wiêkszego profesjonalizmu.

Pos³uguj¹c siê ogó l nie do stêpn¹ wiedz¹, przy bli ¿o no za gad nie nia zwi¹zane
z zarz¹dza niem per sonelem i po li tyk¹ per so naln¹, od któ rych roz po czy na siê ca³y 
pro ces mo ty wo wa nia pra co w ni ka. Na stê p nie opi sa na zo sta³a sama mo ty wa cja,
pocz¹wszy od mo de li i te o rii, a sko ñ czy wszy na instrumen tach motywacji. 

Z pie r wszych trzech roz dzia³ów mo ¿ na do wie dzieæ siê, jak mo ty wa cja wp³ywa 
na za cho wa nie pra co w ni ka oraz w jaki spo sób je kszta³tuje. Do wia du je my siê te¿,
¿e to dziê ki w³aœci wie fun kcjo nuj¹cemu sy ste mo wi moty wacy j ne mu pra co w ni cy
mog¹ od czu waæ za do wo le nie i sa ty s fa kcjê z wy konywa nej pracy. 

Ce lem pra cy by³o prze de wszy stkim wy ka za nie jak wa ¿ ne jest w³aœci we mo ty -
wo wa nie stra¿aków, aby byli usaty sfa kcjo nowa ni z pe³nie nia s³u¿by w Pa ñ stwo -
wej Stra ¿y Po ¿a r nej. Jest to specyfi cz na fo r ma or ga ni za cji – ze wzglê du na nie -
kome rcy j ny cha ra kter i pod leg³oœæ s³u¿ bow¹ w sto sunkach prze³o¿o ny
– podw³adny. Brak wy mie r nych (po li cza l nych) efe któw pra cy, ta kich jak cho cia -
¿ by zysk ze sprze da ¿y spra wia trud noœæ w oce nie jej ja ko œci. Po mo c ne mog¹ byæ
ba da nia opi nii pu b licznej, któ re kla sy fi kuj¹ stra ¿a ków bar dzo wy so ko. Fakt ten
z ca³¹ pe w no œci¹ cie szy, ale nie po zwa la zna leŸæ s³abych stron sy ste mu moty -
wacy j ne go. Dla te go te¿, pos³u¿o no siê ba da niem an kie to wym, aby to sami stra ¿a -
cy mo gli wska zaæ, co tak na pra wdê ich mo ty wu je do ofia r nej s³u¿by, z cze go s¹
za dowoleni a co wymaga poprawy.

„Czy od czu wa Pan/Pani sa ty s fa kcjê z pe³nie nia s³u¿by?” by³o klu czo wym py ta -
niem an kie ty, z od po wie dzi na któ re do wie dzieæ siê mo ¿ na, ¿e nie wszy s cy stra ¿a cy
od czu waj¹ sa ty s fa kcjê z pe³nie nia s³u¿by. Przecz¹co od po wie dzia³o a¿ 5% re spon -
den tów, a na stê p ne 8% nie umia³o siê okre œliæ po miê dzy tak a nie. Ta 13% gru pa
fun kcjo na riu szy spra wia, ¿e jest coœ je sz cze do zro bie nia czy udo sko na le nia. 

Z py ta nia do tycz¹cego wp³ywu okre œlo nych czyn ni ków na sa ty s fa kcjê
z pe³nie nia s³u¿by dowia dujemy siê, ¿e naj wiê kszy wp³yw wy wie raj¹ ta kie czyn -
ni ki, jak sta³a pra ca, mo ¿ li woœæ nie sie nia po mo cy in nym, przy wi le je eme ry ta l ne
i pre sti¿. Wi daæ tu taj, ¿e stra ¿a cy szczyc¹ siê swo im za wo dem, chc¹ nieœæ po moc
in nym i za to chc¹ mieæ pewn¹ pracê i zapewnion¹ godn¹ przysz³oœæ. 

Od po wie dzi na py ta nie, w ja kim sto p niu okre œlo ne czyn ni ki s¹ dla fun kcjo na -
riu sza saty s fa kcjo nuj¹ce, daje po czê œci pogl¹d na to, co wy ma ga po pra wy. Uwi -
da cz nia, ¿e to, co jest naj wa¿ nie j sze, czy li sy stem pe³nie nia s³u¿by i przy wi le je
eme ry ta l ne, s¹ bar dzo do brze oce nia ne przez re spon den tów. Daje to wska zów kê,
¿e jest coœ nie tak z mo¿ li wo œcia mi pod no sze nia kwa li fi ka cji i wy so ko œci¹ za ro b -
ków. Nie zado wo le nie z wy so ko œci za ro b ków nie jest ni czym nad zwy cza j nym,
jed nak sy tu a cja ta wy ma ga po pra wy. Na to miast umo ¿ li wie nie ka ¿ de mu stra ¿a ko -
wi pod no sze nia swo ich kwa li fi ka cji za wo do wych jest chy ba jed nym z prio ry te -
tów PSP i za sta na wiaj¹ce jest, dla cze go stra ¿a cy widz¹ to ina czej.
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Wra caj¹c do py ta nia od no œ nie sa ty s fa kcji z zaj mo wa ne go sta no wi ska, do wia -
du je my siê, ¿e ty l ko 70% re spon den tów jest usatys fakcjo no wa nych z zaj mo wa ne -
go sta no wi ska w sto sun ku do posiadanych kwalifikacji. 

Klu czo we dla sy ste mu moty wacy j ne go fun kcjo nuj¹cego w PSP s¹ od po wie dzi 
na osta t nie pyta nie an kie ty, z któ re go do wie dzieæ siê mo ¿ na, ¿e pra wie 75% re -
spon den tów wi dzi mo ¿ li woœæ zwiêksze nia po zio mu swo jej sa ty s fa kcji z pe³nie nia 
s³u¿by po przez zmia ny. Ponad po³owa an kie to wa nych uwa ¿a, ¿e ist nie je po trze -
ba zmian per so na l nych (od po wied ni do bór i po dej œcie ka dry kie ro w ni czej), na to -
miast ponad 25% uwa ¿a, ¿e zmia ny te po win ny do ty czyæ sa me go sy ste mu (akty
pra w ne, zarz¹dze nia, regulaminy).

Wy ni ki prze pro wa dzo nych ba dañ wska za³y na wy so ki po ziom sa ty s fa kcji
stra ¿a ków z pe³nie nia s³u¿by w PSP. Jed no cze œ nie po zwo li³y zi den tyfi ko waæ mo -
c ne i s³abe stro ny sto so wa ne go obe c nie sy ste mu moty wacy j ne go. Ba da nie po -
twier dzi³o, ¿e jed nym z pod sta wo wych czyn ni ków po bu dzaj¹cych stra ¿a ka do
ofia r nej s³u¿by jest chêæ nie sie nia po mo cy in nym. Dla te go te¿, tak wa ¿ ne jest
stwo rze nie ta kich wa run ków s³u¿by, któ re za gwa ran tuj¹ pe³n¹ sa ty s fa kcjê fun -
kcjo nariu szo wi.

W celu udo sko na le nia sy ste mu moty wacy j ne go za pro pono wa no ki l ka roz -
wi¹zañ. 

Po pie r wsze wpro wa dze nie co ro cz nych an kiet do tycz¹cych mo ty wa cji
wype³nia nych przez wszy stkich fun kcjo na riu szy w ko men dzie. Ta kie roz wi¹za -
nie po zwo li³oby prze³o¿o nym na dok³adn¹ we ry fi ka cjê swo je go dzia³ania oraz na 
iden ty fi ka cjê nie pra wid³owo œci czy pro ble mów. Mo gli by oni po znaæ dok³ad nie,
co i w ja kim sto p niu mo ty wu je ich podw³ad nych, a ta k ¿e któ re dzia³ania z ich
stro ny s¹ bar dziej lub mniej sku te cz ne. 

Na stê p nym pro po no wa nym roz wi¹za niem jest zwiê ksze nie na ci sku na szko³y 
oœro d ki szkolenie odnoœnie te ma ty ki zwi¹za nej z zarz¹dza niem za so ba mi lu dz ki -
mi. Po mi mo de le go wa nia ka dry do wó d czej na stu dia po dyp lo mo we i szko le nia
w tym za kre sie, trud no jest zmie niæ po stê po wa nie osób, któ re od wie lu lat spra -
wo wa³y fun kcje do wó d cze i maj¹ ju¿ wy ro bio ne pe w ne pogl¹dy i zachowa nia.
Dla te go na le ¿a³oby zwiê kszyæ na cisk na szko le nie no wych kadr, po czy naj¹c ju¿
od po zio mu szko le nia aspi rantów, gdy¿ zdo by ta wie dza od no œ nie zarz¹dza nia za -
so ba mi lu dz ki mi i mo ty wa cji z ca³¹ pewnoœci¹ zaowocuje, kiedy takim osobom
zostan¹ powierzone funkcje kierownicze.

Osta t nim pro po no wa nym roz wi¹za niem jest szcze gó³owa ana li za sy ste mu
kszta³ce nia i do sko na le nia za wo do we go fun kcjo nuj¹cego w PSP. Ce lem ta kiej
ana li zy mia³o by byæ okre œle nie, czy ka ¿ dy stra ¿ak ma mo ¿ li woœæ swo bod ne go
pod no sze nia swo ich kwa li fi ka cji za wo do wych. Do sko na le nie za wo do we po win -
no byæ prio ry te tem w s³u¿ bie dla te go te¿, na pod sta wie wy ni ków ta kiej ana li zy
na le ¿a³oby podj¹æ nie zbêd ne kro ki, o ile bêd¹ konieczne, w celu poprawy obecnie 
funkcjonuj¹cego systemu.
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Umo ¿ li wie nie ka ¿ de mu stra ¿a ko wi samo rea li za cji w s³u¿ bie i do sko na le nia
za wo do we go po zwo li PSP na da l sze cie sze nie siê naj wiê kszym za ufa niem
spo³ecze ñ stwa, stra ¿ak po zo sta nie wzo rem do naœlado wa nia a jego za wód w da l -
szym ci¹gu bêdzie marzeniem wielu m³odych ludzi.
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m³. kpt. mgr in¿. Piotr MERGALSKI

pro mo tor: dr in¿. Anna SZAJEWSKA

Ba da nie roz wo ju po ¿a ru na na sy pie ko le jo wym

Na prze³omie zimy i wio s ny na stê pu je zna cz ny wzrost li cz by po ¿a rów.
Zwi¹zane jest to z wypa la niem traw na ³¹kach i nie u¿y t kach. W du ¿ej mie rze za
po wsta nie tych po ¿a rów odpo wie dzia l ny jest cz³owiek, któ ry po wo du je nie umy -
œl ne lub ce lo we ich wy pa la nie. In ny mi przy czy na mi (choæ spora dycznymi) mog¹
byæ tzw. zda rze nia lo so we, na któ re nie mamy wp³ywu. Wie le ta kich zda rzeñ
mia³o miejsce w hi sto rii, jak cho cia ¿ by po ¿ar w Ku Ÿ ni Ra ci bo r skiej. Po wsta³ on
pra wdo podo b nie na sku tek iskier spod kó³ ha muj¹cego poci¹gu. Wy ni kiem tego, 
by³ naj wiê kszy po ¿ar la sów w hi sto rii po wo jennej Pol ski. Po wsta nie po ¿a ru
mia³o mie j s ce na na sy pie ko le jo wym, z któ re go prze niós³ siê on w dalszej czêœci
na obszary leœne.

W du ¿ej czê œci tra sy ko le jo we biegn¹ przez te re ny nie u¿yt ko wa ne ro l ni czo
oraz ob sza ry le œ ne. Na syp ko le jo wy nie pra wid³owo utrzy my wa ny prze bie gaj¹cy
w wy ¿ej wy mie nio nych wa run kach mo¿e nieœæ za sob¹ przy kre kon se k wen cje.
W naj go r szym z mo ¿ li wych przy pa d ków mog¹ do pro wa dziæ do œmierci ra to w ni -
ków, a ta k ¿e przy pa d ko wych lu dzi, któ rzy mimo bra ku od po wied nie go wy szko -
le nia pró buj¹ uga siæ po ¿ar. Mniej isto t nym, ale rów nie wa ¿ nym sku t kiem by waj¹ 
stra ty ma te ria l ne wywo³ane w wyniku owych po¿arów.

Wy pa la nie traw to ta k ¿e bar dzo du¿e za gro ¿e nie dla œro do wi ska. Ogieñ z nie -
u¿y t ków ro l ni czych nie jed no krot nie prze no si siê na ob sza ry le œ ne, niszcz¹c bez po -
wro t nie bez cen ne drze wo sta ny, któ re po po ¿a rze od ra dzaj¹ siê przez wie le dzie -
si¹tek lat. W okre sie zi mo wym, kie dy za ni ka we ge ta cja, ro œli ny usy chaj¹, tworz¹c
bar dzo do bry ma te ria³ pa l ny. Szcze gó l nie gro Ÿ ne zja wi sko po wsta je w przy pa d ku
po ¿a rów na grun tach o pod³o¿ach to r fo wych. Od pal¹cego siê po szy cia gle by, za pa -
le niu ule ga pod zie m na wa r stwa to r fu, któ ry mo¿e za le gaæ na wet do ki l ku na stu me -
trów w g³¹b. S¹ to po ¿a ry d³ugo trwa³e (na wet do ki l ku mie siê cy) i wyj¹tko wo trud -
ne do uga sze nia. Ponad to, w przy pa d ku gdy zwyk³a ³¹ka po po ¿a rze re ge ne ru je siê
przez ki l ka lat, to pok³ady to r fu po trze buj¹ na to ki l ka set lat [1].

W celu zlik wi do wa nia za gro ¿eñ po trze b ne jest zro zu mie nie pro ce sów, ja kie
nimi kie ruj¹. Do tej pory li cz ba ba dañ po le gaj¹ca na kon tro lo wa nym wznie ce niu
po ¿a ru na na sy pie ko le jo wym jest nie wie l ka. Mo¿e to byæ spo wo do wa ne fa ktem,
i¿ ba da nia te re no we s¹ bar dzo trud ne do zrea li zo wa nia i czê sto wy ma gaj¹
wiêkszego zaanga¿owania oraz wk³adów finansowych. 

Ce lem pra cy by³o wzbo ga ce nie bazy da nych (wyko rzy sty wa nej w sy mu la cjach 
ko m pu terowych) w zbiór wy bra nych wa r to œci pa ra me trów po ¿a ru, tj. przy ro stu
po wie rz ch ni spa lo nej w za le¿noœci od pa nuj¹cych warunków meteorologicznych.
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Na syp ko le jo wy jest form¹ pod to rza. To swe go ro dza ju bu do w la od po wie d nio
ukszta³to wa na, po³o¿ona nad te re nem, czy li na syp lub po ni ¿ej te re nu, czy li prze -
kop. Gó r na po wie rz ch nia tej bu do w li, na któ rej uk³ada siê na wie rz ch niê,
nazywana jest torowiskiem [2].

W prze pro wa dzo nych ba da niach wy ko na no kon tro lo wa ne wy pa la nia na sy pu
ko le jo we go. Obszar nasypu po ro œ niê ty by³ ró ¿ ny mi ro dza ja mi traw i po spo li tych
chwa stów oraz us ch niê ty mi li œ æ mi z po bli skich drzew. Prze pro wa dze nie ba dañ
odby³o siê wed³ug wy ty cz nych opra co wa nych i przy gotowa nych do re a li za cji
przez pro mo to ra [3]. K¹t na chy le nia na sy pu ko le jo we go w sto sun ku do
ukszta³towania terenu wyniós³ wynosi³ 600. 

W tra kcie po ¿a ru do ko na no re je stra cji pa ra me trów me tro logi cz nych: prê d ko -
œci i kie run ku wia tru, wil go t no œci po wie trza i tem pe ra tu ry oto cze nia. Za po moc¹
te r mo par i ka me ry ter mowi zy j nej re jestrowano tem pe ra tu rê w cza sie roz wo ju po -
¿a ru. Na to miast przy u¿y ciu apa ra tu foto gra ficz ne go zo brazowano przebieg
po¿aru. 

Prze pro wa dza nie do œwia d cze nia po leg³o na:
l od po wied nim wy bo rze te re nu nie stwa rzaj¹cego za gro ¿e nia dla lu dzi oraz

mie nia,
l do bra niu od po wied nie go od cin ka na sy pu ko le jo we go,
l oz na cze niu te re nu za po moc¹ me ta lo wych pa li ków usta wio nych w od leg³oœci

1 me tra od sie bie,
l mon ta ¿u sta cji meteo rolo gi cz nej,
l roz mie sze niu te r mo par w mie j s cu po ¿a ru,
l usta wie niu pra cy ope ra to rów sta no wisk po mia ro wych, apa ra tu foto gra ficz ne -

go oraz ka me ry ter mowi zy j nej na ru szto wa niu bu do w la nym (wy so koœæ 8 m),
l po bra niu pró bek z trzech miejsc z ró ¿ nych wy so ko œci na sy pu ce lem okre œle -

nia pa ra me trów ba da ne go ma te ria³u.
Zmien ny kie ru nek wia tru po wo du je, i¿ kszta³t po wie rz ch ni spa lo nej jest

trud ny do okre œle nia. Znaczenie wia tru na roz prze strze nia nie siê po ¿a ru po le ga
na zmia nie k¹ta na chy le nia p³omie ni oraz do starcza niu do stre fy spa la nia du ¿ej
ilo œci tle nu, co pod no si sam pro ces pa le nia siê i jego szy b koœæ [4]. Wraz ze wzro -
stem wil go t no œci ma te ria³u pa l ne go ma le je prê d koœæ roz prze strze nia nia siê po ¿a -
ru. Przy czyn¹ tego jest d³u¿ szy czas po trze b ny na od pa ro wa nie wody za wa r tej
w spa laj¹cym siê pa li wie. Prze mie sz czaj¹cy siê front po ¿a ru mo¿e siê zatrzymaæ,
gdy dotrze do obszaru poroœniêtego rosn¹c¹, œwie¿¹ traw¹.

Na pod sta wie prze pro wa dzo nych ba dañ przed sta wio no ze sta wie nie i omó wie -
nie wy ni ków. Okre œlo no ta kie pa ra me try po ¿a ru jak: zmia ny tem pe ra tu ry, kie ru -
nek roz wo ju, okre œlo no przy ro sty po wie rz ch ni w cza sie, li niow¹ szy b koœæ
przemieszczania siê linii ognia. 

Po ana li zie ze bra nych da nych sfo r mu³owa no na stê puj¹ce wnio ski: 
1. Kie ru nek wia tru i ukszta³to wa nie na sy pu ko le jo we go spra wia³o, i¿ po ¿ar

przy j mo wa³ fo r mê wstê puj¹c¹. Po ¿ar naj szy b ciej roz wi ja³ siê zgod nie z kie -
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run kiem wiej¹cego wia tru. Zmia na kie run ku wia tru po wo do wa³a zmia nê
fron tu roz cho dze nia siê po ¿a ru. Wp³ywa³o to na wzrost po wie rz ch ni po¿aru
na skrzyd³ach, zaœ fo r ma wstê puj¹ca po ¿a ru by³a mniej wi do cz na. 

2. Bar dzo trud no jest zna leŸæ za le ¿ noœæ po miê dzy si³¹ wia tru, a po szcze gól ny mi
przy ro sta mi po wie rz ch ni spa lo nej. Za le ¿ ne s¹ one od wie lu czyn ni ków, m.in.
od si³y i kie run ku wia tru, roz mieszcze nia i wil go t no œci ma te ria³u pa l ne go
oraz sto p nia na chy le nia na sy pu. W zawi¹zku z tym na le ¿y wyko naæ wiêksz¹
li cz bê ba dañ, aby uzy skaæ œcis³e za le ¿ no œci.

3. Po mi mo bra ku za le ¿ no œci po miê dzy po szcze gól ny mi przy ro sta mi po wie rz ch -
ni spa lo nej, stwier dzo no, ¿e ca³ko wi ty ob szar po wie rz ch ni ob jê ty po ¿a rem by³ 
za le ¿ ny od si³y wiej¹cego wia tru. 

4. W tra kcie eks pe ry men tu od no to wa no ró ¿ ni cê w od czy cie te m pe ra tur z ka me -
ry ter mowi zy j nej i te r mo par. Stwier dzo no, ¿e re je stro wa nie te m pe ra tur po -
win no od by waæ siê przy po mo cy po mia ro wych ka mer ter mowi zy j nych. 

5. Bar dzo du¿y wp³yw na roz wój po ¿a ru mia³a wi l go t noœæ ma te ria³u pa l ne go.
Wi l go t noœæ materia³u zmie nia³a siê w za le ¿ no œci od wy so ko œci na sy pu. Naj -
wy ¿sza u pod sta wy, a naj ni ¿ sza w gó r nej czê œci. Po ¿ar prze cho dzi³ przez ob -
sza ry o wiê kszej wil go t no œci i za j mo wa³ te, któ re cha ra kte ry zuj¹ siê ni¿sz¹
wil go t no œci¹. Ze wzglê du na du¿¹ wi l go t noœæ w do lnej pa r tii na sy pu oraz
s¹sia duj¹c¹ z nim u¿y t ko wan¹ ³¹kê roln¹ unie mo ¿ li wi³o roz prze strze nia nie
siê po¿aru. 

6. Kon tro lo wa ne po ¿a ry po win ny byæ re je stro wa ne z wiê kszej wy so ko œci ni¿
8 m z po wo du ogra ni czo ne go ob sza ru obse rwo wa ne go przez kadr apa ra tu i ka -
me ry. Pod czas ba dañ na le ¿y wy korzysty waæ pod no œ ni ki b¹dŸ dra bi ny me cha -
ni cz ne w celu zwiê ksze nia za kre su re je stro wa nej po wie rz ch ni po¿aru.

Wy bra na li te ra tu ra
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Warszawa 2010.
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m³. kpt. mgr in¿. Ma riusz WENTA 

pro mo tor: bryg. dr in¿. Sta nis³aw LIPIÑSKI

Me to dy ka przy go to wa nia po zo ra cji æwi czeñ
po ¿a r ni czych

Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na jest fo r macj¹, któ ra sta no wi do mi nuj¹cy ele ment
w ob sza rach dzia³al no œci pol skie go ra tow ni c twa. W zwi¹zku z tym nie zbêd nym
jest, aby stra ¿a cy nios¹cy po moc po trze buj¹cym po sia da li wie dzê te o re tyczn¹
oraz umie jê t no œci pra kty cz ne na od po wie d nio wy so kim po zio mie, gwa ran -
tuj¹cym rea li zo wa nie po wie rzo nych obo wi¹zków. Zdo by wa nie i roz sze rza nie po -
sia da nych umie jê t no œci pra kty cz nych mo ¿ li we jest po przez orga ni zo wa ne i ucze -
st ni cze nie w æwi cze niach ra to w ni czych o ró ¿ nym po zio mie za awan so wa nia.
Za gad nie niu temu po œwiê co na jest pra ca ma gi ste r ska „Me to dy ka przy go to wa nia
po zo ra cji æwi czeñ po¿arniczych”. 

Pod czas wype³nia nia obo wi¹zków s³u¿ bo wych ist nie je ko nie cz noœæ sta³ego
pod no sze nia pra kty cz nych umie jê t no œci ra to w ni czych za rów no przez do wó d ców
wszy stkich szcze b li jak i stra ¿a ków. Zrea li zo wa nie ta kie go za da nia jest mo ¿ li we
po przez przy go to wa nie w³aœci wej fo r my po zo ra cji æwi czeñ, jak rów nie¿ po przez
po zna nie i wdro ¿e nie no wych fo r mu³ oraz tren dów przy ich or ga ni za cji. Pra -
wid³owo za pro je kto wane za jê cia pra kty cz ne po zwa laj¹ w pe³ni wy ko rzy staæ w tym
celu wie dzê te o re tyczn¹ stra¿a ków-ra tow ni ków, co w pó Ÿ nie j szym cza sie sku t ku je
pro fe sjo nal nie prze prowa dza ny mi dzia³ania mi ratow niczo- gaœni czy mi. Fakt ten
w znacz¹cy spo sób wp³ywa, na ja koœæ œwia d czo nej po mo cy udzie la nej lu dziom
w po trze bie oraz za ufa nie spo³ecz ne, któ rym ob da rze ni s¹ pol scy stra ¿a cy.

W ni nie j szej pra cy pod jê ta zo sta³a pró ba przy bli ¿e nia za gad nieñ po œwie co -
nych orga ni zo wa niu æwi czeñ ra to w ni czych, a prze de wszy stkim przy go to wa niu
ich po zo ra cji. Zwi¹zane jest to z bra kiem aktu a l nych opra co wañ i ma te ria³ów
szko le nio wych poœwiêconych tej tematyce. 

W roz dzia le roz po czy naj¹cym ni nie j sze opra co wa nie mo ¿ na od na leŸæ for mal -
no praw ne za gad nie nia opi suj¹ce przy go to wa nie, or ga ni za cjê jak rów nie¿ pro wa -
dze nia æwi czeñ ra to w ni czych. W pra wid³owym wy ko ny wa niu za dañ po wie rzo -
nych fun kcjo na riu szom Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej nie od zo w ne s¹ kon kre t ne
za pi sy for mal no praw ne, któ re przed sta wiaj¹ ogó l ne wa run ki wspó³pra cy po miê -
dzy dzia³aj¹cymi pod mio ta mi rato w ni czy mi. W tym roz dzia le sze ro ko opi sa ne s¹ 
rów nie¿ obo wi¹zki spo czy waj¹ce na orga ni za to rach æwi czeñ i ma ne w rów, jak
rów nie¿ na ich kie row ni c twu. Pra wo ra to w ni cze od nosz¹ce siê do przy go to wa nia
stra ¿a ków ra to w ni ków do nie sie nia po mo cy lu dziom, ich mie niu oraz œro do wi -
sku na tu ral ne mu w odniesieniu do nieustannie wystêpuj¹cych i zmieniaj¹cych
siê zagro¿eñ przesz³o znaczne zmiany na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.
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Ko le j ny roz dzia³ to przed sta wie nie stru ktu ry i or ga ni za cji, jak rów nie¿ pro -
wa dzo nej dzia³al no œci przez Pa ñ stwow¹ Stra¿ Po ¿arn¹. Scha rakte ryzo wa no tu
dzia³al noœæ Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, jak¹ jest za kres ra to wa nia oraz nie sie nia 
po mo cy pod czas po ja wie nia nad zwy cza j nych i nieprzewidywalnych zagro¿eñ. 

W da l szej czê œci oma wia ne go roz dzia³u opi sa ne s¹ pod sta wy mery to ry cz ne
oraz pod zia³ æwi czeñ, z któ ry mi mo ¿ na spo t kaæ siê pod czas szko le nia i do sko na -
le nia za wo do we go stra ¿a ków. W ra mach przy go to wa nia æwi czeñ i ma ne w rów
stra ¿a c kich na eta pie ich pocz¹tko wej or ga ni za cji ko nie cz ne jest okre œle nie tych
ele men tów akcji ratow niczo- gaœ ni czej, któ re za zwy czaj po wta rzaj¹ siê pod czas
re a l nych zda rzeñ. Ce lem ta kie go dzia³ania ma byæ opa no wa nie pe w nych ele men -
tów pod czas od by waj¹cych siê æwi czeñ i po win no uchro niæ przed pope³nia niem
b³êdów oraz u³atwiæ wy ko ny wa nie za dañ po wie rzo nych stra ¿a kom. Ko nie cz ne
jest rów nie¿, aby po za ko ñ czo nych æwi cze niach na stê po wa³o pod su mo wa nie
i omó wie nie b³êdów jak rów nie¿ ele men tów wy ko na nych pra wid³owo. Spo wo du -
je to w przysz³oœci lepsz¹ wspó³pra cê po miê dzy ra tow ni ka mi, wy eli mino wa nie
nie pra wid³owo œci oraz le p sze zro zu mie nie po miê dzy ucze st ni ka mi za jêæ pra kty -
cz nych, ja kim s¹ w³aœ nie æwi cze nia.

Osta t ni pod roz dzia³ tej czê œci opra co wa nia po œwiê co ny zo sta³ kla sy fi ka cji
æwi czeñ ra to w ni czych. Oso by odpo wie dzia l ne za przy go to wa nie i re a li za cjê æwi -
czeñ, po win ny wywi¹zaæ siê z po wie rzo nych im obo wi¹zków, czy li przy go to wa -
nia za³ogi do pro fe sjo nal nego pro wa dze nia dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych. Po -
szcze gó l ni do wó d cy zob li go wa ni s¹ do po sia da nia od po wied nie go za so bu wie dzy
od nosz¹cego siê do po dzia³u æwi czeñ. Po ziom wie dzy, po sia da nej przez ka drê do -
wódcz¹, i co jest z tym zwi¹zane mo ¿ li woœæ zor gani zo wa nia na wy so kim po zio -
mie pod wzglê dem mery to ry cz nym æwi czeñ wp³ywa na na le ¿y ty roz wój za wo do -
wy pod leg³ych im za stê pów. Wybór danego rodzaju æwiczenia uwzglêdniaæ
powinien aktualny zasób posiadanej wiedzy i umiejêtnoœci stra¿aków.

W pra cy przed sta wio no szcze gó³owe opi sy na stê puj¹cych ty pów æwi czeñ ra to -
w ni czych: do sko nal¹ce, ap li ka cyj ne na zy wa ne rów nie¿ „æwi cze nia mi na ma -
pach”, ma ne w ro we, na obie ktach, ob ser wo wa ne, spra w dzaj¹ce, zgry waj¹ce, se mi -
na ryj ne, orien ta cy j ne, dys ku sy j ne, sta no wi sko we, te re no we (po lo we), ala r mo we,
do wó d cze, dowód czo- szta bo we, epi zo dy cz ne, „na mo kro” i „na su cho”, no c ne.

W roz dzia le czwa r tym przy bli ¿o ne zo sta³y teo re ty cz ne pod sta wy po zo ra cji
æwi czeñ i ma ne w rów na eta pie ich pro je kto wa nia i wy ko na nia. Ich przy go to wa -
nie na wy sta r czaj¹co wy so kim po zio mie wy ma ga od orga ni za to rów na le ¿y tych
sta rañ, aby urze czywi st nie nie æwi czeñ by³o tak rea li sty cz ne, jak jest to ty l ko mo ¿ -
li we do spe³nie nia. Wów czas to æwicz¹cy ra to w ni cy bêd¹ mo gli w cza sie ich re a li -
za cji zaob se r wo waæ wsze l kie aspe kty za ist nia³ego zda rze nia. Bêd¹ oni mo gli rów -
nie¿ prze æwi czyæ mog¹ce wyst¹piæ w pó Ÿ nie j szym cza sie za gro ¿e nia, utrud nie nia
i kom p li ka cje. Ce lem pra wid³owej po zo ra cji jest rów nie¿ opra co wa nie i stwo rze -
nie od po wied nie go re a li z mu æwi czo nych epi zo dów i ta kie ich przy go to wa nie, by
mo ¿ na by³o prze æwi czyæ naj trud nie j sze wa rian ty dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych. 
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Uka za nie sce na riu sza æwi czeñ, któ ry zbli ¿o ny jest do wa run ków jak naj mniej od -
bie gaj¹cych od rze czy wi sto œci, jest klu czo wym i za sad ni czym ele men tem w or ga -
ni za cji pra kty cz nej na uki pro fe sji stra ¿a ka. Przy orga ni zo wa niu pra kty cz ne go
szko le nia stra ¿a ków mo ¿ na wy ró ¿ niæ dwa spo so by urze czywi st nie nia za jêæ pra -
kty cz nych. Pie r wszym z nich jest przy go to wa nie po zo ra cji po przez stwo rze nie
b¹dŸ te¿ bu do wa nie od pod staw jej ele men tów sk³ado wych. Na to miast dru gim
spo so bem jest wy ko rzy sta nie za stê pczych œro d ków po zo ra cji lub zaad op to wa nie
ist niej¹cych ju¿ obie któw i rze czy wi s tych przed mio tów oraz ele men tów, a ta k ¿e
zaan ga ¿o wa nie lu dzi, jako po zo ran tów. Ka ¿ da z tych me tod po sia da swoich
zwolenników i przeciwników. Po przeanalizowaniu opisanych w niniejszym
opracowaniu æwiczeñ, jak równie¿ spogl¹daj¹c przez pryzmat wielu innych tego
typu wydarzeñ mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e po³¹czenie obu tych metod
mo¿e daæ najlepsze efekty szkoleniowe. 

Ta kie spo so by prze pro wa dza nia æwi czeñ zo sta³y przed sta wio ne w ko le j nym
(osta t nim) roz dzia le. Wszy stkie opi sa ne epi zo dy sta no wi³y ko rzy st ny z pun ktu
dyda kty cz ne go efekt szko le nio wy, aby do brze wy szko le ni stra ¿acy- ratow ni cy
mo gli ra to waæ lu dzi i ich mie nie a po moc œwia d czo na spo³eczeñstwu przynosi³a
po¿¹dane efekty.

Pra kty cz ny za kres po zo ra cji zo sta³ przed sta wio ny w roz dzia le pi¹tym. Jest to
naj bar dziej ob sze r na czêœæ pra cy. Roz dzia³ ten przed sta wia przyk³ady po zo ra cji
æwi czeñ przy go to wa nych i rea li zo wa nych przez Pa ñ stwow¹ Stra¿ Po ¿arn¹, w któ -
rych ucze st ni czy³y rów nie¿ inne pod mio ty i s³u¿by. Ta czêœæ pra cy wzbo ga co na
jest w bo gat¹ do ku men ta cjê fo to gra ficzn¹, któ ra prze sta wia prze bieg æwi czeñ
oraz mo ¿ li wo œci ich urze czywi st nie nia w po sta ci do brze przy go to wa nej po zo ra -
cji. Pie r wszy mi przed sta wio ny mi ma ne w ra mi by³y trans gra ni cz ne æwi cze nia
„Kry zys 2010”, któ re mia³y mie j s ce w dniu 24 wrze œ nia 2010 roku przy
ul. Ko³ob rze skiej w Bia³ogar dzie. By³y to miê dzy naro do we æwi cze nia ta kty cz no-
-bo jo we, w któ rych obok stra ¿a ków z Jed no stki Ratow niczo- Gaœ ni czej z Bia³o -
gar du udzia³ bra³y dwa za stê py stra ¿a ków z Nie miec z po wia tu Me c klen burg-
-Stre litz. 

Ko le j ny pod roz dzia³ opi su je miê dzy naro do we ma ne w ry „EU Ca r pa t hex
2011”, któ re by³y spra w dzia nem przy go to wa nia stra ¿a ków na wy pa dek wyst¹pie -
nia nie prze wi dzia nych zda rzeñ pod czas Euro 2012. Za³o¿e nia sce na riu sza opa r te
zo sta³y na wie lu epi zo dach, któ re po le ga³y by³y miê dzy in ny mi na dzia³aniu pod -
czas zain sceni zo wa nej ka ta stro fy ko le jo wej, z uwo l nie niem do at mo s fe ry nie bez -
pie cz nych sub stan cji che mi cz nych. Roz bu do wa ny sce na riusz æwi czeñ za wie ra³
rów nie¿ ewa ku a cjê lud no œci z te re nów ob jê tych po wo dzi¹, wyst¹pie nie awa rii
prze mys³owej w zak³adach che mi cz nych oraz po wsta nie roz leg³ego po ¿a ru lasu.
W tym przed siê w ziê ciu by³y zaan ga ¿o wa ne si³y ze spe cjali sty cz nych grup ra to w -
ni czych z Polski, Czech, S³owacji, Wêgier i Ukrainy. Do æwiczeniach udzia³
bra³y równie¿ pododdzia³y centralnego odwodu operacyjnego.
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Wie le pie czo³owi to œci wy ma ga³o przy go to wa nie po zo ra cji pod czas osta t nich
przed sta wio nych w tej pra cy æwi czeñ a mia no wi cie „Pa r sê ta 2012”. W æwi cze -
niach tych zor gani zo wa nych z du ¿ym roz ma chem wziê li udzia³ pol scy i nie miec -
cy stra ¿a cy. Przed siê w ziê cie to obe j mo wa³o po ¿ar, wy buch oraz akcjê poszu -
kiwaw czo-ra tow nicz¹, w bu dyn ku szko³y, w wo dzie oraz na gru zo wi sku.
Zor gani zo wa no je zaan ga ¿o wa niem zna cz nych si³ ra to w ni czych. Efe kty po zo ra -
cji wpra wia³y w zdu mie nie ucze st ni ków æwi czeñ, jak rów nie¿ obse r wa to rów
i dzien ni ka rzy.

Zor gani zo wa nie æwi czeñ ra to w ni czych na po zio mie, któ ry po wi nien za gwa -
ran to waæ ich po wo dze nie a ta k ¿e za ko ñ cze nie pe³nym su kce sem, sku t kuj¹cym
po¿¹da nym efe ktem szko le nio wym jest za da niem spo czy waj¹cym na oso bach
odpo wie dzia l nych za po ziom wy szko le nia stra¿a ków-ra tow ni ków. Dla te go ta¿
pra ca ta mo¿e pos³u¿yæ oso bom odpo wie dzia l nym za przy go to wa nie æwi czeñ,
jako ma te ria³ przed sta wiaj¹cy me to dy kê przy go to wa nia po zo ra cji æwi czeñ po ¿a r -
ni czych. We wnio skach do pra cy za wa r to pod su mo wa nie i pod kre œle nie, jak¹
rolê w pod no sze niu go to wo œci ope ra cy j nej pe³ni pra wid³owa po zo ra cja pra kty cz -
ne go przy go to wa nia za wo do we go stra ¿a ków oraz urze czywi st nie nie sce na riu sza
æwi czeñ i ma ne w rów po ¿a r ni czych. 
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