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Omówienie
LEAD

Badania porównawcze zdolnoœci zwil¿aj¹cych i gaœniczych
roztworów œrodków pianotwórczych na bazie testu
zwil¿ania p³yty pilœniowej
Dodatki do wody zwiêkszaj¹ce jej zdolnoœæ do zwil¿ania materia³ów
sta³ych pozwalaj¹ zwiêkszyæ skutecznoœæ gaszenia po¿arów grupy A oraz
zmniejszyæ zu¿ycie wody. W praktyce jako dodatki zwil¿aj¹ce s¹ stosowane
zarówno œrodki pianotwórcze typu S, jak i specjalnie opracowane zwil¿acze
do celów gaœniczych. W Polsce do chwili obecnej nie przedstawiono sformalizowanych wymagañ dla zwil¿aczy stosowanych do gaszenia po¿arów
grupy A. W artykule przedstawiono wyniki badañ zdolnoœci do zwil¿ania
i gaszenia po¿aru grupy A dla wybranych œrodków pianotwórczych. Badania przeprowadzono metod¹ opart¹ na teœcie penetracji p³yty z w³ókien
drzewnych opisanym w standardzie NFPA 18. Stosowano próbki p³yty pilœniowej o gruboœci 7 mm o wymiarach 200 mm x 200 mm. Badania potwierdzi³y dobre w³aœciwoœci zwil¿aj¹ce œrodków typu A i S, przeciêtne dla
œrodka AFFF oraz s³abe dla œrodka FP. Parametrami stosowanymi do oceny
skutecznoœci gaszenia badanych roztworów by³y: minimalna iloœæ roztworu
potrzebna do zgaszenia próbki, objêtoœæ odcieku z gaszonej próbki oraz
ubytek masy próbki po gaszeniu. Minimalna iloœæ roztworu potrzebna do
zgaszenia próbki mala³a w miarê wzrostu stê¿enia dla ka¿dego z badanych
œrodków. Odciek roztworu i ubytek masy próbki nie wykaza³y takiej zale¿noœci. Wskazano koniecznoœæ dalszych prac nad sposobem rozpalania
próbki oraz podawania œrodka gaœniczego, ze wzglêdu na ich istotny wp³yw
na ocenê skutecznoœci gaœniczej badanego dodatku.
S³owa kluczowe: po¿ary grupy A, zwil¿acze, gaszenie.

Zeszyty Naukowe SGSP nr 49 (1) 2014

8

Wstêp
Analiza statystyk po¿arów, przy których interweniuj¹ jednostki ochrony
przeciwpo¿arowej, wskazuje jednoznacznie, ¿e w wiêkszoœci przypadków s¹ to
po¿ary materia³ów sta³ych. W szczególnoœci p³on¹ drzewostany, uprawy rolne,
³¹ki, drewno w ró¿nym stopniu modyfikowane lub materia³y konstrukcyjne
drewnopochodne, zaliczane do grupy po¿arów A [1]. Na przyk³ad w 2012 r.
w Polsce zanotowano ogó³em 183 888 po¿arów, wœród których 29 145 dotyczy³o
obiektów mieszkalnych, 53 525 mia³o miejsce w rolnictwie (a¿ 42 883 stanowi³y
po¿ary nieu¿ytkowanych powierzchni rolniczych), a 8 879 – w lasach pañstwowych i prywatnych [2]. Gaszenie po¿aru grupy A i zabezpieczenie przed jego ponownym rozpaleniem wymaga nie tylko zgaszenia p³omieni, ale tak¿e odpowiedniego och³odzenia materia³ów objêtych po¿arem. Powszechnie stosowanym
œrodkiem gaœniczym jest woda – ze wzglêdu na jej bardzo dobre dzia³anie
ch³odz¹ce, dostêpnoœæ i stosunkowo niski koszt w porównaniu do innych œrodków gaœniczych. Wœród problemów wystêpuj¹cych w praktyce przy gaszeniu po¿arów grupy A mo¿na ogólnie wyró¿niæ dwie wa¿ne grupy: trudnoœci dotycz¹ce
ogólnie rozumianego zaopatrzenia wodnego oraz niedostateczne wykorzystanie
zasobów wody gaœniczej, które s¹ do dyspozycji. Pr¹d gaœniczy podawany z szybkoœci¹ 1 dm3/s mo¿e odbieraæ ciep³o z szybkoœci¹ oko³o 2600 kJ/s, jeœli woda
ca³kowicie odparowuje, ch³odz¹c strefê po¿aru i materia³y palne. O skutecznoœci
gaœniczej podawanego pr¹du w praktyce decyduje szybkoœæ ch³odzenia materia³ów palnych, na któr¹ z kolei wp³ywa zdolnoœæ wody do rozp³ywania siê po
powierzchni i wnikania w g³¹b struktury danego materia³u. Jeœli priorytetem jest
bardzo szybkie zgaszenia po¿aru grupy A lub osi¹gniêcie skutecznego gaszenia
w przypadku ograniczonego zapasu wody, niezbêdne jest stosowanie dodatków
zwiêkszaj¹cych stopieñ odparowania wody w kontakcie z p³on¹cymi materia³ami. Najczêœciej stosowanymi dodatkami do wody s¹ surfaktanty, które poprawiaj¹ znacznie jej zdolnoœci zwil¿ania powierzchni oraz penetracji struktury
materia³u palnego grupy A. Inny rodzaj dodatków stanowi¹ substancje zagêszczaj¹ce, zwiêkszaj¹ce lepkoœæ podawanej do celów gaœniczych wody i zwiêkszaj¹ce jej czas oddzia³ywania z powierzchni¹ gaszonego materia³u.
W Polsce w charakterze dodatków zwil¿aj¹cych najczêœciej stosuje siê œrodki
pianotwórcze typu S. Œrodki tego typu, chocia¿ ich podstawowym zastosowaniem jest wytwarzanie pian ciê¿kich i œrednich przeznaczonych do gaszenia po¿arów cieczy (grupa po¿arów B), zwiêkszaj¹ zdolnoœci zwil¿aj¹ce wody. Œrodki pianotwórcze typu S s¹ uznane za uniwersalne i powszechnie stosowane w jednostkach ochrony przeciwpo¿arowej. Œrodki pianotwórcze innych typów, takie jak
AFFF, FP czy FFFP s¹ stosowane przede wszystkim do zabezpieczania zbiorników z cieczami palnymi, stanowisk dystrybucji cieczy, lotnisk itp. Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ niezbêdne do gaszenia du¿ych po¿arów cieczy [3]. Spoœród
tych œrodków pianotwórczych tylko œrodki AFFF mog¹ byæ brane pod uwagê
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jako dodatki zwil¿aj¹ce przydatne przy gaszeniu po¿arów grupy A [4]. W ostatnich latach powszechniejszym sta³o siê równie¿ stosowanie dodatków œrodków
pianotwórczych typu S przy du¿ych i trudnych do ugaszenia po¿arach grupy A,
natomiast stosowanie wyspecjalizowanych zwil¿aczy jest sporadyczne. Aktualnie
w Polsce nie ma okreœlonych wymagañ dla œrodków pianotwórczych i zwil¿aczy
przeznaczonych specjalnie do gaszenia po¿arów grupy A.

1. Testy gaœnicze dla po¿arów grupy A
Stworzenie jednego uniwersalnego testu, przeznaczonego do oceny skutecznoœci gaœniczej œrodków gaœniczych przy po¿arach materia³ów sta³ych jest ogromnie
trudnym zadaniem. Badania nad wprowadzeniem takiego testu podejmowa³y ró¿ne
oœrodki akademickie i naukowe. Jedynym uznanym w Polsce testem dla po¿arów
grupy A, jest test gaœniczy dla gaœnic opisany w normie PN-EN 3-7+A1:2008 [5].
Test ten jest przeznaczony do okreœlania skutecznoœci gaœniczej podrêcznego
sprzêtu gaœniczego poprzez wynik próby – pozytywny (ugaszono) lub negatywny
(nie ugaszono). W praktyce móg³by pozwoliæ na okreœlenie zale¿noœci skutecznoœci
gaszenia od zewnêtrznych parametrów, np. stê¿enia œrodka zwil¿aj¹cego lub pianotwórczego w roztworze wodnym, iloœci podanego roztworu itp.
Producenci œrodków pianotwórczych i zwil¿aj¹cych przeznaczonych do gaszenia po¿arów grupy A stosunkowo rzadko przedstawiaj¹ zdolnoœæ zwil¿aj¹c¹
swoich produktów w postaci wyników testów opartych na przebiegu zwil¿ania
surowej tkaniny bawe³nianej. Testy takie znajduj¹ zastosowanie w przemyœle
w³ókienniczym do oceny zdolnoœci zwil¿aj¹cej surfaktantów w odniesieniu do
tkanin [6]. Zalet¹ tego typu badania jest ³atwoœæ wykonania, ale zarówno stosowany materia³ – tkanina bawe³niana – jak i warunki wykonywania s¹ doœæ odleg³e od warunków gaszenia po¿arów grupy A.
W SGSP podjêto prace nad wykorzystaniem testu zwil¿ania spalaj¹cej siê p³yty
z w³ókien drzewnych opisanego w standardzie NFPA 18 do porównawczej oceny
skutecznoœci gaœniczej roztworów wodnych œrodków zwil¿aj¹cych i pianotwórczych. Zaproponowano pewne modyfikacje testu, maj¹ce u³atwiæ jego wykonywanie w warunkach laboratoryjnych [7]. Zastosowano p³ytê pilœniow¹ jako materia³
do testów zwil¿ania. Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w standardzie
NFPA 18, œrodki zwil¿aj¹ce powinny gasiæ p³ytê pilœniow¹ z mniejszym ubytkiem
masy p³yty oraz mniejszym odciekiem roztworu gaœniczego w porównaniu z wod¹ [8].
Standard NFPA 18 opisuje tak¿e dwie inne metody badania skutecznoœci
dzia³ania zwil¿aczy wobec po¿arów grupy A. Jeden z testów polega na gaszeniu po¿aru stosu drewna i jest analogiczny jak dla testów skutecznoœci dzia³ania podrêcznego sprzêtu gaœniczego. Kolejnym testem jest próba z gaszeniem próbki surowej,
odziarnionej bawe³ny, której spalanie zainicjowano wewn¹trz warstwy. Roztwór
zwil¿acza powinien zgasiæ niewielki po¿ar wewn¹trz warstwy bawe³ny przy mniejszym odcieku œrodka gaœniczego ni¿ zanotowany w przypadku gaszenia wod¹.
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Spoœród wy¿ej opisanych testów, wybrano ten z wykorzystaniem p³yty pilœniowej, ze wzglêdu na dostêpnoœæ materia³u do badañ oraz mo¿liwoœæ wykonywania testu w laboratorium. Za³o¿ono, ¿e opracowany test bêdzie pozwala³ otrzymywaæ zró¿nicowane wyniki dla ró¿nych dodatków gaœniczych oraz na
porównywanie skutecznoœci gaœniczej œrodków gaœniczych na bazie wody. Poniewa¿ oryginalny opis testu zamieszczony w standardzie NFPA 18 nie precyzuje
sposobu gaszenia próbki, przeprowadzono badania przy wykorzystaniu ró¿nych
metod podawania wody oraz jej roztworów, co pozwoli³o na otrzymanie szeregu
wniosków, które ukierunkowa³y dalsze prace [7].

2. Analiza dotychczasowych wyników badañ przy wykorzystaniu
p³yty pilœniowej
Dotychczas przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e test gaszenia p³yty pilœniowej mo¿e s³u¿yæ ocenie skutecznoœci gaœniczej œrodków gaœniczych na bazie
wody wobec po¿arów grupy A [7]. Próby stosowania ró¿nych sposobów nanoszenia roztworu gaœniczego na p³on¹c¹ próbkê materia³u doprowadzi³y do konkluzji, ¿e powinien to byæ strumieñ rozproszony zapewniaj¹cy równomierne podawanie œrodka gaœniczego na powierzchniê p³yty. Ró¿ne wersje i konstrukcje
wylewek wody i roztworów œrodków zwil¿aj¹cych nie zapewnia³y równomiernego rozprowadzania roztworu, w zwi¹zku z czym zdecydowano siê na pozostanie
przy metodzie podawania roztworu opisanej w standardzie NFPA 18 – przy u¿yciu rêcznego spryskiwacza. Nie ma jednak w¹tpliwoœci, ¿e wyniki badañ bêd¹
uzale¿nione od techniki i tempa podawania roztworu gaœniczego. Mo¿e to nie
gwarantowaæ powtarzalnoœci wyników.
Do rozstrzygniêcia pozostaje tak¿e zagadnienie okreœlania istotnych parametrów testu, które nale¿y rejestrowaæ, przetworzyæ i zinterpretowaæ. Czêœæ z nich
powinna opisywaæ wprost skutecznoœæ gaœnicz¹, a czêœæ mo¿e stanowiæ potwierdzenie s³usznoœci przyjêtych za³o¿eñ testu. W badaniach dotychczasowych opisywano wybrane parametry: iloœæ wch³oniêtego przez p³ytê roztworu gaœniczego
oraz pozytywny lub negatywny skutek gaszenia (ugaszono – nie ugaszono).
Zgodnie z przewidywaniami iloœæ roztworu wch³oniêtego przez p³ytê wzrasta³a
wraz ze stê¿eniem œrodka zwil¿aj¹cego w roztworze wodnym. Badania te dotyczy³y jednak wy³¹cznie œrodka pianotwórczego klasy A, charakteryzuj¹cego siê
bardzo dobr¹ zdolnoœci¹ zwil¿ania materia³ów porowatych. Pozytywny efekt gaœniczy osi¹gniêto przy stê¿eniach preparatu 0,2% i wiêkszych [7].

3. Cel badañ
Celem niniejszych badañ by³a rejestracja i analiza istotnych parametrów i wyników doœwiadczenia, przy zachowaniu niezmiennej konfiguracji testu.
Badania mia³y na celu wyznaczenie poni¿szych zale¿noœci:
a) ubytku masy p³yty w wyniku spalania,
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b) objêtoœci odcieku œrodka gaœniczego z materia³u badanego,
c) iloœci œrodka gaœniczego niezbêdnego do ugaszenia materia³u,
w zale¿noœci od typu i stê¿enia œrodka pianotwórczego.

4. Metodyka badañ
W badaniach jako materia³ palny wykorzystano p³ytê pilœniow¹ podpod³ogow¹ szar¹ o gruboœci 7 mm wyprodukowan¹ przez Barlinek S.A. z Kielc.
Badany materia³ wykorzystywany jest jako podk³ad pod pod³ogi laminowane
i warstwowe pod³ogi drewniane. Gêstoœæ pozorna p³yty wynosi ok. 210 g/dm3.
W stosunku do stanowiska opisanego w standardzie NFPA 18, wprowadzono
nastêpuj¹ce modyfikacje:
a) w badaniach wykorzystano p³yty pilœniowe o wymiarach 200 mm × 200 mm
o gruboœci 7 mm; pozwoli³o to na przeprowadzenie badañ pod wyci¹giem
laboratoryjnym (w standardzie NFPA 18 wykorzystuje siê p³ytê o wymiarach 305 × 305 mm i gruboœci 13 mm);
b) w zwi¹zku z mniejsz¹ iloœci¹ materia³u ch³on¹cego wodê i roztwory wodne, zmniejszono iloœæ podawanej cieczy do 150 cm3 w stosunku do wymagañ standardu NFPA 18, w którym objêtoœæ ta wynosi 250 cm3.
Badania rozpoczêto od przygotowania próbki materia³u badawczego. Wycinano próbkê o wymiarach 200 mm × 200 mm. Nastêpnie wa¿ono wyciêt¹ p³ytê
i umieszczano na statywie laboratoryjnym, podpieraj¹c w czterech punktach.
Przed przyst¹pieniem do badania przygotowywano 150 cm3 roztworu w odpowiednim stê¿eniu. Na p³ytê pilœniow¹ oddzia³ywano lokalnie p³omieniem (w jej
œrodkowej czêœci) palnika gazowego Mekera-Fishera. P³ytê poddawano dzia³aniu p³omienia przez 45 s oraz przez kolejne 45 s pozostawiano proces swobodnego spalania, po tym czasie przystêpowano do gaszenia. Widok stanowiska w momencie rozpoczêcia podpalania p³yty przedstawiono na fot. 1.
Kolejnym etapem by³o równomierne podawanie œrodka gaœniczego na p³on¹c¹
p³ytê pilœniow¹. Sposób podawania roztworu gaœniczego na p³ytê przedstawiono
na fot. 2 i 3. Operuj¹cy rozpylanym strumieniem œrodka gaœniczego stara³ siê tak
go podawaæ, aby w ca³oœci pada³ na górn¹ powierzchniê p³yty. Obserwowano i notowano ile roztworu nale¿y zu¿yæ, aby zgasiæ p³ytê. Za ugaszenie uwa¿ano moment, w którym nie by³o widocznych oznak spalania p³omieniowego i tlenia. WyraŸnie wskazywa³o na to ustanie dymienia (fot. 4). Jeœli p³ytê uda³o siê ugasiæ
iloœci¹ roztworu mniejsz¹ ni¿ 150 cm3, nie kontynuowano dalszego podawania roztworu. W przypadku braku efektu gaœniczego p³ytê dogaszano wod¹. Dokonywano
obserwacji i pomiaru wyciekaj¹cego z materia³u badanego œrodka gaœniczego. Notowano iloœæ odcieku. Po zakoñczeniu gaszenia dokonywano pomiaru masy p³yty,
oznaczano p³ytê w celu identyfikacji i odk³adano na grzejnik do wysuszenia. Po
wysuszeniu p³ytê wa¿ono ponownie w celu okreœlenia ubytku jej masy. Dla ka¿dego stê¿enia roztworu wykonywano trzy próby gaœnicze.

12
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Fot. 1. Stanowisko badawcze – moment
podpalania p³yty
îród³o: fot. Bernard Król.

Fot. 2. Stanowisko badawcze – rozpoczêcie
podawania roztworu gaœniczego
îród³o: fot. Bernard Król.

Fot. 3. Stanowisko badawcze – podawanie
roztworu po ugaszeniu p³omieni
îród³o: fot. Bernard Król.

Fot. 4. Stanowisko badawcze – p³yta ugaszona
îród³o: fot. Bernard Król.
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W badaniach wykorzystano cztery œrodki pianotwórcze: klasy A (Schmitz
Class A, prod. Schmitz), typu AFFF (Profilm AFFF 3%, prod. Profoam), typu S
(Finiflam Allround F-15 3%, prod. Chemische Fabrik Pirna-Copitz) i typu FP
(Proflon FP6, prod. Profoam). Do badañ stosowano roztwory w stê¿eniach
mniejszych ni¿ zalecane do wytwarzania pian: od 0,02% do 1,4%, w ró¿nych zakresach w zale¿noœci od osi¹gniêtych efektów gaœniczych.

5. Wyniki badañ
Na wykresach 1–3 przedstawiono wyniki badañ gaszenia p³yty pilœniowej. Kolorami: be¿owym, ¿ó³tym, pomarañczowym i bordowym zaznaczono s³upki wartoœci dla pomiarów, w których nie zdo³ano ugasiæ p³yty. S³upki w ró¿nych odcieniach barwy niebieskiej reprezentuj¹ próby z pozytywnym efektem gaœniczym.
Na wykresie 1 przedstawiono zale¿noœæ iloœci roztworu (wody) zu¿ytego do
ugaszenia po¿aru od rodzaju i stê¿enia œrodka pianotwórczego w roztworze.
W przypadku prób, w których nie osi¹gniêto efektu ugaszenia, na wykresie
przedstawiono maksymaln¹ iloœæ podanego roztworu lub wody (150 cm3).
Pozytywny efekt gaœniczy osi¹gniêto dla prób z u¿yciem roztworów œrodków
pianotwórczych S i klasy A (od stê¿enia 0,1% i wiêcej) oraz roztworu œrodka

roztwór zu¿yty do ugaszenia [cm3]
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Wykres 1. Zale¿noœæ iloœci roztworu (wody) zu¿ytego do ugaszenia po¿aru od rodzaju i stê¿enia
œrodka pianotwórczego w roztworze
îród³o: opracowanie w³asne.
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3

odciek roztworu z p³yty [cm ]

AFFF (od stê¿enia 0,2%). W przypadku roztworów œrodka pianotwórczego typu
FP p³yta zosta³a ugaszona roztworem o stê¿eniu 0,8%.
W zastosowanej w badaniu konfiguracji testu gaœniczego, za skutecznoœæ gaszenia po¿aru odpowiadaæ bêd¹ g³ównie zdolnoœci zwil¿aj¹ce poszczególnych
preparatów. Podawane w formie strumienia rozproszonego wsi¹ka³y w p³ytê
ch³odz¹c j¹ lub sp³ywa³y do ni¿ej umieszczonej tacy w nieznacznym tylko stopniu, bior¹c udzia³ w procesie gaszenia. Wyniki badañ potwierdzaj¹ znane wczeœniej wyniki badañ zdolnoœci zwil¿ania materia³ów porowatych. Najlepszymi
zdolnoœciami zwil¿ania charakteryzuj¹ siê preparaty typu S i klasy A. Nieco gorzej oceniæ nale¿y skutecznoœæ dzia³ania preparatu AFFF. Zgodnie z oczekiwaniami œrodek pianotwórczy na bazie zhydrolizowanych protein wykaza³ najs³absze zdolnoœci do gaszenia po¿aru.
Na wykresie mo¿na zaobserwowaæ wyraŸn¹ zale¿noœæ skutecznoœci gaszenia
od stê¿enia œrodka pianotwórczego w roztworze wodnym. Wraz ze zwiêkszaniem
stê¿enia maleje iloœæ wody niezbêdna do ugaszenia po¿aru. W ka¿dym z przypadków uda³o siê wyznaczyæ graniczne stê¿enie, przy którym obserwowano pozytywny efekt gaœniczy. Zwiêkszanie stê¿enia skutkowa³o tak¿e ugaszeniem po¿aru
z u¿yciem mniejszej iloœci roztworu.
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Wykres 2. Zale¿noœæ iloœci odcieku roztworu (wody) od rodzaju i stê¿enia œrodka pianotwórczego
w roztworze
îród³o: opracowanie w³asne.
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Zaobserwowane niewielkie ró¿nice miêdzy wynikami skutecznoœci gaœniczej
preparatów typu AFFF, S i klasy A, mog¹ wynikaæ przede wszystkim ze sposobu
podawania roztworu. Roztwór aplikowany by³ w niewielkim tempie. Poziome
u³o¿enie p³ytki p³yty pilœniowej umo¿liwia³o tak¿e powolne wch³anianie roztworu przy stosunkowo niewielkich stê¿eniach œrodków pianotwórczych w roztworze. U³o¿enie p³ytki nawet pod niewielkim k¹tem w stosunku do p³aszczyzny poziomej spowodowa³oby zapewne szybsze sp³ywanie roztworów œrodków pianotwórczych, zw³aszcza typu AFFF.
Na wykresie 2 przedstawiono wyniki pomiaru odcieku roztworu. Wielkoœæ ta
jest parametrem wymienionym w standardzie NFPA 18. Wiêkszy odciek roztworu podanego na p³ytê oznacza gorsze w³aœciwoœci zwil¿aj¹ce. W przypadku przeprowadzonych badañ nie otrzymano wyraŸnych zale¿noœci iloœci odcieku od stê¿enia preparatu w roztworze wodnym. W przypadku roztworów œrodków
pianotwórczych AFFF, S i klasy A, brak odcieku pokrywa siê jednak w du¿ym
stopniu z pozytywnym efektem gaœniczym. Takiej korelacji nie zauwa¿ono
w przypadku roztworów œrodka pianotwórczego typu FP.
Zale¿noœæ procentowego ubytku masy p³yty (w wyniku wypalenia) w zale¿noœci od stê¿enia roztworu przedstawiono na wykresie 3. Nie jest jednak mo¿liwe
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Wykres 3. Zale¿noœæ ubytku masy p³yty w wyniku wypalenia od rodzaju i stê¿enia œrodka
pianotwórczego w roztworze
îród³o: opracowanie w³asne.
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wyznaczenie wyraŸnych zale¿noœci zarówno od stê¿enia, jak i rodzaju œrodka pianotwórczego. Spodziewano siê otrzymania wyraŸnej korelacji pomiêdzy stê¿eniem a stopniem wypalenia p³yty, tzn. wraz ze zwiêkszaniem stê¿enia roztworu
ubytek masy p³yty powinien byæ mniejszy. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ braku korelacji jest znaczna szybkoœæ wypalania p³yty w czasie jej rozpalania i pocz¹tkowej fazy gaszenia, kiedy œrodek gaœniczy nie zwil¿a jeszcze g³êbszych warstw
p³yty. W tym czasie nastêpuje najwiêkszy ubytek masy. Podawanie œrodka gaœniczego po 90 sekundach od rozpoczêcia podawania roztworu nie mia³o ju¿
znacz¹cego wp³ywu na stopieñ wypalenia p³yty. W tym celu przeprowadzono badania szybkoœci ubytku masy p³yty w wyniku jej wypalania siê. Przyk³adow¹
krzyw¹ obrazuj¹c¹ ubytek masy p³yty w wyniku spalania przedstawiono na
wykresie 4.
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Wykres 4. Ubytek masy p³yty w wyniku spalania badany w warunkach bez podejmowania próby
gaszenia
îród³o: opracowanie w³asne.

6. Wnioski
Badania wzorowane na metodzie opisanej w standardzie NFPA 18 mia³y na
celu wyznaczenie zale¿noœci pozwalaj¹cych na ocenê zdolnoœci zwil¿ania i gaszenia materia³ów drewnopochodnych dla ró¿nych stê¿eñ dodatków gaœniczych do
wody. Przeprowadzenie analizy wyników pomiarów utrudnia brak w standardzie
NFPA 18 wielu szczegó³owych informacji, niezbêdnych do przeprowadzenia
i interpretacji testu. Brak jest przede wszystkim informacji opisuj¹cych materia³
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poddany dzia³aniu p³omieni i sposób dzia³ania p³omieni na p³ytê pilœniow¹, a tak¿e sposobu podawania œrodka gaœniczego. Na rynku dostêpnych jest wiele produktów okreœlanych nazw¹ p³yta pilœniowa, które zdecydowanie ró¿ni¹ siê w³aœciwoœciami, zw³aszcza rodzajem i struktur¹ w³ókien. Niew¹tpliwie ma to wp³yw na
szybkoœæ spalania i zwil¿ania tego materia³u.
Spoœród zale¿noœci wyznaczonych podczas badañ, jedynie wp³yw stê¿enia na
iloœæ roztworu potrzebnego do ugaszenia po¿aru pozwala na ocenê skutecznoœci
gaœniczej roztworów œrodków pianotwórczych. Zale¿noœæ iloœci odcieku roztworu (wody) od rodzaju i stê¿enia œrodka pianotwórczego w roztworze mo¿e byæ wykorzystana jedynie do dodatkowej interpretacji wyników badañ. Brak odcieku
nie jest równoznaczny z pozytywnym efektem gaœniczym. Nie otrzymano zale¿noœci wskazuj¹cej na œcis³¹ korelacjê pomiêdzy stê¿eniem œrodka pianotwórczego
(zwil¿aj¹cego) w roztworze a ubytkiem masy p³yty w wyniku wypalenia. Jako
prawdopodobn¹ przyczynê mo¿na podaæ fakt zbyt szybkiego wypalania p³yty
w fazie poprzedzaj¹cej podawanie œrodka gaœniczego. Potwierdzenie tego wymaga jednak przeprowadzenia dodatkowych badañ. Podkreœliæ nale¿y jednak, ¿e
standard NFPA 18, jako jeden z warunków potwierdzenia dobrych zdolnoœci zwil¿aj¹cych, wymaga, ¿eby œrodki zwil¿aj¹ce gasi³y p³ytê pilœniow¹ z mniejszym
ubytkiem masy p³yty ni¿ w przypadku wody. W przeprowadzonych badaniach
takich zale¿noœci nie otrzymano.
Uzyskane wyniki badañ potwierdzaj¹ mo¿liwoœæ i celowoœæ wykorzystania
próbek p³yt pilœniowych do laboratoryjnych badañ nad skutecznoœci¹ dodatków
zwil¿aj¹cych do wody. Niezbêdne s¹ jednak dalsze prace zmierzaj¹ce do ustalenia
warunków wykonywania testu, które istotnie wp³ywaj¹ na ocenê skutecznoœci
gaœniczej badanego dodatku. S¹ to sposób i czas rozpalania próbki oraz sposób
podawania œrodka gaœniczego.
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Water additives enhancing its ability to wet the solid materials can
increase the effectiveness of extinguishing A group fires and can reduce
water consumption. In practice, both the S type foaming agents and the
wetting agents specially designed for firefighting, are used as wetting
additives. In Poland, until now any formal requirements for wetting agents
used to extinguish A group fires have not been introduced. The article
presents the results of the ability to wet and extinguish A group fire for the
selected foaming agents. The tests were performed using the method based
on the wood fiber board penetration test as described in the NFPA 18
standard. The samples of fiberboard 7 mm thick with dimensions
of 200 mm × 200 mm were used. The study confirmed the good wetting
properties of class A and S foaming agents, the average for the AFFF and
weak for the FP agents. The parameters used to evaluate the effectiveness
of extinguishing for examined solutions were as follow: the minimum
amount of solution needed to extinguish the sample, the volume of effluent
from the extinguished sample and the weight loss of the sample after
extinction. The minimum amount of solution needed to extinguish
the samples decreased with the increase of the concentration for each
of the examined additive. The effluent solution and the weight loss of the
samples did not show such relation . The need for further work on the way
to firing up the sample and administration of extinguishing agent was
indicated, due to their significant impact on the assessment of the
effectiveness of extinguishing additive.
Keywords: class A fires, wetting agents, extinguishing.

SUMMARY

Research on Wetting and Extinguishing Ability
of Water Solutions of Foam Concentrates Based
on Wood Fiber Board Penetration Test

dr hab. in¿. Wojciech FELUCH, prof. SGSP
Wydzia³ In¿ynierii Bezpieczeñstwa Cywilnego Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej

Omówienie
LEAD

Probabilistyczna ocena niezawodnoœci systemu
sieci infrastruktury z zastosowaniem estymacji
j¹drowej i w warunkach luki pomiarowej
W artykule przedstawiono probabilistyczn¹ metodê oceny niezawodnoœci
w warunkach luki pomiarowej zwi¹zanej z brakiem danych dotycz¹cych
awaryjnoœci w d³ugim okresie funkcjonowania sieci infrastruktury. Wykorzystano dane awaryjnoœci magistral sieci wodoci¹gowej. Zastosowano podejœcie nieparametryczne w postaci estymacji j¹drowej z wykorzystaniem
estymatora Parzena.
S³owa kluczowe: sieæ wodoci¹gowa, luka pomiarowa, niezawodnoœæ,
estymacja j¹drowa, estymator Parzena.

1. Wstêp
Ocena probabilistycznej niezawodnoœci systemów sieci infrastruktury ma
z³o¿ony charakter, miêdzy innymi na skutek luk pomiarowych awarii obejmuj¹cych czêsto d³ugi okres funkcjonowania systemu oraz problematycznej
estymacji z uwagi na oczywist¹ nieznajomoœæ rozk³adu funkcji gêstoœci prawdopodobieñstwa w populacji generalnej.
Niniejsze opracowanie stanowi wstêpn¹ propozycjê alternatywnego podejœcia
do oceny niezawodnoœci uwzglêdniaj¹cego ograniczone informacje o awariach
sieci infrastruktury. Na podstawie awaryjnoœci magistral wybranej sieci wodoci¹gowej, czyli awaryjnoœci ruroci¹gów o œrednicy powy¿ej f 250 mm, wykonano
przyk³adowe obliczenia wed³ug opracowanej metody. Wnioski nasuwaj¹ce siê
z pracy wskazuj¹ na mo¿liwoœci badawcze, co stwarza szansê wymiernych skutków w aspekcie zastosowañ praktycznych.

2. Niezawodnoœæ systemu
W literaturze pojêcie niezawodnoœci odnosi siê najczêœciej do obiektu [Bobrowski 1985, Szopa 1999]. Pojêcie systemu jako zbioru obiektów oraz relacji zachodz¹cych pomiêdzy tymi obiektami i systemem jako ca³oœci¹, jest przedmio-
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tem niniejszego opracowania. Mo¿na za Arystotelesem przyj¹æ tezê, ¿e „ca³oœæ”
rozumiana dzisiaj jako system „…nie stanowi prostej sumy czêœci, zaœ o istocie tak rozumianej ca³oœci przes¹dzaj¹ relacje miêdzy jej czêœciami …” [Wawrzyniak 1987].
System jest wiêc przedmiotem badañ bez wzglêdu na to, czy stanowi fragment
wiêkszego systemu, czy te¿ jest systemem wiêkszym. Bez wzglêdu na to, czy systemem jest sieæ wodoci¹gowa, czy kanalizacyjna stanowi¹ce podsystem infrastruktury budowlanej, sieæ energetyczna czy te¿ inny system, istnieje pojêcie
niezawodnoœci systemu oznaczaj¹ce zdolnoœæ danego systemu do funkcjonowania bez niesprawnoœci lub po prostu bez awarii. Przeciwieñstwem niezawodnoœci jest oczywiœcie zawodnoœæ, czyli brak zdolnoœci do bezawaryjnego funkcjonowania. Tak okreœlan¹ niezawodnoœæ oraz zawodnoœæ okreœla siê w kategoriach
probabilistycznych obiektu [Bobrowski 1985, Szopa 1999].
Przyjmuj¹c umowny pocz¹tek okresu dzia³ania dowolnego systemu jako
chwilê to w pewnej chwili t >ts, mo¿na zaobserwowaæ wyst¹pienie awarii. Z uwagi na brak mo¿liwoœci przewidzenia momentu awarii traktuje siê go jako wielkoœæ losow¹, wyra¿on¹ w niniejszym opracowaniu jako zmienn¹ losow¹ T posiadaj¹c¹ wymiar czasu. Dystrybuanta F(t) zmiennej losowej T:
F ( t ) = P( T £ t )

(2.1)

okreœla prawdopodobieñstwo zdarzenia, ¿e awaria systemu nast¹pi do chwili t
charakteryzuje zawodnoœæ systemu i stanowi funkcjê zawodnoœci. Prawdopodobieñstwo zdarzenia, ¿e awaria nast¹pi po chwili t okreœla tzw. funkcja niezawodnoœci p(t), czyli funkcja prawdopodobieñstwa przewy¿szenia, przy czym
zachodzi relacja:
p( t ) = 1 - F ( t ) = P(T > t )

(2.2)

Zmiennej losowej T typu ci¹g³ego i za³o¿onej niezawodnoœci p odpowiada
wartoœæ tp, która stanowi okres bezawaryjnej pracy systemu. Wartoœæ tp dla zadanego p otrzymuje siê w wyniku rozwi¹zania równania:
¥

ò f ( t )dt = p,

(2.3)

tp

w którym f(t) jest funkcj¹ gêstoœci prawdopodobieñstwa/niezawodnoœci. Z uwagi
na fakt, ¿e:
dF ( t )
dp( t )
(2.4)
f (t) =
=dt
dt
f(t) interpretowana jest jako spadek niezawodnoœci lub wzrost zawodnoœci w nieskoñczenie ma³ym przedziale czasu.
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Intensywnoœæ awarii wyra¿a siê w postaci [Bobrowski 1985, Szopa 1999]:
l( t ) =

f (t)
p( t )

(2.5)

Do okreœlenia powy¿szych funkcyjnych charakterystyk niezawodnoœci systemu, potrzebna jest znajomoœæ spadku niezawodnoœci lub wzrost zawodnoœci
w nieskoñczenie ma³ym przedziale czasu, czyli znajomoœæ funkcji gêstoœci prawdopodobieñstwa w populacji generalnej, której reprezentacjê stanowi próba losowa zawieraj¹ca obserwacje d³ugoœci okresu bezawaryjnego funkcjonowania rozwa¿anego systemu sieci. Jednak postaæ funkcji gêstoœci prawdopodobieñstwa
w populacji generalnej nie jest znana. W zwi¹zku z tym faktem okreœla siê przybli¿on¹ postaæ powy¿szej funkcji, stosuj¹c jedno z dwóch alternatywnych podejœæ
– podejœcie parametryczne lub nieparametryczne.
W przypadku parametrycznego podejœcia, bêd¹cego podejœciem apriorycznym, w odniesieniu do populacji generalnej zak³ada siê ró¿ne funkcje gêstoœci
rozk³adu prawdopodobieñstwa i na podstawie próby losowej estymuje siê parametry, a nastêpnie w ró¿ny sposób bada siê zgodnoœæ tych funkcji z rozk³adem
prawdopodobieñstwa w próbie losowej [np. Karczmarek 1970] lub stosuje siê
kryterium selekcyjne [Akaike 1974] do wyboru funkcji gêstoœci najlepszej z przyjêtej klasy.
Temat niniejszego artyku³u zwi¹zany jest z estymacj¹ j¹drow¹ stanowi¹c¹ podejœcie nieparametryczne i nieaprioryczne, w ramach którego mo¿na zastosowaæ
j¹drowy estymator funkcji gêstoœci prawdopodobieñstwa [Feluch 1987, 1994].
Na podstawie próby losowej uzyskuje siê przybli¿enie rozk³adu prawdopodobieñstwa zdarzenia w populacji generalnej bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek
za³o¿eñ co do kszta³tu funkcji gêstoœci prawdopodobieñstwa ponad to, ¿e próba
losowa jest „dobr¹” reprezentacj¹ populacji generalnej. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e gdyby próba losowa „Ÿle” reprezentowa³a populacjê generaln¹, o czym najczêœciej
nie wiadomo i raczej dotychczas nie s¹ znane metody badawcze pozwalaj¹ce to
oceniæ, wówczas jakiekolwiek podejœcie probabilistyczne nie mia³oby sensu
w kategoriach wiarygodnej oceny wszelkich charakterystyk statystycznych.
Z uwagi na problematycznoœæ za³o¿eñ dotycz¹cych kszta³tu funkcji gêstoœci
prawdopodobieñstwa w przypadku oceny niezawodnoœci sieci infrastruktury
przy niepe³nej ewidencji awarii sieci, podejœcie nieparametryczne wydaje siê najbardziej uzasadnione.

3. Estymacja j¹drowa
Zgodnie z powy¿szym, w estymacji j¹drowej kszta³t funkcji gêstoœci prawdopodobieñstwa nie jest zak³adany a priori tak jak w metodach parametrycznych, lecz uzyskiwany w postaci estymatora na podstawie danych obserwacyjnych.
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Ka¿dej obserwacji N-elementowej próby losowej, przypisuje siê okreœlon¹
funkcjê K(y) zwan¹ funkcj¹ j¹dra, spe³niaj¹c¹ warunki [Parzen 1962, Feluch
1994]:
(3.1)
sup K ( y ) < ¥
-¥ < y < ¥
K( y) ³ 0

(3.2)

¥

(3.3)

ò K ( y )dy = 1

-¥

Powy¿sze warunki okreœlaj¹, ¿e funkcj¹ j¹dra mo¿e byæ ka¿da funkcja przyjmuj¹ca wartoœci skoñczone (3.1), dodatnio okreœlona (3.2) oraz ca³kowalna zgodnie z warunkiem (3.3). Estymator funkcji gêstoœci jest zale¿ny od roz³o¿onych
nad obserwacjami „j¹der” (rys. 3.1)
f[x]
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

-4

-2

0

2

4

x

Rys. 3.1. Ilustracja estymacji funkcji gêstoœci przy wykorzystaniu estymatora Parzena
îród³o: [Silverman 1986].

Typowym przedstawicielem estymatorów j¹drowych jest estymator Parzena.
Dla N-elementowej prostej próby losowej stanowi¹cej realizacjê zmiennej losowej X, estymator f$( x) nieznanej funkcji f(x) gêstoœci prawdopodobieñstwa ma
postaæ [Parzen 1962]:
1 N é x - Xi ù
f$( x) =
åK
Nh i =1 êë h úû

(3.4)

gdzie:
Xi – i-ty element N-elementowej próby losowej { X i } Ni =1
h – wspó³czynnik g³adkoœci zale¿ny od liczebnoœci próby (N) oraz od wartoœci jej
elementów.
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Bez wzglêdu na kszta³t funkcji j¹dra spe³niaj¹cej warunki (3.1) – (3.3), estymator Parzena ma tê w³asnoœæ [Greblicki 1974], ¿e przy wzrastaj¹cej liczebnoœci (N)
próby zachodzi relacja:
lim E[ f$( x)] = f ( x)

(3.5)

N ®¥

gdzie: E[ f$( x)] – wartoœæ œrednia.
Powy¿sza w³asnoœæ oznacza asymptotyczn¹ nieobci¹¿onoœæ estymatora.
Z praktycznego punktu widzenia jest istotne, aby zbie¿noœæ ta by³a jak najszybsza.
Œredni sca³kowany b³¹d œredniokwadratowy estymatora (3.4), umo¿liwiaj¹cy
globaln¹ ocenê estymatora, ma postaæ [Parzen 1962]:
¥

MISE =

ò E[( f$( x) - f ( x)]

2

(3.6)

dx

-¥

Zgodnie z pracami Parzena [1962], Tapia i Thomsona [1978], a tak¿e Silvermana [1986] b³¹d MISE estymatora Parzena (3.4) ma postaæ:
¥

MISE @

1
h2
2
K
(
y
)
dy
+
ò
Nh -¥
4

2
æ¥ 2
ö¥
ç y K ( y )dy ÷ f (2 ) ( x) dx
çò
÷ò
è -¥
ø -¥

(

)

(3.7)

Znak „@” oznacza równoœæ asymptotyczn¹, tzn. z pominiêciem reszty, zaœ
f (2)(x) jest drug¹ pochodn¹ nieznanej funkcji gêstoœci prawdopodobieñstwa odpowiadaj¹c¹ populacji generalnej.
W zale¿noœci (3.7) mo¿na zauwa¿yæ, ¿e postaæ funkcji j¹dra rzutuje na wartoœci MISE. Na podstawie rachunku wariacyjnego minimalizuj¹c b³¹d MISE
(3.7) uzyskuje siê optymaln¹ postaæ funkcji j¹dra [Epanechnikov 1969, Feluch
1994] w postaci:
1
1
- æ
ì3
y2 ö
÷÷ dla | y|< (5b ) 2
ïï (5b ) 2 çç 1 5b ø
(3.8)
K opt ( y ) = í 4
è
1
ï
dla | y|³ (5b ) 2
ïî 0
przy czym b oznacza wariancjê oraz:
¥

b=

òy

2

K opt ( y )dy

(3.9)

-¥

Powy¿sz¹ postaæ (3.8) dla jednostkowej wariancji tj. b = 1 rozwa¿a³ [Epanechnikov 1969].
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W zastosowaniach praktycznych stosuje siê równie¿ gaussowsk¹ funkcjê j¹dra
w postaci:
y2
(3.10)
1 -2
K gauss ( y ) =
e
2p
Powy¿sza gaussowska funkcja j¹dra ró¿ni siê od optymalnej zaledwie piêcioprocentow¹ ró¿nic¹ b³êdu MISE [Feluch 1994], co z praktycznego punktu widzenia jest wielkoœci¹ mo¿liw¹ do zaniedbania. Graficzna ilustracja optymalnej i gaussowskiej funkcji j¹dra (rys. 3.2) pozwala zauwa¿yæ niewielkie ró¿nice
w kszta³cie tych funkcji ma³o istotne z punktu widzenia rozwa¿anej estymacji
j¹drowej.

Rys. 3.2. Ilustracja kszta³tów funkcji j¹dra:
• optymalnej tj. dla b=1 w wyra¿eniu (3.8) – linia niebieska
• gaussowskiej (3.10) – linia czerwona.

Mo¿liwoœæ wykorzystania estymatora Parzena (3.4) stwarza potrzebê odpowiedniego doboru wspó³czynnika g³adkoœci. Pod tym k¹tem, analizuj¹c zale¿noœæ (3.7) mo¿na zauwa¿yæ, ¿e b³¹d MISE sk³ada siê z dwóch sk³adników, z których pierwszy stanowi obci¹¿enie estymatora, zaœ drugi jego wariancjê. Wzrost
wspó³czynnika g³adkoœci spowoduje wzrost kwadratu obci¹¿enia estymatora, tj.
drugiego sk³adnika zale¿noœci (3.7) oraz obni¿enie wariancji, czyli pierwszego
sk³adnika (3.7). Objawiaæ siê to bêdzie nadmiernym wyg³adzaniem przebiegu
funkcji przybli¿aj¹cej gêstoœæ prawdopodobieñstwa/niezawodnoœci.
Spadek wartoœci wspó³czynnika g³adkoœci spowoduje obni¿enie kwadratu
obci¹¿enia i wzrost wariancji estymatora, co z kolei spowoduje nadmiern¹ oscylacjê przebiegu funkcji przybli¿aj¹cej.
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£atwo wiêc wyobraziæ sobie istnienie optymalnej wartoœci wspó³czynnika
g³adkoœci, przy której wariancja i kwadrat obci¹¿enia osi¹gaj¹ wartoœci, dla których MISE osi¹ga minimum.
Formalizacj¹ powy¿szego opisu jest minimalizacja MISE wzglêdem wspó³czynnika g³adkoœci h. Zeruj¹c pierwsz¹ pochodn¹ wyra¿enia (3.7) wzglêdem h,
uzyskuje siê minimum MISE [Parzen, 1962] dla:
h = a ( K )b( f ) N

-

1
5

(3.11)

gdzie:
1

é ¥
ù5
2
ê
ú
K
(
y
)
dy
ò
ê -¥
ú
a( K ) = ê
2 ú
¥
ö ú
ê æç
2
÷
y
K
(
y
)
dy
êç ò
÷ ú
ø û
ë è -¥

(3.12)

oraz:
é¥
2
ù
b( f ) = ê ò f (2 ) ( x) dxú
ë -¥
û

(

)

-

1
5

(3.13)

Jakkolwiek dla danej funkcji j¹dra wyra¿enie (3.12) jest jednoznacznie okreœlone, niezale¿nie od populacji generalnej, a tym bardziej od próby losowej, to w zale¿noœci (3.13) wystêpuje druga pochodna nieznanej gêstoœci prawdopodobieñstwa
odpowiadaj¹cej populacji generalnej f(.). Dla praktycznego wykorzystania równania (3.11) istnieje potrzeba okreœlenia estymatora drugiej pochodnej f (2)(x).
Zak³adaj¹c, ¿e estymator Parzena (3.4) jest dwukrotnie ró¿niczkowalny, za
estymator drugiej pochodnej f(2)(x) mo¿na przyj¹æ wyra¿enie [Feluch 1994]:
1
f$ (2 ) ( x) =
Nh 3

N

åK
i =1

(2 )

é x - Xi ù
ê h ú
ë
û

(3.14)

gdzie: K(2) [.] oznacza drug¹ pochodn¹ optymalnej funkcji j¹dra.
Na podstawie powy¿szych równañ mo¿na okreœlaæ wspó³czynnik g³adkoœci
dla optymalnej funkcji j¹dra hopt w postaci [Feluch 1987; Adamowski, Feluch
1987]:
hopt £

wn
10 ö
æ
N ç N - ÷ 5b
3ø
è

(3.15)
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gdzie:
N

(3.16)

w n = å (2i - N - 1)xi
i =1

N
i =1

przy próbie losowej { X i } uporz¹dkowanej w ci¹g niemalej¹cy.
Relacja (3.15) stanowi górne ograniczenie wspó³czynnika g³adkoœci, dlatego
teoretycznie nie szacuje siê b³êdu tego wyra¿enia, a tak¿e b³êdu estymatora drugiej pochodnej f (2) (x), traktuj¹c je jako elementy estymatora gêstoœci f$( x). Ponadto, w przypadku ma³o liczebnych prób losowych, przyjmuj¹c górne ograniczenie
wspó³czynnika g³adkoœci zapewniana jest niwelacja ewentualnych oscylacji funkcji przybli¿aj¹cej. Z uwagi na minimalizacjê b³êdu MISE, takie oszacowanie
wspó³czynnika g³adkoœci nale¿y oczywiœcie traktowaæ jako quasi-optymalne.
W celu okreœlenia wspó³czynnika g³adkoœci dla estymatora Parzena i gaussowskiej funkcji j¹dra, na podstawie zale¿noœci (3.11) mo¿na zauwa¿yæ, ¿e:
hopt = a ( K opt )b( f ) N

-

1
5

(3.17)

oraz:
h gauss = a ( K gauss )b( f ) N

-

1
5

(3.18)

Stosunek obydwu wyra¿eñ (3.18) i (3.17) prowadzi do zale¿noœci:
h gauss
hopt

=

a ( K gauss )

(3.19)

a ( K opt )

st¹d:
h gauss = hopt

a ( K gauss )

(3.20)

a ( K opt )

Mo¿na wykazaæ, ¿e:
æ 1
a ( K gauss ) = çç
è2 p

ö
÷÷
ø

1/ 5

(3.21)

oraz dla optymalnej funkcji j¹dra i jednostkowej wariancji (b=1)
æ 3 ö
a( K opt ) = çç
÷÷
è5 5ø

1/ 5

(3.22)
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Ponadto, je¿eli przyjmie siê, ¿e równania (3.15) i (3.16) stanowi¹ podstawê
oceny hopt, wówczas wyra¿enie (3.20) z uwzglêdnieniem (3.21) i (3.22) przybiera
postaæ:
1/ 5
wn
æ 1 ö
h gauss » çç
÷÷
(3.23)
è 30 p ø N æç N - 10 ö÷
3ø
è
Wartoœæ hgauss uzyskana z wyra¿enia (3.23) niewiele ró¿ni siê od wartoœci hopt
uzyskanej z wyra¿enia (3.15), gdy¿ po podzieleniu stronami relacji (3.23) i (3.15)
uzyskuje siê, ¿e:
1/ 5

h gauss

æ5 5 ö
÷ hopt » 1, 0100567 hopt
»ç
ç6 p÷
è
ø

(3.24)

Wartoœæ wspó³czynnika g³adkoœci dla gaussowskiej funkcji j¹dra hgauss uzyskana w powy¿szy sposób, jest wiêksza o oko³o 1% od wartoœci uzyskanej dla optymalnej funkcji j¹dra hopt.

4. Luka pomiarowa w ewidencji awarii
W dziennikach pomiarowych, na przyk³ad sieci wodoci¹gowej czy kanalizacyjnej, oprócz okresu ewidencji awarii zauwa¿a siê czasami nawet znacznie d³u¿szy
okres braku ewidencji, który mo¿na nazwaæ luk¹ pomiarow¹ (rys. 4.1). W okresie tym brakuje informacji o jakichkolwiek awariach. Mo¿e wiêc zaistnieæ sytuacja, ¿e w luce bêd¹cej pewnym odcinkiem czasu wystêpowa³y awarie systemu sieci, które na skutek braku rejestracji nie zosta³y uwzglêdnione w ocenie
niezawodnoœci sieci. Od d³ugoœci istniej¹cej luki i okresu ewidencji awarii zale¿y
wiêc probabilistyczna ocena niezawodnoœci sieci.

Rys. 4.1. Luka pomiarowa i okres ewidencji awarii; ts – moment uruchomienia systemu,
to – moment rozpoczêcia ewidencjonowania awarii, t – moment awarii, X i Y – zmienne losowe
odpowiadaj¹ce odpowiednio luce pomiarowej i okresowi ewidencji.

Na rys. 4.1 zauwa¿yæ mo¿na, ¿e dla danego systemu sieci infrastruktury jedyn¹ sta³¹ wielkoœci¹ przy analizie awarii jest moment rozpoczêcia ewidencji
awarii (to). Pozosta³e wielkoœci, zarówno moment rozpoczêcia eksploatacji sieci
(ts), jak i moment wyst¹pienia awarii (t) maj¹ charakter losowy. Mo¿na wiêc
przyj¹æ, ¿e luce pomiarowej odpowiadaæ bêdzie zmienna losowa X, której wartoœci stanowi¹ odcinki czasu niezawodnej pracy systemu pomiêdzy zmiennym (ts)
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i sta³ym to, zaœ okresowi ewidencji awarii – zmienna losowa Y o wartoœciach pomiêdzy sta³ym to i zmiennym ts. Obydwie zmienne losowe mo¿na potraktowaæ
jako niezale¿ne i posiadaj¹ce ci¹g³e rozk³ady. Podstaw¹ oceny niezawodnoœci
mo¿e byæ suma tych dwóch zmiennych losowych, poniewa¿ sieæ pracuje od momentu ts do chwili to:
Z = X +Y

(4.1)

przy czym:
X jest zmienn¹ losow¹ odpowiadaj¹c¹ luce pomiarowej o gêstoœci prawdopodobieñstwa fx(x);
Y jest zmienn¹ losow¹ odpowiadaj¹c¹ okresowi ewidencji awarii o gêstoœci prawdopodobieñstwa fy(y);
Z jest zmienn¹ losow¹ odpowiadaj¹c¹ okresowi bezawaryjnej pracy systemu o gêstoœci prawdopodobieñstwa fz(z).
Dystrybuanta zmiennej losowej stanowi¹cej sumê dwóch niezale¿nych
zmiennych losowych (4.1) w obszarze ca³kowania S ma postaæ:
z-x

¥

F ( z ) = òò f x ( x) f y ( y )dxdy = ò f x ( x)dx
S

-¥

ò

-¥

¥

f y ( y )dy = ò f y ( y )dy
-¥

z- y

òf

x

( x)dx

(4.2)

-¥

zaœ funkcja gêstoœci prawdopodobieñstwa stanowi pochodn¹ dystrybuanty co
wobec powy¿szego, funkcja gêstoœci prawdopodobieñstwa zmiennej losowej Z
stanowi splot dwóch funkcji gêstoœci:
¥

f ( z) =

òf

x

( z - y ) f y ( y )dy

òf

( x) f y ( z - x)dx

(4.3)

-¥

lub:
¥

f ( z) =

x

(4.4)

-¥

Powy¿sze wyra¿enia s¹ to¿samoœciowe. Wybieraj¹c do oceny funkcji f(z)wyra¿enie (4.3) oraz stosuj¹c estymator Parzena (3.4) z wykorzystaniem niezale¿nych
prób losowych odpowiadaj¹cym zmiennym X i Y w postaci:
Nx

Ny

{X i }i =1 , {Yj } j=1

(4.5)

uzyskuje siê:
f$( z ) =

1
N x N y hx h y

é z - y - X i ù N y é y - Yj ù
K
Kê
ú dy
ò å êë hx úû å
j =1
êë h y úû
-¥ i = 1
¥ Nx

(4.6)

Probabilistyczna ocena niezawodnoœci systemu sieci infrastruktury z zastosowaniem...

29

przy czym:
Nx, Ny – liczba lat pracy systemu odpowiednio w czasie luki pomiarowej i okresu
ewidencji do zaobserwowanej awarii, tj. liczba elementów zbioru wartoœci zmiennych losowych X i Y,
hx, hy – wspó³czynniki g³adkoœci odpowiadaj¹ce luce pomiarowej (X) i okresowi ewidencji (Y).
Po przemno¿eniu sum w wyra¿eniu (4.6) mo¿na zapisaæ:
f$( z ) =

1
N x N y hx h y

é z - y - X i ù é y - Yj ù
ú dy
úK ê
hx
ë
û êë h y úû

Nx N y ¥

åå ò Kê
i = 1 j = 1 -¥

(4.7)

W przypadku gaussowskiej funkcji j¹dra (3.10) po sca³kowaniu powy¿sze
równanie (4.7) przybiera postaæ:
é X +Y - z 2 ù
(4.8)
Nx N y
i
j
1
$f ( z ) =
ê
ú
exp
å å ê 2( h 2 + h 2 ú
x
y
N x N y 2p hx2 + h 2y i =1 j =1
ë
û

(

(

)

)

co jest równowa¿ne wyra¿eniu:
Nx N y
é X i + Yj - z ù
1
f$( z ) =
K gauss ê
ú
å
å
N x N y h i =1 j =1
h
ë
û

(4.9)

gdzie:
h = hx2 + h 2y

(4.10)

przy czym wspó³czynniki g³adkoœci hx i hy mo¿na wyznaczyæ, wykorzystuj¹c zale¿noœæ (3.23) w odniesieniu do prób losowych (4.5) odpowiadaj¹cym zmiennym X
i Y , a nastêpnie wspó³czynnik h okreœlony równaniem (4.10).
Estymator funkcji prawdopodobieñstwa przewy¿szenia stanowi¹cy miarê
niezawodnoœci przedstawia siê nastêpuj¹co:
¥

(4.11)

p$ ( z ) = ò f$(x )dx
z

st¹d:
p$ ( z ) =

1
Nx N y

Nx N y

æ X i + Yj - z ö
÷
÷
h
è
ø

å å j çç
i =1 j =1

(4.12)

gdzie:
j ( u) =

u

æ x2
exp
ò ç2p -¥ çè 2

1

ö
÷÷ dx
ø

(4.13)
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Estymator intensywnoœci awarii zgodnie z równaniem (2.5) mo¿na zapisaæ
w postaci:
(4.14)
f$( z )
l$ ( z ) =
p$ ( z )

5. Przyk³ad obliczeniowy
Na podstawie dostêpnych z lat 1990–2002 rejestracji awarii magistral sieci wodoci¹gowej jednego ze œredniej wielkoœci miast polskich przygotowano dwa 75-elementowe zbiory danych, w których:
l
pierwszy zawiera³ wydzielenie okresów dotycz¹cych luk pomiarowych i ewidencji awarii zgodnie z rys. 4.1 co umo¿liwi³o utworzenie dwóch prób losowych typu (4.5) i wykorzystanie zale¿noœci (4.12) do oceny niezawodnoœci,
(4.9) do oceny funkcji gêstoœci oraz (4.14) do oceny intensywnoœci awarii; uzyskane wyniki obliczeñ opisane nazw¹ „splot” (linie czarne) przedstawiono
w powy¿szej kolejnoœci na rys. 5.1, rys. 5.2 i rys. 5.3,
l
drugi zbiór 75 danych stanowi³ jedn¹ próbê losow¹ w postaci:
N

{Ti }i =1

(5.1)

gdzie N stanowi liczbê lat do pierwszej awarii, licz¹c od pocz¹tkowego roku uruchomienia magistral wy¿ej wspomnianej sieci wodoci¹gowej. Zbioru (5.1) nie
rozbito na dwie czêœci i nie wydzielono okresów luk pomiarowych i ewidencji
awarii. Do obliczeñ przyjêto w przypadku oceny niezawodnoœci zale¿noœæ:
1
p$ ( t ) =
N

N

é t - Ti ù
ú
êë t gauss úû

åj êh
i =1

(5.2)

gdzie:
Ti – i-ty element N-elementowej próby losowej ,
N
ht gauss – wspó³czynnik g³adkoœci zale¿ny od liczebnoœci(N) próby {Ti }i =1 oraz od
wartoœci jej elementów okreœlony na podstawie równania (3.23).
Estymator funkcji gêstoœci prawdopodobieñstwa mia³ postaæ:
f$( t ) =

1
N ht gauss

N

åK
i =1

gauss

é t - Ti ù
ê
ú
êë ht gauss úû

(5.3)

gdzie:
Kgauss [.] – gaussowska funkcja j¹dra okreœlona zale¿noœci¹ (3.10).
Estymator intensywnoœci awarii przyjêty do obliczeñ pozosta³ zgodny z postaci¹ (4.14), ale w tym przypadku z wykorzystaniem zale¿noœci (5.2) i (5.3).
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Uzyskane wyniki obliczeñ opisane nazw¹ „bez splotu” przedstawiono w powy¿szej kolejnoœci na rys. 5.1, rys. 5.2 i rys. 5.3.

Rys. 5.1. Porównanie niezawodnoœci w zale¿noœci od czasu pracy systemu magistral sieci
wodoci¹gowej do chwili zarejestrowania awarii w dwóch rozwa¿anych przypadkach
– z uwzglêdnieniem splotu i bez splotu

Rys. 5.2. Porównanie funkcji gêstoœci w zale¿noœci od czasu pracy systemu magistral sieci
wodoci¹gowej do chwili zarejestrowania awarii w dwóch rozwa¿anych przypadkach
– z uwzglêdnieniem splotu i bez splotu

Porównuj¹c uzyskane wyniki obliczeñ niezawodnoœci, funkcji gêstoœci i intensywnoœci awarii dla dwóch probabilistycznych modeli (4.8 – 4.14) oraz (5.2,
5.3) i dwóch prób losowych (4.5) oraz (5.1) zauwa¿a siê bardziej „wyrównany”
przebieg powy¿szych charakterystyk funkcyjnych w przypadku modelu splotowego.
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Rys. 5.3. Porównanie intensywnoœci awarii (lambda-l$ ( t)) w zale¿noœci od czasu pracy systemu
magistral sieci wodoci¹gowej do chwili zarejestrowania awarii w dwóch rozwa¿anych przypadkach
– z uwzglêdnieniem splotu i bez splotu

Rozbie¿noœci obydwu podejœæ w ocenie niezawodnoœci s¹ niewielkie (rys. 5.1).
Dotycz¹ g³ównie pocz¹tkowego okresu lat do awarii oraz okresu pojawienia siê
wyraŸnego przegiêcia w funkcji gêstoœci (rys. 5.2). Ró¿nice w ocenie niezawodnoœci wystêpuj¹ g³ównie w przypadku, gdy funkcja gêstoœci dla wariantu „bez splotu” osi¹ga wartoœci ni¿sze ni¿ w przypadku „splotu” (rys. 5.1).
Najwiêksze ró¿nice wystêpuj¹ w przypadku oceny intensywnoœci awarii na
koñcu obszaru ewidencji awarii i w obszarze ekstrapolacji (rys. 5.3) – obszar powy¿ej trzydziestu lat.

6. Dyskusja
Przedstawiona metoda oceny niezawodnoœci, a tak¿e charakterystyk funkcyjnych, takich jak funkcja gêstoœci oraz funkcja niezawodnoœci, posiada wiele zalet
wynikaj¹cych z podejœcia nieparametrycznego do estymacji, a mianowicie estymacji j¹drowej. Najwa¿niejszy przy tym jest fakt, ¿e kszta³t funkcji gêstoœci prawdopodobieñstwa/niezawodnoœci nie trzeba przyjmowaæ a priori tak jak w podejœciu parametrycznym, tylko uzyskuje siê na podstawie próby losowej, co do której
milcz¹co przyjmujemy, ¿e stanowi „dobr¹” reprezentacjê populacji generalnej.
Wydzielenie pocz¹tku okresu ewidencji awarii to (rys. 4.1) i utworzenie dwóch
prób losowych (4.5) pozwala na uwzglêdnienie dodatkowej informacji o awariach
w porównaniu z podejœciem podanym w przyk³adzie obliczeniowym (5.2 do 5.3).
Metoda oceny niezawodnoœci i rozwa¿anych charakterystyk funkcyjnych bazuje
na splocie dwóch funkcji gêstoœci co jest zgodne z rzeczywistymi uwarunkowaniami pomiarowymi awarii przyk³adowej sieci infrastruktury. Dziêki temu mo¿na oczekiwaæ, ¿e na podstawie prezentowanej metody (4.8–4.14) uzyska siê
wiêksz¹ adekwatnoœæ w stosunku do rzeczywistej i nieznanej niezawodnoœci
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przyk³adowej infrastruktury w porównaniu z przypadkiem opisanym wzorami
(5.2 do 5.3). Tym niemniej wielkoœæ luki pomiarowej ma nierozpoznany wp³yw
zawy¿aj¹cy ocenê niezawodnoœci. Wynika to oczywiœcie z braku danych pomiarowych dotycz¹cych awarii jakie mog³y wyst¹piæ w okresie luki pomiarowej.
Wobec powy¿szego, nasuwa siê spostrze¿enie, ¿e powy¿sze metody mog¹ byæ
zweryfikowane technik¹ typu Monte Carlo podobnie jak w pracy [Feluch 1994];
zak³adaj¹c okreœlon¹ postaæ funkcji gêstoœci hipotetycznego systemu mo¿na wygenerowaæ „próby” losowe okresów bezawaryjnej pracy i badaæ wp³yw ró¿nych
d³ugoœci luki pomiarowej na ocenê niezawodnoœci. Podejœcie takie pozwoli na
okreœlenie zmiennoœci b³êdu oceny niezawodnoœci i innych charakterystyk niezawodnoœci w zale¿noœci od wielkoœci luki pomiarowej.
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Probabilistic Assessment of the Reliability
of the Network System Infrastructure
Using the Kernel Estimation and in Conditions
of the Measuring 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.
Keywords: water supply network, the gap measurement, reliability, kernel
estimation, Parzen estimator.
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Omówienie
LEAD

Filtry warszawskie infrastruktur¹ komunaln¹
o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeñstwa
miasta i jego mieszkañców
– czêœæ 1
W artykule przedstawiono problematykê ochrony infrastruktury komunalnej, której charakter i zakres œwiadczonych dziêki niej us³ug spe³nia kluczowe znaczenie dla gospodarki pañstwa. Rozwa¿ania podjête przez autorów
rozpoczynaj¹ siê od okreœlenia istoty ochrony obiektów kluczowych dla gospodarki pañstwa i bezpieczeñstwa ludnoœci; definiuj¹ charakter i zasiêg
skutków powsta³ych w wyniku wybranego zagro¿enia oraz odnosz¹ siê do
praktycznych elementów ochrony ludnoœci. Podjêto równie¿ próbê wskazania mo¿liwego obszaru zastosowania systemów informacji przestrzennej
w zakresie okreœlania zasiêgu potencjalnych skutków zagro¿enia w odniesieniu do procesu planowania cywilnego oraz reagowania w sytuacji zagro¿enia. W koñcowym etapie pracy, autorzy wskazali rozwi¹zania zwi¹zane z organizacj¹ i przeprowadzeniem ewakuacji ludnoœci oraz samoewakuacj¹.
S³owa kluczowe: zarz¹dzanie kryzysowe, planowanie cywilne,
infrastruktura krytyczna, ochrona infrastruktury krytycznej, system
zaopatrzenia w wodê, modelowanie zagro¿eñ, systemy informacji
przestrzennej, wspomaganie decyzji, narzêdzia do wspomagania decyzji,
ewakuacja, samoewakuacja, ochrona ludnoœci.

Wstêp
Rola, jak¹ odgrywa woda w codziennym funkcjonowaniu spo³eczeñstwa jest
ogromna. Wykorzystywana jest w gospodarstwach domowych, sektorach gospodarki, przemyœle, rolnictwie, ¿egludze czy turystyce. O jej s³u¿ebnym i nieocenionym charakterze wiedziano ju¿ w staro¿ytnoœci. Egipcjanie osiedlali siê wœród
rzeki Nilu, u¿ywaj¹c wody w ¿yciu codziennym i w rolnictwie. Z biegiem czasu
sposobem na dostarczanie wody na tereny znacznie oddalone od jej Ÿróde³ sta³y
siê akwedukty, czyli wodoci¹gi, kana³y naziemne i podziemne docieraj¹ce do
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fontann miast, ³aŸni i bogatych domostw. Obecnie woda nie jest ju¿ tak limitowanym towarem jak dawniej. Ma charakter tyle¿ samo s³u¿ebny, co powszechny.
Dostawa wody, w ró¿nych postaciach, zaspokaja potrzeby bytowo-gospodarcze ludnoœci, bez wzglêdu na miejsce, w których jest realizowana. Z drugiej strony traktowana w kategoriach us³ug materialnych stanowi element gospodarki
komunalnej, obejmuj¹cej w szczególnoœci zadania o charakterze u¿ytecznoœci
publicznej, których zasadniczym celem jest bie¿¹ce i nieprzerwane (niezak³ócone) zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludnoœci poprzez œwiadczenie us³ug powszechnie dostêpnych1. Przyk³adem infrastruktury umo¿liwiaj¹cej zaopatrywanie znacznej liczby odbiorców wodê s¹ filtry wody nale¿¹ce do systemu
wodoci¹gów warszawskich zaprojektowanych i zbudowanych w pod koniec dziewiêtnastego wieku przez brytyjskiego in¿yniera Williama Lindleya. Ich potoczna nazwa to filtry warszawskie, sukcesywnie modernizowane, obejmowane punktowo ochron¹ jako zabytek, a w 2012 r., na mocy rozporz¹dzenia Prezydenta RP,
uznane za pomnik historii2. Historia obiektu, lokalizacja w centrum dwumilionowego miasta, a przede wszystkim charakter œwiadczonych przez nie us³ug wymagaj¹ ich skutecznej ochrony. Zadanie polegaj¹ce na zaopatrzeniu miasta
sto³ecznego Warszawa w wodê jest domen¹ Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji (MPWiK S.A.). Miasto sto³eczne Warszawa zaopatrywane
jest w wodê z Wodoci¹gów Uk³adu Warszawskiego (WUW), które stanowi¹ trzy
zak³ady:
– Zak³ad Wodoci¹gu Centralnego (ZWC),
– Zak³ad Wodoci¹gu Praskiego (ZWP),
– Zak³ad Wodoci¹gu Pó³nocnego (ZWP³).
îród³em wody dla ZWC i ZWP jest rzeka Wis³a, zaœ dla ZWP³ Zalew Zegrzyñski, zasilany wodami Bugu i Narwi. MPWiK S.A. eksploatuje sieæ wodoci¹gow¹
o d³ugoœci ponad 3000 km WUC do sieci miejskiej doprowadzaj¹ blisko 400 tys. m
wody na dobê.
Charakter infrastruktury gospodarki komunalnej o strategicznym znaczeniu
dla gospodarki miasta i bezpieczeñstwa jego mieszkañców oraz koniecznoœæ jej
ochrony sprawiaj¹, i¿ d¹¿¹c do rozwi¹zañ maj¹cych zwiêkszaæ odpornoœæ infrastruktury na zagro¿enia, powinniœmy poddaæ analizie kwestie wp³ywu negatywnego dzia³ania infrastruktury na otoczenie oraz mo¿liwoœci szacowania strat i organizowania dzia³añ maj¹cych na celu chroniæ potencjalne obszary zagro¿eñ
wywo³ane dysfunkcj¹ infrastruktury gospodarki komunalnej, jak¹ stanowi¹ filtry warszawskie. W zwi¹zku z tym, tezy przyjête przez autorów artyku³u sprowadzaj¹ siê do nastêpuj¹cych twierdzeñ:

1

Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r., nr 9, poz. 43, z póŸn. zm.),
art. 1, ust. 2.
2
Rozporz¹dzenie Prezydenta RP z 4 stycznia 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Warszawa – Zespó³ Stacji Filtrów Williama Lindleya” (DzU z 2012 r., nr 0, poz. 64).
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– system ochrony obiektów gospodarki komunalnej ze wzglêdu na ich charakter
powinien spe³niaæ normy, ¿¹dania i oczekiwania u¿ytkowników,
– obiekty gospodarki komunalnej ze wzglêdu na swój gospodarczy i s³u¿ebny
charakter powinny byæ chronione w sposób kompleksowy, uwzglêdniaj¹cy ró¿ne formy ochrony i anga¿uj¹cy zarówno podmioty sektora publicznego i prywatnego,
– dysfunkcja obiektów gospodarki komunalnej wynikaj¹ca z zagro¿eñ naturalnych i antropogenicznych, oddzia³uje na infrastrukturê zlokalizowan¹ w najbli¿szym s¹siedztwie,
– okreœlenie potencjalnego zasiêgu oddzia³ywania skutków zwi¹zanych z dysfunkcj¹ obiektów gospodarki komunalnej oraz wspomaganie prowadzonych
dzia³añ mo¿liwe jest dziêki zastosowaniu Systemów Informacji Przestrzennej,
– dysfunkcja obiektu gospodarki komunalnej stwarzaj¹ca bezpoœrednie zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzi wymaga rozwa¿enia zasadnoœci przeprowadzenia
ewakuacji z zagro¿onych obszarów,
– organizacja ewakuacji masowej zwi¹zanej z dysfunkcj¹ obiektu gospodarki komunalnej stwarzaj¹cej bezpoœrednie zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzi, powinna uwzglêdniaæ samoewakuacji ludnoœci.

1. Istota ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla
gospodarki i bezpieczeñstwa ludzi
Ochrona obiektów o szczególnym znaczeniu dla gospodarki i bezpieczeñstwa
ludzi, bez wzglêdu na przynale¿noœæ tych obiektów, powinna stanowiæ przedmiot ochrony. Ich niezak³ócone funkcjonowanie nierozerwalnie zwi¹zane jest
z zapewnieniem podstawowych potrzeb ludzi, wœród nich dostêpu do wody. Bezpieczeñstwo ludnoœci w literaturze przedmiotu jest postrzegane jako stan i proces. Tymczasem, patrz¹c na nie z punktu widzenia dostarczanych us³ug (w tym
wody), nale¿a³oby je okreœliæ mianem produktu, którego postrzegane dokonuje
siê przez pryzmat ¿ycia codziennego i przejawia siê w postaci poczucia bezpieczeñstwa, czy to indywidualnego, czy to spo³ecznego. J. Œwiniarski przypomina, ¿e
bezpieczeñstwo ludnoœci, w najszerszym znaczeniu tego pojêcia, nie tylko zapewnia prze¿ycie jednostki czy te¿ spo³ecznoœci, ale równie¿ komfort ¿ycia3.
Sektory i jednostki komunalne œwiadcz¹ce us³ugi dla mieszkañców tworz¹ infrastrukturê komunaln¹, któr¹ ka¿dorazowo nale¿y rozpatrywaæ w ca³oœci, jako
system z³o¿ony z mniejszych czêœci, uwzglêdniaj¹cy relacje miêdzy nimi i ich
autonomiczne zadania. System infrastruktury komunalnej, zdaniem S. Denczewa, to zbiór podsystemów infrastruktury technicznej, ogólnomiejskiej i krytycznej
sk³adaj¹cych siê z okreœlonej liczby elementów o charakterze in¿ynieryjnym, spo³ecznym
i strategicznym, wraz z powi¹zaniami wewnêtrznymi i relacjami z otoczeniem,
stanowi¹cy pewn¹ ca³oœæ oraz realizuj¹cy okreœlone cele, g³ównie w postaci us³ug mate3

J. Œwiniarski, O naturze bezpieczeñstwa, Wyd. Ulmak, Warszawa – Pruszków 1997, s. 11.
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rialnych i niematerialnych4. Takie podejœcie wskazuje, i¿ charakter krytyczny posiada jedynie niewielka czêœæ elementów komunalnych (miejskich). Jest to taki
zbiór elementów (us³ugi, urz¹dzenia, instalacje, obiekty), powi¹zanych ze sob¹
wiêzami funkcjonalnymi, o charakterze strategicznym ze wzglêdu na zapewnienie bezpieczeñstwa pañstwa i obywateli5. Idea ochrony infrastruktur krytycznych przyœwieca od lat pañstwom rozwiniêtym. Dzia³ania w tym kierunku podejmowane s¹ sukcesywnie na poziomie Rady, Komisji i Parlamentu Unii
Europejskiej, a nastêpnie adaptowane przez pañstwa cz³onkowskie stosownie do
ich specyfik narodowych. Przypadki zdarzeñ o du¿ej ró¿norodnoœci i specyfice
skutków, takie jak zamachy terrorystyczne na wie¿e œwiatowego Centrum Handlu w Nowym Jorku (2001), metro w Madrycie (2004) i Londynie (2005) wydaj¹
siê potwierdzaæ koniecznoœæ poszukiwania i implementacji rozwi¹zañ w zakresie
strategicznych elementów z punktu widzenia gospodarki i bezpieczeñstwa ludnoœci. Ich ochrona mo¿liwa jest jedynie w przypadku rozpoznania, wyznaczania
i okreœlania potrzeb w zakresie bie¿¹cych i zmieniaj¹cych siê potrzeb i mo¿liwoœci ochrony. Unia Europejska w dyrektywie Rady Europy z 2008 roku6 szczególn¹ uwagê zwraca na europejsk¹ infrastrukturê krytyczn¹ (EIK), której
zak³ócenie lub zniszczenie mia³oby istotne skutki transgraniczne, ustanawiaj¹c
procedurê jej rozpoznawania i wyznaczania. Równoczeœnie dyrektywa nak³ada
na pañstwa cz³onkowskie obowi¹zek rozpoznania infrastruktury krytycznej
(IK), która mo¿e byæ wyznaczona jako EIK, ale co do zasady nie ingeruje w krajowe metodyki rozpoznania infrastruktury krytycznej. W rozumieniu dyrektywy,
infrastruktura krytyczna, to sk³adnik, system lub czêœæ infrastruktury zlokalizowane
na terytorium pañstw cz³onkowskich, które maj¹ podstawowe znaczenie dla utrzymania
niezbêdnych funkcji spo³ecznych, zdrowia, bezpieczeñstwa, ochrony, dobrobytu materialnego lub spo³ecznego ludnoœci oraz których zak³ócenie lub zniszczenie mia³oby istotny
wp³yw na dane pañstwo cz³onkowskie w wyniku utracenia tych funkcji7. Europejski
program ochrony infrastruktury krytycznej (EPOIK) w sposób szczegó³owy zosta³ dookreœlony w Zielonej ksiêdze w sprawie europejskiego programu ochrony
infrastruktury krytycznej przyjêtej w 2005 r.8 Dokument ten w wykazie sektorów
infrastruktury krytycznej zawiera sektor dotycz¹cy wody, obejmuj¹cy trzy
podsektory:
– dostawy wody do spo¿ycia,
– kontroli wody do spo¿ycia (kontroli jakoœci),
– monitorowania i iloœciowej kontroli zasobów wodnych.
4
S. Denczew, Organizacja i zarz¹dzanie infrastruktur¹ komunaln¹ w ujêciu systemowym, SGSP,
Warszawa 2006, s. 9.
5
Tam¿e, s. 10.
6
Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2008/114/WE z 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania
i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony (DzU UE., L 345, 23/12/2008 P. 0075 – 0082).
7
Tam¿e, art. 2, pkt. 2.
8
Zielona ksiêga z 17 listopada 2005 r. w sprawie europejskiego programu ochrony infrastruktury
krytycznej, COM (2005) 576.
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Potrzeba ochrony sektora dotycz¹cego wody zosta³a dostrze¿ona przez Polskê
na podwórku krajowym. Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym
(wraz z ustawami zmieniaj¹cymi ustawê o zarz¹dzaniu kryzysowym z 2009
i 2010 r.) identyfikuje jedenaœcie systemów infrastruktury krytycznej, wœród których znajduj¹ siê systemy:
– zaopatrzenia w energiê, surowce energetyczne i paliwa,
– ³¹cznoœci,
– sieci teleinformatycznych,
– finansowe,
– zaopatrzenia w ¿ywnoœæ,
– zaopatrzenia w wodê,
– ochrony zdrowia,
– transportowe,
– ratownicze,
– zapewniaj¹ce ci¹g³oœæ funkcjonowania administracji publicznej, produkcji,
sk³adowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym ruroci¹gi substancji niebezpiecznych9.
Ustawa o zarz¹dzaniu kryzysowym (UZK), poprzez infrastrukturê krytyczn¹
okreœla systemy oraz wchodz¹ce w ich sk³ad powi¹zane ze sob¹ funkcjonalnie obiekty,
w tym obiekty budowlane, urz¹dzenia, instalacje, us³ugi kluczowe dla bezpieczeñstwa
pañstwa i jego obywateli oraz s³u¿¹ce zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów
administracji publicznej, a tak¿e instytucji i przedsiêbiorców10. Definicja, choæ zrozumia³a, nie pozwala na ustalenie, czy dany element mo¿na nazwaæ infrastrukturê
krytyczn¹, czy te¿ nie. Powodem takiego stanu rzeczy jest niejawny charakter
kryteriów przekrojonych (progowych) stanowi¹cych trzeci etap w procedurze
identyfikacji krajowej infrastruktury krytycznej (KIK). Wobec powy¿szego
trudno, bez znajomoœci wartoœci kryterium przekrojowego stwierdziæ ze stuprocentow¹ pewnoœci¹, czy filtry warszawskie, stanowi¹ce kluczowe ogniwo systemu
zaopatrzenia w wodê stolicy s¹ de facto infrastruktur¹ krytyczn¹ w myœl
przepisów UZK.
Literatura przedmiotu odnotowuje przypadki, w których poszczególni autorzy infrastruktur¹ krytyczn¹ nazywaj¹ równie¿ obszary, obiekty, urz¹dzenia
i transporty podlegaj¹ce obowi¹zkowej ochronie11 oraz obiekty szczególnie wa¿ne dla bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa12. Zgodnie z ustaw¹ o ochronie osób
i mienia, filtry warszawskie maj¹ szczególne znaczenie dla bezpieczeñstwa pu9

Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (DzU z 2007 r., nr 89, poz. 590, z póŸn.
zm.), art. 3, pkt 2.
10
Tam¿e.
11
Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (DzU z 1997 r., nr 114, poz. 740, z póŸn.
zm).
12
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie wa¿nych
dla bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa oraz ich szczególnej ochrony (DzU z 200 r., nr 116, poz. 1090
z póŸn. zm.).
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blicznego jako zak³ady, obiekty i urz¹dzenia maj¹ce istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie mo¿e
stanowiæ zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia ludzi oraz œrodowiska. Spogl¹daj¹c na
wspomniany kompleks przez pryzmat rozporz¹dzenia o obiektach szczególnie
wa¿nych dla bezpieczeñstwa pañstwa, nale¿y stwierdziæ, ¿e wymaga on szczególnej ochrony, gdy¿ stanowi obiekt bêd¹cy we w³aœciwoœci organów administracji
rz¹dowej, organów jednostek samorz¹du terytorialnego, formacji, instytucji pañstwowych przedsiêbiorców lub innych jednostek organizacyjnych, których zniszczenie lub uszkodzenie mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia ludzi,
dziedzictwa narodowego oraz œrodowiska w znacznych rozmiarach albo spowodowaæ powa¿ne straty materialne, a tak¿e zak³óciæ funkcjonowanie pañstwa.
Ochrona obowi¹zkowa prowadzona jest w czasie pokoju, zaœ szczególna na
wypadek zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa i wojny13. Oznacza to, ¿e zakwalifikowanie filtrów warszawskich do obydwu rodzajów obiektów, z jednej strony pokazuje ci¹g³oœæ prowadzonej ochrony, niezale¿nie od stanu funkcjonowania pañstwa, z drugiej zaœ przypomina o wartoœci przedmiotu ochrony.
Z uwagi na brak wiedzy dotycz¹cej kryterium przekrojowego wprawdzie
trudno wpisaæ filtry warszawskie w poczet infrastruktur krytycznych systemu zaopatrzenia w wodê, zw³aszcza w kontekœcie danych okreœlaj¹cych liczbê infrastruktur krytycznych w poszczególnych systemach14. Mo¿na jedynie domniemywaæ, ¿e mimo niewielkiej liczby infrastruktur krytycznych, filtry warszawskie
spe³niaj¹ kryteria przekrojowe, kwalifikuj¹ce je do obiektów chronionych
w myœl art. 3, ust. 2 UZK. Potwierdzeniem tego mo¿e byæ opis systemu zaopatrzenia w wodê przedstawiony w za³¹czniku nr 1 do Narodowego Programu
Ochrony Infrastruktury Krytycznej15 (NPOIK), charakteryzuj¹cy ten system
jako powi¹zane ze sob¹ przedsiêbiorstwa i urz¹dzenia pobieraj¹ce, uszlachetniaj¹ce, dostarczaj¹ce i oczyszczaj¹ce wodê dla ludnoœci i przemys³u oraz zapewniaj¹cy sprawne funkcjonowanie spo³ecznoœci w zakresie zaopatrzenia w wodê
i odbioru œcieków komunalnych w obliczu postêpuj¹cej koncentracji ludnoœci
w oœrodkach miejskich.
Próba ustalenia tego, czy filtry warszawskie s¹ infrastruktur¹ krytyczn¹, czy
te¿ nie mog³aby okazaæ siê niepotrzebna, gdybyœmy do swojej strategii ochrony
obiektów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki pañstwa i bezpieczeñstwa obywateli zaimplementowali rozwi¹zania funkcjonuj¹ce w innych pañstwach. Istot13

Z. Sobejko, Teoretyczne i praktyczne problemy ochrony infrastruktury krytycznej [w:] Kosowski B., W³odarski A. (red.), Wyzwania Bezpieczeñstwa Cywilnego w XXI wieku – in¿ynieria dzia³añ
w obszarze nauki, dydaktyki i praktyki, Warszawa 2007, Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa,
s. 281.
14
W 2012 r. liczba infrastruktur krytycznych w ramach systemu zaopatrzenia w wodê to piêæ [na
podstawie I. Kulik, Bezpieczeñstwo obiektów europejskiej infrastruktury krytycznej na obszarach morskich [w:] W. Kustra (red.), Wspó³praca Si³ Zbrojnych z Administracj¹ Publiczn¹ na obszarach morskich, Wyd. SRWO, Warszawa 2012, s. 130.
15
Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej – za³¹cznik 1: charakterystyka systemów
infrastruktury krytycznej, s. 58.
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nym dokumentem wskazuj¹cym dzia³ania zmierzaj¹ce do podniesienia poziomu
ochrony infrastruktury krytycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej (USA) jest Strategia Bezpieczeñstwa Kraju ds. Ochrony Fizycznej Infrastruktury Krytycznej (National Strategy for Homeland Security for the Physical
Protection of Critical Infrastructures and Key Assets – NSPP16). Okreœla ona cele
narodowe, a zarazem zwraca du¿¹ uwagê na maj¹tek kluczowy dla USA, do którego zalicza siê:
– pomniki, symbole i ikony narodowe,
– zapory, wa³y oraz zbiorniki wodne oraz oœrodki wytwarzaj¹ce energiê nuklearn¹;
– du¿e miejsca zgromadzeñ.
Wed³ug przyjêtej strategii, obszary ochrony wyznaczaj¹ce kierunki dzia³añ,
to nie tylko systemy rozumiane jako obiekty, w tym obiekty budowlane, urz¹dzenia, instalacje i us³ugi, ale tak¿e miejsca kultu i zgromadzeñ publicznych.
Filtry warszawskie stanowi¹ce, co do zasady, obiekt infrastruktury komunalnej, i z du¿ym prawdopodobieñstwem obiekt infrastruktury krytycznej, nale¿y
chroniæ za wszelk¹ cenê. Z jednej strony zapewni¹ nieprzerwany charakter
us³ugi, z drugiej s¹ nieocenionym elementem gospodarki, tak¿e z finansowego
punktu widzenia, zwi¹zanego z odp³atnym charakterem œwiadczonej us³ugi.
Ochrona infrastruktur krytycznych zgodnie z dyrektyw¹ Rady Europy, co do
zasady, stanowi domenê operatorów tych¿e infrastruktur. To na nich spoczywa
zasadnicza odpowiedzialnoœæ za jej bezpieczeñstwo i utrzymanie ci¹g³oœci
dzia³ania. Z drugiej strony dokument sektorowy, jakim jest zatwierdzony 26 marca 2013 r. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, opiera siê na
trzech zasadniczych filarach:
– wspó³odpowiedzialnoœci – wspólnym (zbiorowym) d¹¿eniu do poprawy bezpieczeñstwa IK wynikaj¹cym ze œwiadomoœci jej znaczenia, zarówno dla organów administracji publicznej, jej operatorów, spo³eczeñstwa, gospodarki,
i w konsekwencji pañstwa,
– wspó³pracy – wykonywaniu razem przez uczestników NPOIK ochrony IK
okreœlonych, zbie¿nych i wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê zadañ, dla wspólnego
osi¹gniêcia celu, który wynika z zasady wspó³odpowiedzialnoœci,
– zaufaniu – przekonaniu uczestników Programu, ¿e motywacj¹ dzia³ania wszystkich beneficjentów IK jest d¹¿enie do poprawy bezpieczeñstwa IK.
Ochrona infrastruktury obiektów filtrów warszawskich prowadzona powinna byæ zgodnie z zasadami ochrony infrastruktur krytycznych, z jednej strony
zapewniaj¹cej jej niezak³ócone funkcjonowanie (wynikaj¹ce z wewnêtrznych
i zewnêtrznych zagro¿eñ), z drugiej – spe³niaj¹cej normy i ¿¹dania odbiorców
koñcowych (u¿ytkowników). Implikuje to koniecznoœæ organizacji ochrony
16
The National Strategy for the Physical Protection of Critical Infrastructures and Key Assets, February 2003.
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w sposób kompleksowy, uwzglêdniaj¹cy ró¿ne formy ochrony i anga¿uj¹cy zarówno podmioty sektora publicznego, jak i prywatnego.
Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa rekomenduje stosowanie w obiektach infrastruktury krytycznej szeœæ form ochrony:
– ochronê fizyczn¹ obejmuj¹c¹ podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu zapewnienie bezpieczeñstwa ¿ycia i zdrowia, nietykalnoœci cielesnej oraz ochronê
mienia i w znacznej mierze nawi¹zuje do realizacji czynnoœci, o których mowa
w ustawie o ochronie osób i mienia,
– ochronê techniczn¹ rozumian¹ jako techniczne elementy ochrony jednostki
– sprowadza siê do zapewnienia systemu alarmowania i dzia³añ ratowniczych,
systemów sygnalizacji przeciwpo¿arowej, produkcji i dystrybucji ostrze¿eñ
w zakresie bezpieczeñstwa instalacji, œrodków technicznych maj¹cych zapobiegaæ b³êdom operatora,
– ochronê osobow¹ obejmuj¹c¹ praktyki i procedury minimalizuj¹ce ryzyko powstania zagro¿enia wskutek dzia³alnoœci cz³owieka (umyœlnej b¹dŸ przypadkowej) – ochrona tego typu obejmuje ograniczenie dostêpu do okreœlonych stref
osobom trzecim, dok³adny skaning przed zatrudnieniem (badania przesiewowe), poziomowanie wyszkolenia pracowników, promowanie przestrzegania
przepisów,
– ochronê teleinformatyczn¹ w sposób nieunikniony nawi¹zuj¹c¹ do zapewnienia poufnoœci, integralnoœci i niezawodnoœci danych – oznacza wszelkie przedsiêwziêcia minimalizuj¹ce ryzyko „ugodzenia” systemów infrastruktury krytycznej za poœrednictwem infrastruktury teleinformatycznej, zapewnia równie¿
dzia³ania na rzecz przeciwdzia³ania wirtualnym atakom oraz inn¹ dzia³alnoœci¹
cybernetyczn¹ rodz¹c¹ zaburzenia w funkcjonowaniu infrastruktur krytycznych,
– ochronê prawn¹ wyra¿on¹ poprzez podejmowanie prawnych dzia³añ maj¹cych
ograniczaæ ryzyko ingerowania w podmioty o kapitalnym znaczeniu dla funkcjonowania pañstwa – polega na podejmowaniu dzia³añ chroni¹cych przed rozwi¹zaniem, zmian¹ przeznaczenia, zbycia lub przeniesienia siedziby za granicê
spó³ek, których mienie zosta³o ujawnione w jednolitym wykazie obiektów,
urz¹dzeñ, instalacji i us³ug wchodz¹cych w sk³ad infrastruktury krytycznej,
o którym mowa w art. 5b, ust. 7, pkt 1 ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym,
– plany odtwarzania rozumiane jako odtwarzanie funkcji realizowanych przez
infrastrukturê krytyczn¹.
Zakres stosowanej ochrony powinien byæ proporcjonalny do poziomu ryzyka
danej infrastruktury, gdzie owa proporcjonalnoœæ odnosi siê zarówno do przyjêtego modelu ochrony, jak i u¿ytych si³ i œrodków. Przyjêty system ochrony powinien mieæ zastosowanie do wszystkich typów zidentyfikowanych zagro¿eñ naturalnych, intencjonalnych i technicznych. Wœród g³ównych cech go charakteryzuj¹cych powinny znaleŸæ siê kompleksowoœæ i elastycznoœæ oraz ³atwoœæ
u¿ycia i pe³ne zrozumienie przez tych, którzy s¹ odpowiedzialni za IK. Zale¿noœæ
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zastosowanych rozwi¹zañ od poziomu ryzyka oznacza, ¿e dzia³ania ochronne
wi¹¿¹ siê z obni¿aniem poziomu ryzyka poprzez:
– obni¿anie prawdopodobieñstwa wyst¹pienia danego scenariusza zagro¿eñ,
– zmniejszanie podatnoœci (warunek lub zbiór warunków, które mog¹ umo¿liwiæ
zagro¿eniu oddzia³ywanie na IK),
– minimalizacjê skutków powsta³ych w wyniku wyst¹pienia danego scenariusza.

2. Zagro¿enia obiektów infrastruktury komunalnej
Plan zarz¹dzania kryzysowego miasta sto³ecznego Warszawy w czêœci g³ównej
zawiera identyfikacjê i charakterystykê awarii ró¿nego typu, w tym awarii
zwi¹zanych z funkcjonowaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zagro¿enia przerwania us³ugi dostaw wody nosz¹ miano zagro¿eñ o charakterze nadzwyczajnym. Generalna klasyfikacja zagro¿eñ tego typu nakazuje dokonanie podzia³u na:
– zagro¿enia typowe,
– zagro¿enia specyficzne (wyj¹tkowe).
Zdarzenia typowe charakteryzuj¹ siê tym, ¿e mog¹ wyst¹piæ w ka¿dym miejscu kompleksu, dotykaæ go w ca³ym zakresie, natomiast zdarzenia wyj¹tkowe
zwi¹zane s¹ z wyst¹pienia zagro¿enia w konkretnym miejscu tego kompleksu, s¹
spowodowane sabota¿em lub innym zdarzeniem losowym. Do zagro¿eñ typowych dla Filtrów Warszawskich nale¿¹:
– planowane zamkniêcie poszczególnych zak³adów (elementów),
– zanik napiêcia na po³¹czeniu elektroenergetycznym,
– wyst¹pienie awaryjne wysokich lub niskich stanów na Wiœle i w Zalewie Zegrzyñskim.
Wœród zagro¿eñ specyficznych mo¿na wymieniæ:
– zanieczyszczenie wód powierzchniowych (lub infiltracyjnych) Wis³y lub Zalewu Zegrzyñskiego powoduj¹ce w stopniu ograniczonym pobór wody do celów
produkcyjnych,
– zanieczyszczenie wód powierzchniowych (lub infiltracyjnych) Wis³y lub Zalewu Zegrzyñskiego eliminuj¹ce pobór wody do celów produkcyjnych,
– próbê sabota¿u,
– katastrofy i inne zdarzenia losowe.
Powy¿sza kwalifikacja nie wyczerpuje wszystkich mo¿liwoœci wystêpowania
zagro¿eñ. Oprócz zdarzeñ incydentalnych i powsta³ych w wyniku dzia³añ natury, nale¿y wymieniæ awarie zwi¹zane z uszkodzeniem ruroci¹gów, zbiorników
magazynuj¹cych niebezpieczne chemikalia wykorzystywane w procesie uzdatniania wody, niekontrolowane zrzuty œcieków do miejsc poboru wody czy wypadki
drogowe w pobli¿u kompleksu obiektów.
Wspomniane zdarzenia z udzia³em substancji niebezpiecznych, po³¹czone
z intencjonalnym dzia³aniem cz³owieka, stanowi¹ czêsto zagro¿enie nie tylko dla
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samej infrastruktury gospodarki komunalnej i zapewniaj¹cej jej obs³ugê za³ogi,
ale równie¿ dla infrastruktury zlokalizowanej w najbli¿szym s¹siedztwie oraz ludzi tam przebywaj¹cych.
Identyfikacja zagro¿eñ polega na próbie odpowiedzi na pytanie, jakie niekorzystne zdarzenia mog¹ dotkn¹æ IK. îród³em informacji na temat systemu zaopatrzenia w wodê jest Raport o zagro¿eniach bezpieczeñstwa narodowego oraz
Krajowy Plan Zarz¹dzania Kryzysowego. îród³em informacji na temat zagro¿eñ
na poziomie operatorów i w³aœcicieli infrastruktur krytycznych jest ocena ryzyka
dokonuj¹ca klasyfikacji wystêpuj¹cych ryzyk, plany ochrony infrastruktury krytycznej oraz, w przypadku zagro¿enia terrorystycznego, Szef Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Ostatni z przypadków, którego delegacja ustawowa zosta³a
zawarta w art. 12 a ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym precyzuje, ¿e Szef Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, w przypadku podjêcia informacji o mo¿liwoœci
wyst¹pienia sytuacji kryzysowej bêd¹cej skutkiem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, zagra¿aj¹cego infrastrukturze krytycznej, ¿yciu lub zdrowiu ludzi, mieniu w znacznych rozmiarach, dziedzictwu narodowemu lub œrodowisku
mo¿e udzielaæ zaleceñ organom i podmiotom zagro¿onym tymi dzia³aniami oraz
przekazywaæ im niezbêdne informacje s³u¿¹ce przeciwdzia³aniu zagro¿eniu.
Usuwanie zagro¿eñ i ich skutków nie jest wy³¹cznie domen¹ operatora infrastruktury krytycznej. Dzia³ania w zakresie usuwania skutków ró¿norodnych
zagro¿eñ, w tym powsta³ych w wyniku klêsk ¿ywio³owych, powa¿nych awarii
przemys³owych czy te¿ katastrof technicznych, adekwatnie do ich poziomu zagro¿enia infrastruktur krytycznych powinna podejmowaæ równie¿ w zale¿noœci
od podleg³oœci systemów administracja rz¹dowa lub samorz¹dowa. W przyjêtym
Narodowym Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej wspó³odpowiedzialnoœæ za system (status wspó³gospodarza systemu) przypisano dwóm ministrom:
administracji i cyfryzacji oraz œrodowiska.
Przywo³any system zaopatrzenia w wodê jest przyk³adem systemu, za który
z jednej strony odpowiadaj¹ samorz¹dy podleg³e ministrowi administracji i cyfryzacji, z drugiej zaœ podleg³e bezpoœrednio ministrowi œrodowiska jako ministrowi zajmuj¹cego siê dzia³em gospodarki wodnej, w tym:
– kszta³towaniem, ochron¹ i racjonalnym wykorzystywaniem zasobów wodnych,
– utrzymaniem œródl¹dowych wód powierzchniowych, stanowi¹cych w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ zwi¹zan¹ z tymi wodami,
obejmuj¹c¹ budowle oraz urz¹dzenia wodne,
– budowê, modernizacjê oraz utrzymanie œródl¹dowych dróg wodnych,
– ochronê przeciwpowodziow¹, w tym budowê, modernizacjê oraz utrzymanie
urz¹dzeñ wodnych zabezpieczaj¹cych przed powodzi¹ oraz koordynacjê przedsiêwziêæ s³u¿¹cych os³onie i ochronie przeciwpowodziowej pañstwa,
– funkcjonowanie pañstwowej s³u¿by hydrologiczno – meteorologicznej i pañstwowej s³u¿by hydrologicznej, z wy³¹czeniem zagadnieñ monitoringu jakoœci
wód podziemnych,
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– wspó³pracê miêdzynarodow¹ na wodach granicznych w zakresie zadañ nale¿¹cych do dzia³u17.
Wskazane rozwi¹zanie wskazuje na sprawowanie nadzoru w formule odgórnej i oddolnej. Ten rodzaj rozwi¹zania, charakterystyczny dla podejœcia holistycznego do ochrony kluczowych elementów dla gospodarki pañstwa i zbiorowej
pomyœlnoœci jego obywateli, wynika z obowi¹zku zapewnienia przez pañstwo
bezpieczeñstwa ka¿demu obywatelowi we wszystkich aspektach, tak¿e w aspekcie dostarczania us³ug, tj. opieki zdrowotnej, zaopatrywania w ¿ywnoœæ, wodê czy
media. W ten sposób pañstwo chroni dobra publiczne. Unikatowoœæ, podatnoœæ
na zagro¿enia, wielowymiarowoœæ i dotkliwoœæ strat, zró¿nicowany czas odbudowy instalacji, urz¹dzeñ, dóbr i us³ug dostarczanych wskutek niezak³óconego funkcjonowania wymagaj¹ od pañstwa takich rozwi¹zañ organizacyjnych (w tym prawnych i proceduralnych), technicznych oraz strategicznych, które zapewni¹ resortom i instytucjom w³¹czonym do dzia³añ na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej adekwatn¹ do potrzeb liczbê zadañ i kompetencji. Skomplikowana i nie
do koñca rozpoznana wspó³zale¿noœæ infrastruktur krytycznych potwierdzaj¹
koniecznoœæ rozwi¹zañ kompleksowych. Jest to szczególnie wa¿ne w kontekœcie
jednej z zasadniczych w³aœciwoœci infrastruktur krytycznych, to jest ich sieciowoœci. Oznacza to, ¿e w coraz wiêkszej iloœci przypadków infrastruktura krytyczna, w sposób niekontrolowany, mo¿e byæ wykorzystywana przez ró¿nego rodzaju
przestêpców, w tym terrorystów18. Uwzglêdnienie zró¿nicowanych rodzajów zagro¿eñ pozwala na uodpornianie infrastruktury krytycznej funkcjonuj¹cej wokó³
po³¹czonych relacjami zmiennych: otoczenia cywilizacyjnego – technologii
– cz³owieka. Zdaniem A. Tyburskiej zagro¿enie infrastruktury krytycznej mo¿e
byæ efektem zadzia³ania jednej z wymienionych wzglêdnych albo byæ ich wzajemn¹ kompilacj¹. Uodparnianie infrastruktury krytycznej, a wiêc de facto
zmniejszanie jej podatnoœci na zagro¿enia, mo¿liwe jest w przypadku zrozumienia, ¿e ochrona infrastruktury krytycznej przypomina system naczyñ po³¹czonych, w którym: infrastruktura krytyczna mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla œrodowiska (otoczenia), œrodowisko mo¿e wywo³ywaæ zagro¿enie dla infrastruktury
krytycznej, funkcjonowanie infrastruktury zwi¹zane jest w sposób bezpoœredni
z nowoczesnymi technologiami, ochrona infrastruktury krytycznej opiera siê
w pewnym zakresie na wykorzystaniu nowoczesnych technologii19. Powy¿sza zale¿noœæ wydaje siê potwierdzaæ, ¿e zale¿noœæ infrastruktur krytycznych wzglêdem siebie ma skomplikowany i nierozpoznany do koñca charakter. W praktyce
oznacza to, ¿e ochrona infrastruktury krytycznej, w tym systemu zaopatrzenia
w wodê, i zaliczanych do niego filtrów warszawskich nie tylko powinna byæ orga17

Ustawa z 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (DzU z 1997 r., nr 141, poz. 943,
z póŸn. zm.), art. 11.
18
A. Tyburska, Nowe technologie wyzwaniem w ochronie infrastruktury krytycznej [w:] Z. Pi¹tek,
R. Truchan (red.), Technologie w ochronie infrastruktury krytycznej zewnêtrznego kraju Unii Europejskiej, Wyd. SRWO, Warszawa 2013, s. 21.
19
Tam¿e, s. 23.
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nizowana w oparciu o formy ochrony wybrane na podstawie wartoœci oszacowanego ryzyka, ale równie¿ powinna anga¿owaæ ró¿ne podmioty o charakterze prywatnym i publicznym, a tak¿e s³u¿by ratownicze i dostêpne rozwi¹zania
wspomagaj¹ce proces podejmowania decyzji.

3. Zarz¹dzanie kryzysowe w ochronie obiektów gospodarki
komunalnej
Zarz¹dzanie kryzysowe rozumiane zgodnie z ustaw¹ o zarz¹dzaniu kryzysowym (DzU z 2007 r., nr 89, poz. 590, z póŸn. zm.) nie jest jednoznacznie interpretowane, a trudnoœci z jego definiowaniem wyst¹pi³y ju¿ na etapie tworzenia
ustawy. Jak zauwa¿a R. Grocki kolejne nowelizacje wspomnianej ustawy zmieniaj¹ definicje zarówno zarz¹dzania kryzysowego, jak i sytuacji kryzysowej20.
Aktualna definicja opisuje zarz¹dzanie kryzysowe jako dzia³alnoœæ organów administracji publicznej bêd¹c¹ elementem kierowania bezpieczeñstwem narodowym, która
polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad
nimi kontroli w drodze zaplanowanych dzia³añ, reagowaniu w przypadku wyst¹pienia
sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury
krytycznej21.
Nieod³¹cznym elementem zarz¹dzania kryzysowego jest planowanie cywilne.
Tu równie¿ nale¿y zwróciæ uwagê na zakres tego pojêcia. Analizuj¹c je w kontekœcie ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym, nale¿y mieæ na uwadze, ¿e nie jest ono to¿same z planowaniem cywilnym na sytuacje nadzwyczajne w NATO22. Ustawa definiuje planowanie cywilne w dwóch aspektach, jako dzia³alnoœæ przygotowuj¹c¹
administracjê publiczn¹ do zarz¹dzania kryzysowego oraz planowanie wspierania i wykorzystania Si³ Zbrojnych RP do realizacji zadañ z zakresu zarz¹dzania
kryzysowego23.
Odnosz¹c siê do przywo³anych powy¿ej definicji, nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e
dzia³alnoœæ ta prowadzona jest przez organy administracji publicznej ró¿nych
szczebli. Zagro¿enia natomiast nie uwzglêdniaj¹ granic administracyjnych czy
kompetencyjnych poszczególnych organów i wp³ywaæ mog¹ na zdrowie i ¿ycie
ludzi czy infrastrukturê krytyczn¹. Dysfunkcja obiektów gospodarki komunalnej wynikaj¹ca z zagro¿eñ naturalnych i antropogenicznych, oddzia³uje na infrastrukturê zlokalizowan¹ w jej najbli¿szym s¹siedztwie. W sytuacji wyst¹pienia
zagro¿enia niezbêdne jest podjêcie skutecznych dzia³añ zmierzaj¹cych do odtworzenia takiej infrastruktury czy us³ug w celu umo¿liwienia normalnego funkcjonowania na terenie objêtym oddzia³ywaniem zagro¿enia. Podejmowane w sytuacji kryzysowej dzia³ania bêd¹ wymaga³y skoordynowania i wspó³pracy
wszystkich zaanga¿owanych podmiotów. Okreœlenie potencjalnego zasiêgu od20
21
22
23

R. Grocki, Zarz¹dzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Difin, Warszawa 2012, s. 14.
Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu […], art. 2.
W. Kitler, Planowanie cywilne w zarz¹dzaniu kryzysowym, AON, Warszawa 2011, s. 8.
Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu […], art. 3 pkt. 3.
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dzia³ywania skutków zwi¹zanych z dysfunkcj¹ obiektów gospodarki komunalnej
oraz wspomaganie koordynacji prowadzonych dzia³añ mo¿liwe jest dziêki
zastosowaniu Systemów Informacji Przestrzennej.

4. Praktyczne zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej
w zarz¹dzaniu kryzysowym
Zarz¹dzanie w czasie sytuacji niekorzystnej jest dzia³aniem, którego celem
jest optymalizacja podejmowanych decyzji zwi¹zanych z przejêciem nad nim
kontroli i ograniczeniem skutków danego zdarzenia, w tym ochronê ¿ycia i zdrowia zagro¿onych osób oraz ograniczenie strat. Jedn¹ z metod prognozowania rozwoju zdarzenia niekorzystnego (powodzi, po¿aru, chmury toksycznych gazów,
itp.), która wspomaga podjêcia decyzji, jest metoda oparta na modelach matematycznych i opracowaniu mo¿liwych scenariuszy przebiegu sytuacji przy wykorzystaniu programów komputerowych. Zatem, poprzez zbieranie danych, ich
analizê i przetwarzanie (np. modele rozwoju po¿aru, modele rozprzestrzeniania
siê chmury gazowej itp.) istnieje mo¿liwoœæ wsparcia decydenta przedstawiaj¹c
prawdopodobne scenariusze rozwoju sytuacji. Aspekt ten poruszany jest równie¿
w ustawie o zarz¹dzaniu kryzysowym w definicji mapy zagro¿enia24. Mapy te,
jako czêœæ planów zarz¹dzania kryzysowego powinny byæ opracowywane w ramach procesu planowania cywilnego. Wykorzystanie modeli i tworzenie map zagro¿eñ czy ryzyka mo¿e jednak byæ realizowane równie¿ w fazie reagowania do
zobrazowania zaistnia³ej sytuacji, nie tylko mo¿liwych, ale i hipotetycznych
scenariuszy.
Obok modeli rozprzestrzeniania siê zagro¿enia istotne jest badanie wp³ywu
na otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ. Pomocne w tym zakresie s¹ systemy informacji przestrzennej. Pojêcie Systemów Informacji Przestrzennej (SIP) wywodz¹ce siê
angielskojêzycznej nazwy Geographical Information System (GIS), t³umaczonej
równie¿ jako systemy informacji geograficznej, nie jest jednoznacznie interpretowane. Mo¿na spotkaæ siê z w¹skim uto¿samianiem tych terminów jako oprogramowania przeznaczonego do gromadzenia i analizowania danych geograficznych (przestrzennych)25. Jest te¿ wymieniany jako jedynie jedno z narzêdzi do
prezentacji wyników analiz w systemach wspomagania biznesu elektronicznego26. Szerokie znaczenie natomiast definiuje je jako z³o¿ony system powi¹zanych
ze sob¹ elementów, do których zaliczane s¹ produkty informacyjne, dane, oprogramowanie, sprzêt komputerowy, procedury i ludzie27. Na potrzeby artyku³u
przyjêto narzêdziow¹ definicjê opisuj¹c¹ SIP jako system do zbierania, przecho24

Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu […], art. 3 pkt. 9.
D. Gotlib, A. Iwaniak, R. Olszewski, GIS obszary zastosowañ, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007, s. 9.
26
J. Janczak, Informatyczne systemy wspomagania zarz¹dzania, AON, Warszawa 2011, s. 91.
27
R. Tomlinson, Rozwa¿ania o GIS. Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla mened¿erów, Wyd. ESRI Polska, 2008, s. 5.
25
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wywania, edycji, analizowania i wizualizacji danych, które s¹ przestrzennie
odniesione do powierzchni Ziemi.
Przedstawienie tej samej chmury toksycznej substancji na wykresie (rys. 1),
nie daje tylu mo¿liwoœci prowadzenia analiz, co przedstawienie jej zasiêgu na mapie (rys. 2). Skuteczne wspomaganie decydenta powinno zatem dostarczaæ mu
kontekst w postaci informacji przestrzennych28.

Rys. 1. Zasiêgi stref niebezpiecznych, symulacja w aplikacji ALOHA 5.4.3.
îród³o: opracowanie w³asne.

Na rys. 1 przedstawiono efekt symulacji chmury substancji niebezpiecznej
w programie ALOHA 5.4.3. (Areal Locations of Hazardous Atmospheres). Program ten jest darmow¹ aplikacj¹ komputerow¹, zaprojektowan¹ i opracowan¹
przez Narodow¹ Administracjê Oceanu i Atmosfery USA (NOAA) i Agencjê
Ochrony Œrodowiska USA (EPA). Modele zaimplementowane w tym programie
28
T. Tarnawski, M. Chmielewski, P. Kêdzierski, D. Pierzcha³a, K. Wiecka, Us³ugi udostêpniania
oraz zobrazowania danych z wykorzystaniem systemów GIS, [w:] A. Najgebauer (red.), Modele zagro¿eñ aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarz¹dzania kryzysowego na przyk³adzie miasta sto³ecznego Warszawy, WAT, Warszawa 2009, s. 725.
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Rys. 2. Zasiêgi stref niebezpiecznych w aplikacji ArcGIS 10
îród³o: opracowanie w³asne.

daj¹ mo¿liwoœæ tworzenia scenariuszy dotycz¹cych: toksycznoœci, palnoœci, promieniowania cieplnego i nadciœnienia po³¹czonych z uwolnieniem substancji
chemicznej, które mo¿e wywo³ywaæ dyspersjê gazu, zap³on i/lub eksplozje29. Program zosta³ zaprojektowany w taki sposób, by w krótkim czasie przeprowadzaæ
obliczenia. Program minimalizuje mo¿liwoœæ pope³nienia b³êdu przez operatora,
kontroluj¹c dane wejœciowe oraz ostrzegaj¹c w przypadku wprowadzenia b³êdnej
wartoœci. Obliczenia reprezentuj¹ kompromis miêdzy dok³adnoœci¹ i szybkoœci¹.
Program umo¿liwia modyfikacjê zadanych scenariuszy, a wyniki przedstawia
w ³atwej do wykorzystania formie graficznej. Dodatkowym atutem programu ALOHA jest mo¿liwoœæ wizualizacji stref zagro¿eñ na mapach. Zapis wyniku

29
http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/chemical-spills/response-tools/aloha.html (dostêp: 05.06.2013).
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symulacji w postaci pliku *.kml30 czy *.shp31 umo¿liwia wczytanie ich do GoogleEarth czy ArcGIS.
Analiza stref zagro¿enia w odniesieniu do otoczenia oddaje w³aœciw¹ skalê
problemu, z jakim mierz¹ siê osoby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeñstwa. Przyjmuj¹c za³o¿enie, ¿e w filtrach warszawskich, zlokalizowanych w kwadracie ulic Koszykowej, Krzywickiego, Filtrowej i Raszyñskiej, ze wzglêdu na
prowadzony tam proces oczyszczania wody niezbêdne jest magazynowanie
i przetwarzanie chloru, mo¿na przygotowaæ analizê zwi¹zan¹ z jego uwolnieniem
bêd¹cym nastêpstwem awarii b¹dŸ intencjonalnego dzia³ania cz³owieka np.
ataku terrorystycznego.
W odniesieniu do parametrów wejœciowych programu ALOHA niezbêdne
jest wprowadzenie danych zwi¹zanych m.in. z warunkami atmosferycznymi czy
Ÿród³em wycieku. W symulacji, której wyniki zosta³y przedstawione na rys. 1
przyjêto warunki atmosferyczne: wiatr s³aby z kierunku po³udniowo-zachodniego, temperaturê powietrza 21°C, zachmurzenie du¿e, wilgotnoœæ 75%. Za³o¿ono równie¿, ¿e chlor wycieka ze zbiornika o pojemnoœci 1 m3, wype³nionego
w ok. 25%, poprzez otwór o œrednicy 1 cm zlokalizowany w górnej czêœci zbiornika.
Uzyskane w wyniku symulacji dane wyjœciowe, obliczone na podstawie modelu gazu ciê¿kiego, przedstawiaj¹ trzy strefy zagro¿enia oraz liniê pewnoœci
zwi¹zan¹ z najwiêksz¹ ze stref (opcjonalnie dla ka¿dej strefy). Strefy obliczane s¹
w za³o¿onym przypadku zgodnie z poziomami odczuwania efektów toksycznych
AEGL32. Ich linie graniczne s¹ wyznaczone przez punkty o tym samym stê¿eniu,
które mog¹ wywo³aæ skutki33:
l
AEGL 1 – stê¿enie substancji w powietrzu, powy¿ej którego ca³a populacja,
w³¹czaj¹c wra¿liwe jednostki, mo¿e odczuæ dyskomfort, podra¿nienie lub pewne bezobjawowe dzia³ania, które s¹ odwracalne,
30

KML jest ot otwarty standard opracowany przez firmê Keyhole Inc., pozwala na wizualizacjê danych przestrzennych.
31
Format pliku shapefile (*.shp) zosta³ opracowany przez firmê ESRI producenta oprogramowania
ArcGIS i s³u¿y do zapisu danych przestrzennych wektorowych, sta³ siê obecnie jednym ze standardów
u¿ywanych w Systemach Informacji Przestrzennej. Zapis wyników symulacji opracowanych w programie ALOHA do pliku shapefile mo¿liwy jest poprzez program Marplot.
32
Acute Exposure Guideline Levels (AEGL) okreœlaj¹ dopuszczalne stê¿enia progowe dla ludzi
w sytuacji nara¿ania incydentalnego (jednorazowego), zwi¹zanego z wyciekiem substancji toksycznej.
Poziomy te okreœlane s¹ dla czasu przebywania w strefie zagro¿onej 10 min, 30 min, 1 godzina, 8 godzin. W odniesieniu do czasu ekspozycji okreœlane s¹ stê¿enia, które mog¹ powodowaæ skutki opisane
w tekœcie artyku³u dla poszczególnych stopni AEGL 1, AEGL 2 i AEGL 3. Wiêcej informacji na temat
AEGL znaleŸæ mo¿na na stronach internetowych Agencji Ochrony Œrodowiska USA (EPA)
http://www.epa.gov. Stosowanie AEGL jest te¿ rekomendowane przez Emergency Management Issues
Special Intrest Group jako pierwszy z trzech sposobów okreœlania stref zagro¿enia powsta³ego w wyniku
nag³ego uwolnienia substancji toksycznych. W przypadku braku wyznaczonych poziomów AEGL stosowane s¹ pozosta³e metodyki (ERPG, TEEL) orise.orau.gov/emi/scapa/chem-pacs-teels/default.htm
(05.06.2013).
33
Z. Salamonowicz, M. Majder-£opatka, Prognozowanie zasiêgu strefy zagro¿enia toksycznego
przy pomocy programu komputerowego ALOHA, Materia³y Zak³adu Ratownictwa Chemicznego
Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej, www.sgsp.edu.pl/uczelnia/kdrg/zrch/zaj.php [dostêp 05.06.2013].
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AEGL 2 – stê¿enie substancji w powietrzu, powy¿ej którego ca³a populacja,
w³¹czaj¹c wra¿liwe jednostki, poniesie nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu,
l
AEGL 3 – stê¿enie substancji w powietrzu, powy¿ej którego ca³a populacja,
w³¹czaj¹c wra¿liwe jednostki, ulegnie d³ugotrwa³ym powa¿nym skutkom
w zdrowiu lub poniesie œmieræ.
Stê¿enia AEGL dla chloru zosta³y ustalone czêœciowo w drodze eksperymentów34, a ich wielkoœci zosta³y zaimplementowane do programu ALOHA:
l
AEGL 1 = 0,5 ppm35 przy ekspozycji 60 min;
l
AEGL 2 = 2 ppm przy ekspozycji 60 min;
l
AEGL 3 = 20 ppm przy ekspozycji 60 min.
Stê¿enia poni¿ej poziomu AEGL 1 mog¹ byæ wyczuwalne przez zmys³y wêchu czy smaku, mog¹ te¿ byæ przyczyn¹ podra¿nieñ w postaci kaszlu czy ³zawienia, nie powoduj¹ jednak zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia36.
Odwo³uj¹c siê do wyniku symulacji w programie ALOHA, dla podanych wy¿ej parametrów, otrzymano zasiêgi dla poszczególnych stref: najbardziej zagro¿onej (AEGL 3) w programie przedstawianej za pomoc¹ koloru czerwonego 272
metry w kierunku wiatru, AEGL 2 przedstawianej za pomoc¹ koloru pomarañczowego 903 metry oraz najmniej nara¿onej strefy ¿ó³tej (AEGL 1) o d³ugoœci
oko³o 1700 metrów. Jak wspomniano wczeœniej program ALOHA generuje te¿
informacjê dotycz¹c¹ lini pewnoœci – confidence lines, która przedstawia mo¿liwy obszar zagro¿enia zaistnia³y w przypadku zmian kierunku wiatru. Taka symulacja daje informacjê na temat zasiêgu stref zagro¿onych i mo¿e stanowiæ
przyk³adowy scenariusz do mapy zagro¿enia.
Przedstawienie takiego zasiêgu zagro¿enia powodowanego przez uwolnienie
substancji niebezpiecznej, jak na rys. 2, na tle danych przestrzennych37 w aplikacji ArcGIS, oprócz bezpoœredniego, wizualnego zestawienia tych informacji,
umo¿liwia tak¿e prowadzenie analiz. Przechodz¹c od podstawowych selekcji
wed³ug po³o¿enia, po wykorzystanie zaimplementowanych modeli mo¿na dokonaæ analizy danego zagro¿enia w okreœlony po³o¿eniu geograficznym. Umo¿liwia
to zbadanie zasiêgu oddzia³ywania, powsta³ej w wyniku dysfunkcji infrastruktury komunalnej, strefy zagro¿enia na inne obiekty znajduj¹ce siê w jej zasiêgu. Zakres prowadzonych analiz uzale¿niony bêdzie od rodzaju oprogramowania u¿ytego do ich przeprowadzenia, ale i zakresu danych przestrzennych dostêpnych
dla tej lokalizacji. Wykorzystuj¹c zaawansowane funkcje analiz sieciowych okrel

34

http://www.epa.gov/opptintr/aegl/pubs/tsd56.pdf [dostêp 05.06.2013r.].
ppm (parts per million) jest to jednostka stê¿enia okreœlaj¹ca iloœæ cz¹steczek substancji na milion
cz¹steczek roztworu, 10000 ppm = 1% objêtoœciowemu.
36
D. Krewski, K. Bakshi, R. Garrett, E. Falke, G. Rusch, D. Gaylor, Development of acute exposure
guideline levels for airborne exposures to hazardous substances, Regulatory Toxicology and Pharmacology 2004, vol. 39, s. 186.
37
Dane przestrzenne mog¹ byæ postaci rastrowej przedstawiaj¹cej np. ukszta³towanie terenu, pokrycie terenu, postaci wektorowej np. budynki, drogi, punkty adresowe, czy numerycznego modelu terenu np. TIN. Mo¿liwe jest te¿ zasilanie systemów informacji przestrzennej danymi z zewnêtrznych baz
danych jak np. PESEL.
35
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œliæ mo¿na obszar, na którym wyst¹piæ mog¹ przerwy w dostawie wody, o ile wymuszone to bêdzie skal¹ powsta³ych uszkodzeñ. Wstrzymanie czy ograniczenie
œwiadczenia tej us³ugi prowadziæ mo¿e do zak³óceñ w funkcjonowaniu np. obiektów ochrony zdrowia czy przebiegu procesów technologicznych. Wyst¹piæ te¿
mog¹ dodatkowe straty i zagro¿enia wynikaj¹ce z braku mo¿liwoœci korzystania
z sieci hydrantowej podczas dzia³añ gaœniczych. Na potrzeby artyku³u zosta³a
przeprowadzona przyk³adowa analiza relacji przestrzennej przecinania m.in.
warstwy budynków ze stref¹ zagro¿enia (confidence lines) rozprzestrzeniaj¹cej
siê chmury chloru. Dziêki tej funkcjonalnoœci otrzymano informacjê o liczbie
budynków zagro¿onych, których liczba w przywo³anym przyk³adzie jest równa
472. W polu zainteresowania osoby odpowiedzialnej za koordynacjê akcji ratowniczej czy planisty rozwa¿aj¹cego ró¿ne scenariusze zwi¹zane z zagro¿eniami na
wybranym terenie, istotniejsz¹ od liczby budynków by³a by informacja pozwalaj¹ca oszacowaæ liczbê osób w nich przebywaj¹cych, potencjalnie nara¿onych na
skutki rozwa¿anego zagro¿enia. Nie posiadaj¹c dostêpu do bazy PESEL czy danych meldunkowych, na potrzeby tego artyku³u, do obliczenia szacunkowej liczby osób zosta³y przyjête wartoœci, liczby metrów kwadratowych przypadaj¹cych
na jedn¹ osobê, w poszczególnych rodzajach budynków z Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. W rozporz¹dzeniu tym,
dla budynków, których sposób zagospodarowania i przeznaczenie nie wskazuj¹
jedno- znacznie maksymalnej liczby u¿ytkowników, zamieszczone s¹ wskaŸniki
pozwalaj¹ce obliczyæ liczbê osób do celów okreœlania parametrów dróg ewakuacyjnych38. Skorzystanie z tych wskaŸników mo¿liwe jest przy znanej funkcji budynku oraz jego powierzchni. Dziêki temu, ¿e dane przestrzenne dotycz¹ce budynków, dostêpne s¹ w postaci wektorowej, oprócz widocznej na mapie czêœci
graficznej (obiektów powierzchniowych tzw. poligonów) posiadaj¹ równie¿ czêœæ
opisow¹ zwan¹ tabel¹ atrybutów39. Atrybuty warstwy budynki wykorzystane
w przyk³adowym scenariuszu do szacowania liczby osób to funkcja budynku,
liczba kondygnacji i powierzchnia rzutu budynku (obiektu wrysowanego w mapê). Iloczyn liczby kondygnacji i rzutu budynku niezbêdny jest do wyliczenia powierzchni ca³kowitej budynku, natomiast funkcja pozwala zastosowaæ odpowiedni wskaŸnik liczby metrów kwadratowych powierzchni przypadaj¹cych na
jedn¹ osobê dla ró¿nych kategorii obiektów. Dzia³anie to wykonuje siê przy pomocy narzêdzia w ArcGIS nazwanego kalkulatorem pól. Kolejne narzêdzie podsumowania pozwala wygenerowaæ tabelê z zestawieniem liczby budynków oraz
szacowan¹ liczb¹ osób. Tabela taka mo¿e byæ prezentowana w oknie programu
ArcGIS b¹dŸ wyeksportowana do formatów umo¿liwiaj¹cych dalsz¹ analizê czy
38
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r., nr 75, poz. 690), art. 236,
ust. 6.
39
J. Urbañski, GIS w badaniach przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego,
Gdañsk 2010, s. 12.
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wymianê danych przy u¿yciu powszechnie dostêpnych pakietów oprogramowania biurowego (rys. 3).

Rys. 3. Widok tabeli przedstawiaj¹cej liczbê budynków w podziale na kategorie oraz przypisane im
szacowane liczby osób
îród³o: opracowanie w³asne.

Szacowana liczba osób zosta³a okreœlona na potrzeby scenariuszy ewakuacji
opisanych w dalszej czêœci artyku³u. Zosta³y tu wprowadzone korekty w stosunku do wyników uzyskanych przy zastosowaniu wskaŸników opisanych w przywo³anym rozporz¹dzeniu ministra infrastruktury w celu urealnienia liczby osób
w wybranych, nietypowych budynkach jak np. centrum handlowe Z³ote Tarasy
czy Pa³ac Kultury i Nauki. Dla tego typu obiektów przyjêto liczbê osób w budynkach na podstawie informacji dostêpnych na stronach internetowych dotycz¹cych tych obiektów. Dodatkow¹ informacj¹, wart¹ uwagi, wynikaj¹c¹
z przedstawionej tabeli obok liczby osób, jest liczba obiektów zaliczonych do poszczególnych funkcji, z uwypukleniem budynków oœwiaty, nauki, kultury, sportu (funkcja k), opieki zdrowotnej i pomocy socjalnej (funkcja z) czy produkcyjnych i magazynowych (funkcje p i s). Z tymi kategoriami obiektów mog¹ byæ
zwi¹zane dodatkowe zagro¿enia mog¹ce prowadziæ do zwielokrotnienia negatywnych skutków zagro¿enia pierwotnego.
Tabela przedstawiona na rys. 3 zawiera w kolumnach:
l
A – funkcjê budynku skrótowo;
l
B – rozwiniêcie skrótu funkcji budynku;
l
C – liczbê budynków w strefie zagro¿enia dla ka¿dej z funkcji;
l
D – szacowan¹ liczbê osób na godzinê 10:00;
l
E – szacowan¹ liczbê osób na godzinê 19:00.
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Przy wykorzystaniu podstawowych funkcjonalnoœci programu ArcGIS mo¿liwa jest realizacja szeregu dzia³añ mog¹cych wspieraæ decydenta, jak np.:
l
Eksport adresów zagro¿onych budynków (lub innych dowolnych atrybutów
zawartych w danych przestrzennych) do tabeli w celu przygotowania precyzyjnego ostrzegania,
l
Wskazanie zagro¿onej infrastruktury (ci¹gów komunikacyjnych, stacji transformatorowych, ujêæ wody i innych w zale¿noœci od zakresu posiadanych danych przestrzennych),
l
Wskazanie linii transportu zbiorowego przebiegaj¹cych przez strefê zagro¿enia w celu organizacji objazdów i wy³¹czenia z u¿ytkowania przystanków oraz
stacji,
l
Wskazanie punktów przeciêcia strefy zagro¿onej z drogami wraz z podaniem
ich wspó³rzêdnych GPS w celu rozmieszczenia patroli s³u¿b odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny ograniczaj¹cych dostêp do strefy zagro¿onej,
l
Przygotowania produktów mapowych wspomagaj¹cych podmioty reaguj¹ce
w realizacji zadañ (np. podzia³ na odcinki bojowe, wyznaczenie stref ewakuacji, lokalizacja punktów zbiórki, wskazanie dróg wy³¹czonych na potrzeby
s³u¿b ratowniczych).
D. Gotlib wskazuje przyk³adowe wykorzystanie GIS w pracy zespo³ów
zarz¹dzania kryzysowego w m.in.40:
l
ewidencji i prezentacji na mapie obiektów niebezpiecznych,
l
prowadzeniu analiz demograficznych na obszarach potencjalnych zagro¿eñ41,
l
pwidencji i prezentacji obiektów u¿ytecznoœci publicznej,
l
planowaniu rozmieszczenia punktów gromadzenia ludnoœci, centrów dowodzenia, planowania dróg ewakuacyjnych,
l
prowadzeniu symulacji rozchodzenia siê fali powodziowej42,
l
prowadzeniu symulacji zalewania terenu w przypadku uszkodzenia wa³ów
przeciwpowodziowych,
l
szacowaniu zniszczeñ w zale¿noœci od przyjêtych dzia³añ w trakcie katastrofy
lub klêski ¿ywio³owej (analiza wariantów dzia³añ) lub szacowania zniszczeñ
po wyst¹pieniu katastrofy lub klêski ¿ywio³owej.
Do powy¿szego zakresu mo¿liwych zastosowañ dodaæ mo¿na równie¿ ca³¹ ga³¹Ÿ wspó³pracy systemów informacji przestrzennej z danymi GPS. Instalacja na40
D. Gotlib, A. Iwaniak, R. Olszewski, GIS obszary zastosowañ, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007, s 122.
41
Posiadaj¹c dostêp np. do danych bazy PESEL mo¿liwe jest nie tylko szacowanie liczby osób zamieszkuj¹cych teren objêty stref¹ zagro¿enia, ale równie¿ mo¿liwa jest analiza struktury spo³ecznej pod
wzglêdem wieku czy p³ci.
42
Zaawansowane wykorzystanie Systemów Informacji Przestrzennej w kontekœcie zagro¿enia powodziowego realizowane jest w ramach projektu Informatyczny system os³ony kraju przed nadzwyczajnymi zagro¿eniami (ISOK), wiêcej informacji na stronach internetowych http://isok.imgw.pl/ (dostêp:
05.06.2013).
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dajników w samochodach czy radiostacjach nasobnych s³u¿b mog¹cych uczestniczyæ w likwidacji skutków sytuacji kryzysowej umo¿liwia sprawne zarz¹dzanie
si³ami i œrodkami. Powsta³y w ramach projektu Geoportal 243 Uniwersalny
Modu³ Mapowy, przeznaczony dla s³u¿b ratowniczych, jest stykiem referencyjnych danych przestrzennych, danych operacyjnych s³u¿b ratowniczych oraz narzêdzi SIP44. Dziêki UMM w kontekœcie zarz¹dzania si³ami i œrodkami mo¿liwe
jest m. in. wyznaczanie tras dojazdu do zg³oszonych zdarzeñ z uwzglêdnieniem
bie¿¹cej sytuacji na drogach45, bie¿¹ce monitorowanie zasobów na mapie (wraz
z raportowaniem statusów obs³ugi zg³oszenia). Przywo³ane funkcjonalnoœci mo¿liwe s¹ do wykorzystania dziêki szybko postêpuj¹cemu rozwojowi systemów informacji przestrzennej.
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The article takes communal infrastructure protection and its
problematic aspects into consideration. Its character and the scope of
service are crucial for the national economy. An exemplification of such
object is the Warsaw Filtering Station. It could pose some threats for local
communities in case of anthropogenic, technical and natural disturbances.
The article presents a relation between the Warsaw Filtering Station
infrastructure disturbance and its influence on local environment. The
attempt of showing a potential GIS use areas while determining the threat
zones for civil planning and crisis situation response needs, has been
undertaken.
At the end, the authors have presented the solutions connected with
mass evacuation, taking volunteered evacuation into account. The
guidelines of subject organization have been gathered.
Keywords: crisis management, civil planning, critical infrastructure,
protection of critical infrastructure, water supply system, geographic
information system, threats modeling, decision support, tools for decision
support, evacuation, civil protection.
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Lead
OMÓWIENIE

Photoionization Detectors (PID) in the Fire Safety
The proper use of the measuring devices in rescue and firefighting
operations is extremely important, it is so, especially in the terms of safety
increase in the incidents with an uncontrolled release of hazardous
substances. The article describes the scope of the photoionisation detector
(PID) use. It is related to the limitations of measuring devices based on the
catalytic combustion sensors (explosimeters) by the characteristics of the
method sensitivity range. The simulation of the incident involving both
flammable and toxic substances indicating the proper use of devices to
determine the toxicological and flammable hazard zones have been carried
out.
Keywords: photoionisation detector, the PID, explosimeter, rescue and
firefighting operation, ethylene oxide, catalytic combustion sensor.

1. Introduction
First Photoionization Detectors (PID) in Polish State Fire Service were
introduced in the first decade of the 21st century. They are commonly integrated
with the oxygen sensor and the explosimeters. Nowadays Polish State Fire
Service is equipped with 24 Photoionization Detectors, including devices owned
by the schools of fire service. Statistical analysis of emergency incidents reveals,
that in the years 2010-2013 in Poland there were 10605 hazmat incidents, in
which detectors were used. It is clear that, the number of incidents involving the
use of detectors increases rapidly (1117 events/year) which is shown by the factor
of the slope at Fig. 1. It is worth to mention that the PID were used only in few of
them. The fact is that quantity of these devices is relatively small but the survey
among firefighters indicates that a little use of the PID in emergency response
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is related to difficulties in interpretation of the device output. Another problem
is the lack of knowledge while answering the question why instead of the
traditional explosimeter it is better to use the PID in the real situation.
Firefighters do not realize the benefits of the device. Usually they only know that
to use any instrument to obtain information about the concentration, first of all
they must know what the substance is. If they already know this and as in the
case of the explosimeter the value has to be multiplied by the calibration factor.
Why should the firefighters use the PID then?
6000
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Fig. 1. Number of hazmat incidents (2010–2013) where measuring devices were used – statistical
data from Headquarters of Polish State Fire Service [1]

2. Principle of operation
The photoionization detector operation principle is ionizing gas or vapor
using ultraviolet radiation. In measuring a cell there is an ultraviolet lamp
emitting the wave with strictly defined frequency. Because the quantum energy
is related to the wave frequency with formula: E=hv, where h – Planck’s
constant (6.63·10-34 [J/s]), v – frequency [Hz], quantum have uniform energy.
This energy depends on gas filling the lamp – 9.6 eV for xenon, 10.6 eV for
krypton and 11.7 eV for argon.The lamp’s walls are made of special material,
transparent for the ultraviolet radiation [2, 3].
Molecules of gas with ionization potential lower than the lamp energy are
fragmented, releasing free electrons. These electrons are accelerated in the
electric field, which can be observed as a current flow (Fig. 2). For pure
substance, magnitude of current flow is linearly dependent on its concentration
in air in wide range, which allows for quantitative determination.
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Fig. 2. Photoionization detector configuration [3]

Every substance has its own ionization potential, measured in [eV]. Gases
with ionization potential greater than the lamp radiation energy like oxygen,
nitrogen, carbon oxide, carbon dioxide are not ionized, therefore if clean air
current flows magnitude is zero. Most organic volatile substances and some
inorganic (e.g. ammonia) have smaller ionization potential, so if they are present
in air, current flow is observed. Vapor of benzene is ionized by the lamp 9.6 eV,
ammonia and ethanol – 10.6 eV, acetylene and formaldehyde – between 10.6 and
11.7 eV (Fig. 3).

Fig. 3. Examples of compounds and their ionization potentials [5, 6]
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The photoionization detector can be used to detect organic substances in air.
Quantitative measurement is possible only when there is pure, known substance
with known correction factor [4].

3. Correction factors
The photoionization detector is calibrated to isobutylene. In case of
measurement of other compounds it is necessary to multiply output
concentration by correction factor for particular substance. This correction
factor depends on the type of substance and lamp energy. For example for the
lamp 9,8 eV correction factor of 1,4-dioksan is 1,35 and for the lamp 10,6 eV this
value is 1,06 [7]. Correction factors for chemicals commonly used in industry
have been tabulated. It should be taken into account that correction factor
depends, to some degree, on calibration conditions, humidity, and lamp
material.

4. Concentration limits and sensor linearity

Fig. 4. Relationship between concentration and
current for the PID calibrated vs. isobutylene [3]

As mentioned before, the relation
between concentration and current is
approximately linear in a wide range
of concentrations. The chart below
presents a deviation from the linearity
for larger concentrations. Above 1000
ppm the relation is not linear and the
measurement requires establishing
a calibration curve (the use of
correction
factors
may
cause
significant mistakes). Above 4000
ppm a detector is saturated and the
measurement is not possible (Fig. 4).
Typical
resolution
of
output
concentration is 0.1 ppm.

5. Application
The photoionization detector can be used in three general ways:
– to monitor concentration of a single, known compound,
– to detect the presence of some organic volatile in unknown environmental
samples,
– as a detector at the end of GC column.
In case of mixture of several compounds, which ionization potentials are
lower than the lamp energy, each of them will be ionized. This makes selective
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detection of each substance impossible. Sometimes there is only opportunity to
divide substances to groups using lamps with different energy.
The specific case of organic substance which cannot be ionized by the PID is
methane. The ionization potential of methane is 12.98 eV. Therefore the PID
cannot be used to detect leaks of natural gas, composed mainly of methane.
This method is especially useful when dealing with the organic volatile
solvents, which can often be spilled in emergency conditions. The explosimeters
measure only high concentrations, close to LEL (thousands of ppm), while even
dozens of ppm can be a serious threat to human health. In that way the PID can
be used to determine boundary of threat zone, when breathing apparatus should
be used.
The PID offers fast response, high accuracy and sensitivity for detection of
low concentration of the volatile compounds. Unfortunately the short life of
a lamp and necessity of cleaning makes the PID not practical in stationary
monitors, which continuously sample.

6. Maintenance and life expectancy of device elements
The UV lamp window is exposed to measured substances, which can lead to
pollution. This can lead to serious deviation in output and often cleaning is
required. Frequency of cleaning depends on the conditions in which a device is
used, degree of the samples pollution and also on the acceptable level of errors.
Due to chemical properties of materials used in the lamp, they have only
limited durability and must be periodically replaced. The 10.6 eV lamps have the
longest life expectancy – that is approximately 6000 hours of continuous
measurement.

7. The use of the PID detector and limiting conditions
for the explosimetrs
The PID detector unlike the explosimeters is characterized by a significantly
higher accuracy measurements. The standard explosimeters used in the rescue
operations have only 1% LEL of accuracy. In case of calibration to methane
(LEL 5%) that means the accuracy of 500 ppm. For measurements of
concentrations below 10,000 ppm, it is possible to switch to the mode of ppm
measurement with better accuracy equal to 50 ppm. In case of uncontrolled
release of toxic substances this range of precision is definitely unsatisfactory. In
order to understand the importance of the problem it is worth to consider the
ethylene oxide example, both a flammable and toxic substance. In this kind of
usage the explosimeter gives us only the opportunity to examine one of the
characteristics – flammability.
The simulation was carried out using ALOHA v. 5.4.4. The parameters
presented by the program are more than sufficient for the presentation of the
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risks posed by substances unless we take into account the effects related to the
difference in the relative height or changing weather conditions. The most
unfavorable weather scenario involving failure of the tank with a capacity of
V = 50 m3 in the sunny warm day was considered. The air relative humidity is
low, H = 5%, while the air temperature is T1 = 35°C (308 K). At low wind speed
v = 1 m/s, there are typical conditions for the stability of the atmosphere
corresponding to the class A (unstable), wherein the simulating conditions are
without atmospheric inversion.
As a result of the valve break of liquid phase there took place the emission of
the ethylene oxide contained in a liquid state at a pressure of 1 MPa and the
temperature of T = 2°C (275 K). The most likely scenario, loosening the set
screws in the cistern valve, similarly to the incident with the ethylene oxide in
Nowy Sacz 2000 [8] was assumed.
The ethylene oxide is released from the damage of equivalent diameter
d = 0.25 cm creating a fast evaporating pool of predetermined maximum surface
equal to S1 = 1 m2. The rate of emission is q = 0.223 kg/min. The range of
toxicological contamination is determined for NDSCh (1.72 ppm = 3 mg/m3),
for ERPG-2 (50 ppm) and for ERPG-3 (500 ppm). The analysis carried out for the
concentration [ppm] in function of the distance from the place of release [m]
showed that the first value of NDSCh (which is determined according to the
most threat zones and represents the highest momentarily permissible
concentration) is exceeded at a distance of 252 meters, the second zone for
ERPG-2 (denoting the maximum concentration for which no irreversible health
effects are observed) is exceeded at a distance of 45 meters, and the third zone for
ERPG-3, indicating the maximum concentrations for which no irreversible
life-threatening effects are observed, is exceeded just at only 13 meters (Fig. 5,
Table 1).
Table 1. Ethylene oxide concentration values for open space czew [ppm] and inside buildings
as a function of distance x [m] from the center of pool. Break equivalent diameter d = 0,25 cm.
relative humidity H=5%, air temperature T1=308 K, ethylene oxide temperature in tank
T=275 K, v=1 m/s, atmosphere stability class A, atmospheric inversion – no,
pool surface S = 1 m2
x

czew

cwew

x

czew

cwew

[m]

[ppm]

[ppm]

[m]

[ppm]

[ppm]

13
20
30
40
45

497
267
114
63
49

156
84
36
20
15

50
80
100
252

40
16
10
2

13
5
3
0

It should be noted that the model of heavy gases (as well as Gaussian) gives
only the approximate values for distances smaller than x = 50 meters, however,
they can be successfully used as an estimate.
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c [ppm]
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x [m]
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Fig. 5. Concentration values c [ppm] 1) in open space czew [ppm] 2) inside buildingss cwew [ppm] as
a function of distance x [m] from the center of pool. Break equivalent diameter d = 0,25 cm. relative
humidity H=5%, air temperature T1=308 K, ethylene oxide temperature in tank T=275 K, v=1
m/s, atmosphere stability class A, atmospheric inversion – no, pool surface S = 1 m2

Even the value of ERPG-2 is exactly the same as the accuracy of the
explosimeter (50 ppm). The result shows that depending on the distance the
significant differences between the real value and the read value can be observed.
They will be greater, the closer the source of release is. This is a consequence of
the fact that the dependence of c = f (x) is a power function dependence.
For example, the concentration in open space, can be represented by the function
c = 71995x-1,91 which means that the difference in concentrations for example
between 50 and 100 metro is 30 ppm, between 100 and 150 metro is 6 ppm and
between 150 and 200 metro is just 2 ppm. All these values are out of range and
accuracy of the explosimeter but very easily distinguished by the PID.

Conclusions
Analyzing specifications for the PID and the explosimeters as well as a sample
scenario of an uncontrolled release of the ethylene oxide, we can clearly see
a separate area of ?? the application for both types of detectors. The explosimeters
inaccuracy typically used in rescue operations is 50 ppm. This causes that the
results can be regarded as accurate at the concentrations equal to at least 1000
ppm. For this threshold a relative error of B = 100%|Dc/c| concentration is 5%
what is in agreement with standard statistical rules for experimental accuracy.
This is a cause of the limitation of explosimeters use, primarily to determine the
flamable threat zone and the toxic threat zone only for substances which have
threshold values (e.g. ERPG-2) at least equal to those of 1000 ppm. This gap can
be filled by the PID which have much higher sensitivity and the time of reaction
much shorter.
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What emerges from there, it is the need for training of first responders of how
to use measuring devices during rescue operations. Lack of knowledge
concerning the interpretation of the displayed results makes the devices unused
which is unacceptable from the safety and the economic rules point of view.
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Detektory fotojonizacyjne (PID)
w jednostkach ochrony przeciwpo¿arowej
W³aœciwe wykorzystanie urz¹dzeñ pomiarowych jest niezwykle wa¿ne
w aspekcie podniesienia bezpieczeñstwa dzia³añ ratowniczo-gaœniczych
podczas zdarzeñ zwi¹zanych z niekontrolowanym uwolnieniem substancji
niebezpiecznych. W ramach artyku³u okreœlono mo¿liwoœci wykorzystania
detektora fotojonizacyjnego (PID). Odniesiono je do ograniczeñ pomiarowych urz¹dzeñ bazuj¹cych na czujnikach spalania katalitycznego (eksplozymetrach) poprzez charakterystykê zakresu czu³oœci metody. Przeprowadzono tak¿e symulacjê zdarzenia, z udzia³em substancji o w³aœciwoœciach
jednoczeœnie palnych oraz toksycznych, wskazuj¹c w³aœciwe wykorzystanie urz¹dzeñ do okreœlania stref zagro¿enia toksykologicznego oraz palnego.
S³owa kluczowe: detektor fotojonizacyjny, PID, eksplozymetr, akcje ratowniczo-gaœnicze, tlenek etylenu, czujnik spalania katalitycznego.
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Omówienie
LEAD

Oczyszczanie odcieków ze sk³adowisk odpadów
komunalnych. Porównanie wyników badañ nad
elektroutlenianiem anodowym z rezultatami
uzyskanymi przez innych autorów
Powstaj¹ce na sk³adowiskach odpadów komunalnych odcieki, ze wzglêdu
na olbrzymi ³adunek zanieczyszczeñ w nich zawarty, nie mog¹ byæ odprowadzane bezpoœrednio do kanalizacji miejskiej a tym bardziej do wód czy
gruntu. Opracowano wiele metod ich podczyszczania/oczyszczania, na
czele z procesami biologicznymi. Trwaj¹ badania nad procesami, które pozwol¹ na szybsze i efektywniejsze oczyszczanie odcieków. Do metod takich nale¿y elektroutlenianie anodowe. W pracy przedstawiono wyniki
badañ nad efektywnoœci¹ wybranych anod, które porównano z wynikami
analogicznych badañ innych autorów.
S³owa kluczowe: odcieki ze sk³adowisk komunalnych, metody oczyszczania odcieków, poœrednie elektroutlenianie anodowe.

Wstêp
Jednym z najtrudniejszych problemów eksploatacyjnych sk³adowisk odpadów jest gospodarka powstaj¹cymi na ich terenie odciekami. Wi¹¿e siê to z zaostrzeniami wymogów, dotycz¹cych jakoœci œcieków oczyszczanych, wprowadzanych zarówno do wód powierzchniowych, do ziemi, jak i do kanalizacji
miejskiej. Dotyczy to dopuszczalnych wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ,
okreœlonych w za³¹cznikach 1 i 2 do rozporz¹dzenia Ministra Budownictwa
z 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowi¹zków dostawców œcieków
przemys³owych oraz warunków wprowadzania œcieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych (DzU 06.136.0964).
Bior¹c to pod uwagê, projekt sk³adowiska nowopowstaj¹cego musi przewidywaæ sposoby i mo¿liwoœci oczyszczania odcieków. W zwi¹zku z du¿ym ³adun-
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kiem zanieczyszczeñ, które siê w nich znajduj¹, nieporównywalnym do œcieków
komunalnych, metody biologicznego oczyszczania nie zawsze s¹ dostatecznie
efektywne.

1. Sposoby postêpowania z odciekami
O naturalnych procesach oczyszczania odcieków, które przedosta³y siê do gleby i wód gruntowych ze starych, wyeksploatowanych i nieuszczelnionych kwater
sk³adowiskowych, stanowi¹cych potencjalne Ÿród³o zanieczyszczenia pisz¹
Szymañski i Nowak [10].
Na sk³adowiskach zabezpieczonych geomembran¹ i zaopatrzonych w drena¿
odcieków, po zebraniu, zostaj¹ one przewiezione do oczyszczalni miejskiej. Tam
mieszane s¹ ze œciekami komunalnymi i razem oczyszczane. Na wiêkszych
sk³adowiskach coraz czêœciej odcieki kierowane s¹ do lokalnej oczyszczalni,
w której poddawane s¹ oczyszczaniu: mechanicznemu, chemicznemu i biologicznemu. Do najczêœciej stosowanych metod mechanicznych nale¿¹: sedymentacja, flotacja i filtracja [12, 3]. Czêsto metody te ³¹czy siê w procesie oczyszczania
z metodami membranowymi, takimi jak odwrócona osmoza [6]. Metoda ta
pozwala usun¹æ z odcieków zarówno zanieczyszczenia organiczne, nieorganiczne, jak równie¿ wirusy i bakterie.
W przypadku odcieków ze stosunkowo m³odych sk³adowisk skuteczne s¹ biologiczne metody oczyszczania zarówno tlenowe, jak i beztlenowe [6]. Przy stosowaniu metod biologicznych wa¿ne jest zachowanie zale¿noœci wartoœci stosunku
BZT5 do N do P, który powinien wynosiæ: 100 : 5 : 1. W przypadku niedoboru
fosforu, przeprowadza siê korektê jego stê¿enia.
Proces beztlenowego oczyszczania biologicznego prowadzony jest w komorach fermentacyjnych lub na beztlenowym z³o¿u filtracyjnym [1]. W praktyce
wykorzystywane jest równie¿ oczyszczanie mieszane – tlenowo – beztlenowe.
W pierwszej fazie, odcieki poddawane s¹ procesowi oczyszczania tlenowego
w komorze osadu czynnego, a nastêpnie procesowi w beztlenowej komorze fermentacyjnej. Po 7 dniach przetrzymania odcieków w komorze ich ChZT zmniejsza siê do 40% w stosunku do jego pocz¹tkowych wartoœci [2]. Dobór metody
oczyszczania biologicznego zale¿y od wieku sk³adowiska i sk³adu odcieków, wymaganego ubytku BZT5, oraz od powierzchni terenu, przeznaczonego na zaplecze sk³adowiska.
W praktyce wykorzystuje siê po³¹czenie metody oczyszczania biologicznego
z ozonowaniem [7]. Kompleksowe rozwi¹zanie w zakresie oczyszczania odcieków, stosuj¹c obie te metody, proponuje korporacja firm: Mutag, Messer i Wedeco [16]. W pierwszym etapie odcieki poddawane s¹ oczyszczaniu biologicznemu
(BIO I). Po procesach nitryfikacji i denitryfikacji odp³yw kierowany jest do komory, w której poddawany jest ozonowaniu. Podczas tego procesu rozpadowi
ulegaj¹ trudno biodegradowalne, d³ugo³añcuchowe zwi¹zki organiczne oraz po-
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wsta³e produkty, które nie zosta³y roz³o¿one w etapie BIO I. Odcieki z procesu
ozonowania kierowane s¹ do kolejnego zbiornika gdzie poddawane zostaj¹ drugiemu oczyszczaniu biologicznemu (BIO II). Po procesie, oczyszczone odcieki
mog¹ zostaæ wprowadzone do wód powierzchniowych.
Biologiczne oczyszczanie odcieków oznacza g³ównie zmniejszenie zawartoœci
stosunkowo ³atwo biodegradowalnych zanieczyszczeñ organicznych, natomiast
nadal pozostaj¹ w nich zanieczyszczenia nieorganiczne oraz trudnorozk³adalne
zwi¹zki chlorowcopochodne. Dlatego wiêkszoœæ nowoczesnych technologii
oparta jest na metodach kombinowanych.
Zastosowanie adsorpcji na wêglu aktywnym powoduje œrednio w 80% usuniêcie z odcieków zwi¹zków chloroorganicznych [4].
Z przegl¹du literatury [1, 2, 3, 4, 7, 13] wynika, ¿e metody oczyszczania,
sk³adaj¹ce siê z wielu procesów s¹ doœæ skomplikowane technologicznie i czêsto
niemo¿liwe do zastosowania w praktyce ze wzglêdu na wysokie koszty. Dlatego
dobór metod powinien odbywaæ siê na podstawie wczeœniej przeprowadzanych
badañ technologicznych-laboratoryjnych.
Podczas procesu elektrolizy roztworów mog¹ zachodziæ procesy bezpoœredniego elektroutleniania na anodzie, a tak¿e procesy elektroutleniania poœredniego w roztworze za pomoc¹ utleniacza, wytwarzanego w wyniku procesu
elektrodowego. [8, 9].
W przypadku gdy w oczyszczanych œciekach, a takimi s¹ odcieki sk³adowiskowe, wystepuj¹ du¿e stê¿enia jonów chlorkowych, najczêœciej wykorzystywan¹
reakcj¹ jest utlenianie zanieczyszczeñ za pomoc¹ chloru wydzielonego na anodzie [3]:
2 Cl- – 2 e- ® 2 Cl

(1.1)

2 Cl ® Cl2

(1.2)

W elektroutlenianiu poœrednim wykorzystywane s¹ równie¿ procesy katodowe. Stosuje siê specjalnie przygotowane katody grafitowe, wykazuj¹ce wysoki
nadpotencja³ wydzielania wodoru. Napowietrzaj¹c przestrzeñ katodow¹, mo¿na
otrzymywaæ nadtlenek wodoru [8]. Wytwarzanie tego utleniacza jest zwykle
wstêpnym etapem elektrochemicznie indukowanej reakcji Fentona [14], w której konieczna jest obecnoœæ jonów Fe(II) oraz utrzymanie pH w zakresie 3 ÷ 5
[11].
H2O2 + Fe2+ ® Fe3+ + OH- +HO

(1.3)

Mo¿na przyspieszyæ ten proces przez dodatkowe naœwietlanie promieniowaniem UV (jest to wówczas proces elektro-foto-Fentona [15].
Natomiast w procesie elektrokoagulacji [2] anoda ¿elazna lub glinowa ulega
rozpuszczeniu, a powstaj¹ce jony metalu, reaguj¹ z wytworzonymi w procesie katodowym jonami OH- lub z tlenem, daj¹c osad w postaci odpowiedniego wodoro-
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tlenku. Wydzielaj¹cy siê wodór powoduje natomiast flotacjê powstaj¹cego osadu
z zaadsorbowanymi na jego powierzchni zanieczyszczeniami. Proces wydzielania
¿elaza mo¿na przedstawiæ równaniem sumarycznym:
4Fe + 10H2O + O2 ® 4Fe(OH)3 + 4H2

(1.4)

Kinetyka procesów elektroutleniania w du¿ym stopniu zale¿y od stê¿eñ reagentów, szybkoœci ich transportu z wnêtrza roztworu do powierzchni elektrody
i w kierunku przeciwnym, a tak¿e od zastosowanej gêstoœci pr¹du. Niezwykle
istotnym czynnikiem w procesie elektroutleniania jest materia³ elektrodowy
z którego zbudowane s¹ elektrody. Wszystkie tworzywa elektrodowe powinny
spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania : wysoka aktywnoœæ katalityczna, selektywnoœæ
w stosunku do po¿¹danej reakcji elektrodowej, stabilnoœæ charakterystyki, du¿a
wytrzyma³oœæ mechaniczna, mo¿liwoœæ nadawania wymaganych kszta³tów, niska cena oraz dostêpnoœæ.

2. Sposób prowadzenia badañ
Odcieki pochodzi³y ze starego sk³adowiska odpadów komunalnych £ubna I.

Fot. 1. Sk³adowisko £ubna
îród³o: fot. Anna Dmochowska.
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Fot. 2. Pobór próbek
îród³o: fot. Anna Dmochowska.

Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego
1 – 2 anody, 2 – 3 katody, 3 – termometr, 4 – mieszad³o
îród³o: opracowanie w³asne (Anna Dmochowska).

Proces prowadzono w elektrolizerze z pleksiglasu z u¿yciem 2 anod SPR, naprzemiennie z 3 stalowymi katodami. Ka¿da elektroda mia³a wymiary: 10 cm ×
10 cm. Odleg³oœæ miêdzy elektrodami wynosi³a 12 mm. Elektrody zawieszone
by³y w pokrywie elektrolizera przy pomocy prêtów ze stali nierdzewnej. W œrodku pokrywy znajdowa³ siê otwór o œrednicy 10 mm, umo¿liwiaj¹cy wylot gazów
powstaj¹cych w czasie procesu elektrolizy. Objêtoœæ badanego roztworu wynosi³a
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1000 cm3. Na dnie elektrolizera umieszczone by³o mieszad³o magnetyczne,
zapewniaj¹ce ci¹g³e mieszanie roztworu.
Po wyznaczonych czasach elektrolizy pobierano próbki w celu oznaczenia stê¿enia: jonów amonowych i chlorkowych. Ka¿dorazowo mierzono wartoœci:
ChZT, pH i temperatury. Przy danej gêstoœci pr¹du odczytywano tak¿e wartoœci
napiêcia. We wczeœniejszych badaniach w³asnych [5] stosowano anodowe gêstoœci pr¹dowe od 1 do 5 A/dm2. Najczêœciej, najwy¿sz¹ wydajnoœæ pr¹dow¹ uzyskiwano przy gêstoœci pr¹dowej wynosz¹cej 3 A/dm2. W czasie prowadzenia elektrolizy dobierano parametry procesu tak, aby uk³ad by³ najbardziej zoptymalizowany energetycznie. Pod uwagê brano materia³ anody, gêstoœæ pr¹dow¹, stê¿enie chlorków oraz pocz¹tkowe stê¿enie jonów amonowych, a tak¿e zanieczyszczenia organiczne wyra¿ane jako ChZT. Do kontynuacji badañ w³asnych u¿yto
czterech anod: p³ytka tytanowa pokryta tlenkami: cyny, o³owiu i rutenu zwana
SPR i analogicznie przygotowane: Pt/Ir, Ru/Sn, Ir/Ru. Najbardziej efektywn¹
w usuwaniu zanieczyszczeñ by³a anoda SPR. Mo¿na jednak uznaæ, ¿e efektywnoœæ pozosta³ych anod by³a zbli¿ona. W konkluzji badañ, mo¿na wnioskowaæ, ¿e
wszystkie anody mog¹ byæ stosowane w procesie elektrochemicznego oczyszczania odcieków.
Efektywnoœæ badanych anod oraz wp³yw wybranych czynników na przebieg
procesu poœredniego elektroutleniania anodowego oceniano na podstawie
nastêpuj¹cych norm:
– pH – metod¹ potencjometryczn¹, wg PN- 90/C-04540.01;
– chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT), metod¹ dwuchromianow¹
wg PN-ISO 15705;
– biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) – przy u¿yciu aparatu Sapromat BSB digi firmy Selutec, oraz metod¹ rozcieñczeñ wg PN-EN 1899-1:2000.
Przed pomiarem usuwano z próbki pozosta³y chlor za pomoc¹ stechiometrycznej iloœci siarczanu (IV) sodu;
– azotu amonowego – metod¹ bezpoœredniej nessleryzacji, wg PN-ISO 7150:
2002. Przed oznaczeniem usuwano chlor za pomoc¹ roztworu tiosiarczanu
sodu;
– chlorków – metod¹ Mohra, wg PN-ISO 9297:1994, od otrzymanego wyniku
odjêto po³owê wartoœci chloru wolnego, przyjmuj¹c, ¿e dysproporcjonuje on na
chlorki i chlorany(I), przy pH 7;
– chloru wolnego i ca³kowitego – za pomoc¹ aparatu DR 2000 HACH – metoda
spektrofotometryczn¹ z DPD – PN-ISO 7393-2:1997/Apl.2000.

3. Wyniki badañ przyk³adowych próbek odcieków surowych
Na rys. 2 przedstawiono mapê dokumentacyjn¹ sk³adowiska z zaznaczonymi
miejscami poboru próbek odcieków.
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Rys. 2. Mapa dokumentacyjna sk³adowiska £ubna
Miejsca poboru próbek odcieków [15]

Odcieki pobierane by³y z ró¿nych studzienek rozmieszczonych wokó³
sk³adowiska. Wyniki badañ fizyko-chemicznych wybranych próbek odcieków
surowych zamieszczono w tabeli 1. Wyniki badañ porównano z badaniami innych autorów.
Tabela 1. Wyniki badañ fizyko-chemicznych dla odcieków surowych, które pos³u¿y³y do badañ
porównawczych
Odcieki

A
B
C

pH

7,9
9,1
8,1

ChZT

BZT5

Stê¿enie jonów
chlorkowych

Stê¿enie jonów
amonowych

[mg/dm3 O2]

[mg/dm3 O2]

[mg/dm3]

[mg/dm3]

4825
2510
2894

1177
584
689

5842
2904
4625

397
302
426

4. Porównanie wyników procesu elektrochemicznego
oczyszczania odcieków z £ubnej z badaniami odcieków
ze sk³adowisk odpadów komunalnych innych autorów
Badaczy, stosuj¹cych poœrednie elektrotlenianie anodowe do oczyszczania odcieków pochodz¹cych ze sk³adowisk odpadów komunalnych, by³o niewielu.
Podjêto jednak próbê porównania ich wyników badañ z wynikami uzyskanymi
w pracach w³asnych [5].
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Chiang i inni [3] jako jedyni podjêli próbê zbadania efektywnoœci kilku anod
w zastosowaniu do elektrochemicznego oczyszczania odcieków. W badaniach
stosowano 4 anody, których efektywnoœæ mala³a w szeregu: SPR > Ti/Ru >
Ti/Pb > grafit. Jest to jedyna praca, w której zastosowano wiêcej ni¿ dwie anody.
Przy gêstoœci pr¹du –15 A/dm2 i w czasie 240 min uzyskali pe³ne usuniêcie
z odcieków jonów amonowych oraz zmniejszenie wartoœci ChZT o 92%. Dodaj¹c
do odcieków przed elektroliz¹ roztwór chlorku sodu (7500 mg/dm3), w czasie
240 min autorzy ca³kowicie usunêli jony amonowe, a spadek wartoœci ChZT wyniós³ 92%. Autorzy nie podali jednak czasu, po którym uzyskano pe³ne usuniêcie
jonów amonowych. Proces elektrolizy prowadzono tak d³ugo, aby procent usuniêcia ChZT by³ najwy¿szy. Zu¿ycie energii wynios³o 99 kWh/m3.
Odcieki, które badali Chiang i inni mia³y podobne wartoœci wskaŸników
zanieczyszczenia co odcieki A z £ubnej, (ChZT – 4824 mg/dm3 O2, NNH4+ – 397
mg/dm3, Cl- – 5842 mg/dm3), jednak stê¿enie jonów amonowych by³o znacznie
mniejsze. W badaniach w³asnych równie¿ najbardziej efektywn¹ wœród wytypowanych elektrod, by³a anoda SPR. Przy gêstoœci pr¹du równej 3 A/dm2 (5 razy
ni¿szej ni¿ zastosowana u Chianga), uzyskano pe³ne usuniêcie jonów amonowych w czasie 52 min. Spadek wartoœci ChZT po tym czasie wyniós³ 58,9% . Wydajnoœæ pr¹dowa usuwania ChZT wynios³a 91,5% (bardzo zbli¿ona do uzyskanej
przez Chianga). Zu¿ycie energii by³o o po³owê ni¿sze (57,2 kWh/m3). Tak du¿a
ró¿nica w spadku wartoœci ChZT i wydajnoœci pr¹dowej jej usuwania jest
zwi¹zana, najprawdopodobniej z tym, ¿e w badaniach Chianga przed³u¿ono czas
eksperymentu ponad czas pe³nego usuniêcia jonów amonowych.
Anody SPR nie stosowali w badaniach Cossu i inni [4]. Proces elektroutleniania zanieczyszczeñ z odcieków prowadzono z zastosowaniem anody Ti/PbO2
oraz Ti/SnO2. Stosuj¹c gêstoœæ pr¹du 2,15 A/dm2, uzyskali 50-proc. spadek ChZT
z pocz¹tkowej wartoœci równej 1200 mg/dm3 O2, przy ca³kowitym usuniêciu jonów amonowych. Czas trwania procesu wyniós³ 95 min. Pocz¹tkowo wydajnoœæ
pr¹dowa tego procesu wynosi³a 30%, pod koniec procesu spad³a do 10%. Zu¿ycie
energii wynios³o 60 kWh/kg ChZT. Znacznie lepsze wyniki uzyskano, prowadz¹c proces elektroutleniania zanieczyszczeñ z odcieków C z „£ubnej o charakterystyce: ChZT – 2894 mg/dm3 O2, BZT5 – 689 mg/dm3 O2, NNH4+ – 426
mg/dm3, Cl- – 4625 mg/dm3, w pracach w³asnych [5], z u¿yciem anody SPR. Odcieki te charakteryzowa³y siê znacznie wy¿szymi wartoœciami wskaŸników zanieczyszczenia ni¿ odcieki oczyszczane przez wspomnianych autorów. Pe³ne usuniêcie jonów amonowych przy gêstoœci pr¹du 3 A/dm2 uzyskano po znacznie
krótszym czasie (35 min) procesu elektrolizy. Odnotowany spadek wartoœci
ChZT w tym czasie wyniós³ 62,2% (o 12% wy¿szy). Uzyskano o ponad 40%
wy¿sz¹ wydajnoœæ usuwania ChZT (70,7 %). Zu¿ycie energii by³o znacznie ni¿sze (29,1 kWh/kg ChZT). Mimo ¿e w badaniach odcieków z £ubnej nie testowano anod: Ti/PbO2 oraz Ti/SnO2, mo¿na stwierdziæ, ¿e anoda SPR jest od nich
bardziej efektywna. W badaniach 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 podobnych wniosków mo¿na dojœæ porównuj¹c badania w³asne z badaniami Wanga i innych [14]. Autorzy równie¿ badali anodê Ti/SnO2 w celu zastosowania jej do poœredniego elektroutleniania anodowego zanieczyszczeñ znajduj¹cych siê w odciekach sk³adowiskowych. Uzyskali oni jednak gorsze wyniki.
Po 10 h elektrolizy uzyskali 69-proc. spadek ChZT i 67-proc. spadek stê¿enia jonów amonowych. Zastosowano gêstoœæ pr¹du o wartoœci 3,25 A/dm2. Zu¿ycie
energii wynios³o 55 kWh/kg ChZT. Najprawdopodobniej wartoœci wskaŸników
zanieczyszczenia badanych odcieków by³y niskie (ChZT 1600 mg/dm3 O2, BZT5
– 91 mg/dm3 O2). Niskie równie¿ by³o stê¿enie jonów chlorkowych, gdy¿ przed
elektroliz¹ do odcieków dodawano roztwór chlorków (2010 mg/dm3). Autorzy
uzyskali pe³ne usuniêcie jonów amonowych oraz 87-proc. spadek wartoœci ChZT
dopiero po drugim etapie oczyszczania w reaktorze biologicznym.
Odcieki, które poddali elektrochemicznemu oczyszczaniu Vlyssides i inni
[11] znacznie ró¿ni³y siê od pobranych ze sk³adowiska £ubna. Stê¿enia wybranych wskaŸników zanieczyszczeñ by³y bardzo wysokie (ChZT wynosi³o
53 300 mg/dm3 O2, BZT5 – 30 300 mg/dm3 O2, stê¿enie jonów amonowych wynosi³o 1080 mg/dm3 a jonów chlorkowych 53 300 mg/dm3). Autorzy w badaniach
zastosowali anodê Ti/Pt. Po 1 godzinie elektrolizy ca³kowicie usunêli z odcieków
jony amonowe, a wartoœæ ChZT zmniejszy³a siê o 84%. Zu¿ycie energii wynios³o
12,6 kWh/kg ChZT. Wynik, jaki autorzy osi¹gnêli wi¹¿e siê najprawdopodobniej
z wysokimi wartoœciami wskaŸników zanieczyszczenia, które powoduj¹ uzyskanie wiêkszej efektywnoœci procesu. Natomiast niskie zu¿ycie energii zwi¹zane
jest z tym, ¿e energia zu¿yta na usuniêcie danego ³adunku zanieczyszczeñ jest tym
mniejsza im wiêcej jest zanieczyszczeñ, a te w badanych przez Vlyssidesa odciekach by³y bardzo wysokie. Wspomniani autorzy powtórzyli badania w 2002 r. [12].
Zastosowano tê sam¹ anodê Ti/Pt, a odcieki charakteryzowa³y siê znacznie mniejszym stê¿eniem zanieczyszczeñ (ChZT – 1047 mg/dm3 O2, BZT5 – 385 mg/dm3 O2
i stê¿eniu jonów amonowych – 150 mg/dm3, pH 6). Zastosowano gêstoœæ pr¹du
równ¹ 0,75 A/cm2. Po dodaniu 0,8% roztworu chlorków w czasie 2,5 h uzyskano
tylko 30-proc. spadek stê¿enia jonów amonowych oraz 25,5-proc. spadek wartoœci ChZT. Dopiero podwy¿szenie wartoœci pH do 9 spowodowa³o, ¿e czas
pe³nego usuniêcia jonów amonowych zosta³ skrócony do 2 godzin. W tym czasie
nast¹pi³o pe³ne usuniêcie jonów amonowych, a spadek wartoœci ChZT wyniós³
78%. Zu¿ycie energii wynios³o 22,4 kWh/kg ChZT. Tak¹ sam¹ wartoœæ pH, ale
wy¿sze wartoœci wskaŸników zanieczyszczenia mia³y próbki odcieków B z £ubnej (pH – 9,1, ChZT – 2510 mg/dm3 O2, BZT5 – 584 mg/dm3 O2, Cl– 2904 mg/dm3, stê¿enie jonów amonowych – 302 mg/dm3). Prowadz¹c elektrolizê przy gêstoœci pr¹du 1 A/dm2 w czasie 44,5 min, osi¹gniêto pe³ne usuniêcie jonów amonowych oraz 84,6% spadek wartoœci ChZT. Zu¿ycie energii wynios³o
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21,6 kWh/kg ChZT. Porównuj¹c przedstawione dane, mo¿na uznaæ, i¿ w pracy
w³asnej uzyskano lepsze wyniki w oczyszczaniu odcieków, zu¿ywaj¹c mniej energii na usuniêcie danego ³adunku ChZT. Odcieki z £ubnej, omawiane jako ostatnie, w porównaniu z pozosta³ymi próbkami odcieków z tego sk³adowiska charakteryzowa³y siê najmniejszym stê¿eniem jonów amonowych. Z tego wzglêdu dla
tych odcieków odnotowano najwiêksze zu¿ycie energii na kg N-NNH4+ , które wynios³o 147,4 kWh/kg NNH4+. Mimo ¿e Vlyssides w swoich badaniach nie poda³
tych danych, nale¿y siê spodziewaæ, ¿e zu¿ycie energii na kilogram usuniêtego
azotu amonowego by³o wy¿sze, gdy¿ stê¿enie jonów amonowych w odciekach
przez niego badanych by³o o po³owê ni¿sze ni¿ w odciekach z £ubnej I.

Wnioski
1. Z dostêpnych danych literaturowych oraz otrzymanych w badaniach w³asnych mo¿na wnioskowaæ, i¿ najbardziej efektywn¹ anod¹ z dotychczas badanych w procesie anodowego elektroutleniania zanieczyszczeñ w odciekach
jest anoda SPR.
2. Uzyskane w pracy w³asnej wyniki [5] badañ pozwoli³y na zbadanie efektywnoœci wiêkszej iloœci anod, z których wiêkszoœæ do tej pory nie by³a stosowana
w poœrednim elektroutlenianiu anodowym odcieków.
3. Badania w³asne potwierdzi³y wyniki Chianga i innych, i¿ SPR jest anod¹ najbardziej efektywn¹. Efektywnoœæ pozosta³ych anod, stosowanych w badaniach w³asnych,, malej¹ca w szeregu: Ru/Sn > Ir/Ru > Pt/Ir, tylko
nieznacznie ró¿ni³a siê od efektywnoœci uzyskanej dla SPR w przeciwieñstwie
do anod stosowanych przez Chianga.
4. Mo¿na wiêc stwierdziæ, i¿ wytypowane do badañ w³asnych anody wykaza³y
wiêksz¹ efektywnoœæ ni¿ zastosowane przez wspomnianego autora (Ti/Ru,
Ti/Pb, grafit).
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The Treatment of the Municipal Landfills
Leachate. The Comparison of the Anodic
Electrooxidation Research Results with
the Other Authors’ Results
The formation of the landfill leachate, due to the enormous load of
pollutants contained in them, can not be discharged directly into the
municipal sewers and even more to water or soil.
Many methods of pretreatment / cleaning at the forefront of biological
processes, have been developed. The research on the processes, allowing
the faster and more effective treatment of leachate, have been underway.
Such a method should be the anodic electrooxidation. The paper presents
the research results on the effectiveness of selected anodes. The results
have been compared with the similar studies of other authors.
Keywords: municipal landfill leachate, leachate treatment methods,
indirect anodic electrooxidation.
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Omówienie
LEAD

Okreœlanie czasu procesu bezpiecznej ewakuacji
ludnoœci z zagro¿onych obiektów
W artykule przedstawiono postêpy, jakie dokona³y siê w szacowaniu czasu
bezpiecznej ewakuacji ludnoœci z zagro¿onych obiektów. Uporz¹dkowano
chronologicznie najwa¿niejsze prace nad opracowaniem coraz dok³adniejszych modeli matematycznych opisuj¹cych proces ewakuacji. Ukazano
z³o¿onoœæ oraz elementy sk³adowe procesu ewakuacji. Przedstawiono
czynniki wp³ywaj¹ce na zmianê szybkoœci przemieszczania siê osób w trakcie ewakuacji.
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo w budynkach, ewakuacja ludnoœci,
szacowanie czasu ewakuacji.

Wprowadzenie
Proces ewakuacji jest bardzo z³o¿onym zagadnieniem. Wynika to g³ównie
z faktu nieprzewidywalnych zachowañ ludzi poruszaj¹cych siê pojedynczo lub
w grupach. Podczas ewakuacji mo¿liwe jest tworzenie siê warunków do powstania paniki. Ka¿dy cz³owiek jest indywidualnie usposobiony i subiektywnie ocenia niebezpieczeñstwo. Z subiektywn¹ ocen¹ niebezpieczeñstwa powi¹zane jest
niejednokrotnie lekcewa¿enie lub przewartoœciowanie zagro¿enia. Lekcewa¿enie mo¿e doprowadziæ do pozostania w budynku do czasu gdy jego opuszczenie
bêdzie ju¿ niemo¿liwe. Natomiast przewartoœciowanie zagro¿enia mo¿e prowadziæ do powstania niepo¿¹danych konfliktów w grupie, a nawet paniki. Ponadto
podczas ewakuacji ludzie w ró¿nym stopniu dokonuj¹ oceny najlepszej drogi
ewakuacyjnej. Nie zawsze jest ona wybierana optymalnie i zgodnie z oznakowaniem dróg ewakuacyjnych. Ewakuuj¹ce siê osoby po og³oszeniu alarmu o ewakuacji niejednokrotnie koñcz¹ rozpoczêt¹ czynnoœæ (np. wy³¹czaj¹ komputer, zbieraj¹ osobiste rzeczy itp.), co powoduje wyd³u¿enie czasu ewakuacji. Proces
ewakuacji zale¿y równie¿ od rodzaju obiektu, jego z³o¿onoœci, d³ugoœci dróg
ewakuacyjnych itp.
Licz¹c¹ siê na œwiecie norm¹ standaryzuj¹c¹ warunki ewakuacji jest British
Standard PD 7974 [1], zaprezentowana przez autorów w publikacji [2]. Zdefinio-
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wano w niej dostêpny czas bezpiecznej ewakuacji (Available Safe Ecsape Time)
ASET oraz wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (Required Safe Escape Time)
RSET. W celu wyznaczenie dostêpnego czasu bezpiecznej ewakuacji ASET niezbêdne jest oszacowanie czasu osi¹gniêcia parametrów krytycznych. W pierwszej
kolejnoœci jest to widzialnoœæ w dymie uniemo¿liwi opuszczenie zagro¿onego
obiektu. Nastêpnie stê¿enia toksycznych produktów spalania, wartoœæ promieniowania cieplnego oraz temperatura na drodze ewakuacyjnej. Wymagany czas
bezpiecznej ewakuacji RSET wyznacza czas opuszczenia obiektu przez ostatni¹
ewakuuj¹c¹ siê osobê.
Z³o¿onoœæ uwarunkowañ procesu ewakuacji powoduje k³opoty z opracowaniem najlepszego modelu matematycznego pozwalaj¹cego na prawid³owe szacowanie czasu ewakuacji w ka¿dym przypadku. Nie ma uniwersalnego rozwi¹zania
i dla ka¿dego przypadku takiej analizy nale¿y indywidualnie przeœledziæ warunki
jakie mog¹ wystêpowaæ w budynku podczas zagro¿enia.
W przedstawionym opracowaniu autorzy pokazali dotychczasowe starania
w opracowaniu najbardziej w³aœciwej formu³y matematycznej definiuj¹cej czas
ewakuacji.

1. Szacowanie czasu ewakuacji
Ewakuacja jest procesem z³o¿onym polegaj¹cym na uporz¹dkowanym ruchu
osób do miejsca bezpiecznego [2]. Z ewakuacj¹ zwi¹zany jest czas ewakuacji te
okreœlaj¹cy przedzia³ czasu, w jakim odbywa siê ewakuacja. Jest to zatem czas
przejœcia ludzi z najdalej usytuowanego miejsca na zewn¹trz budynku lub do innej strefy po¿arowej.
Na przestrzeni kilkudziesiêciu lat powsta³o wiele koncepcji okreœlania czasu
ewakuacji. Jednym z pierwszych równañ matematycznych opisuj¹cych proces
ewakuacji jest równanie zaprezentowane przez Togawe w 1955 r. [3]. Funkcja
czasu ewakuacji tesk³ada siê ze zmiennych dotycz¹cych osób ewakuowanych oraz
zmiennych opisuj¹cych obiekt, z którego siê ewakuuj¹. Równanie zawiera takie
zmienne, jak szerokoœæ oraz przepustowoœæ najwê¿szego przejœcia na drodze ewakuacyjnej, odleg³oœæ pierwszej ewakuowanej osoby od wyjœcia ewakuacyjnego
prowadz¹cego na zewn¹trz budynku, prêdkoœæ, z jak¹ przemieszczaj¹ siê osoby
ewakuowane oraz ogólnej liczby osób ewakuowanych. Równanie pozwalaj¹ce obliczyæ czas ewakuacji te zaproponowane przez Togawe przedstawia siê w nastêpuj¹co:
N l
(1)
te =
+
bp v
gdzie:
N – liczba ewakuowanych osób,
b – szerokoœæ najwê¿szego przejœcia na drodze ewakuacyjnej [m],
p – przepustowoœæ najwê¿szego przejœcia [os./m/s],
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l – odleg³oœæ do wyjœcia ewakuacyjnego [m],
v – prêdkoœæ przemieszczania siê ludzi [m/s].
Niestety jest to równanie wymagaj¹ce znajomoœci wielu zmiennych i niewygodne w u¿yciu. Ponadto Tagawa nie uwzglêdni³ interakcji i zachowañ ludzi
w stosunku do innych osób oraz interakcji ludzi z otoczeniem.
Nastêpnie zagadnieniem czasu ewakuacji zajmowali siê Predtechenskii i Milinskii [4]. Uzale¿nili oni czas ewakuacji od gêstoœci rozmieszczenia ludzi w czasie ewakuacji. Takie samo podejœcie uwzglêdniaj¹ce gêstoœæ rozmieszczenia ludzi
prezentuje Kendik [5], który uszczegó³owi³ model poprzedników. Zaprezentowane przez niego równanie na czas ewakuacji z budynku ma nastêpuj¹c¹
postaæ:
ln
(2)
t e = t n + ( n - 1)
+ ( n - 2)DT
vn ;( n -1)
gdzie:
n – liczba kondygnacji do ewakuacji,
tn – czas potrzebny na opuszczenie piêtra n [s],
ln – d³ugoœæ klatki schodowej pomiêdzy piêtrem n a n-1 [m],
vn;n-1 – prêdkoœæ przep³ywu pomiêdzy piêtrem n a n-1 zale¿ny od zat³oczenia [m/s],
DT – czas opóŸnienia ze wzglêdu na zat³oczenie powtarzaj¹cy siê na ka¿dym kolejnym piêtrze [s].
Kolejne badania dotycz¹ce ewakuacji prowadzili Melinek i Booth [6]. Uwzglêdnili oni mo¿liwoœæ powstawania zatorów na schodach, których nie uwzglêdnili ich poprzednicy. Podzielili proces ewakuacji na dwa przypadki. W pierwszym przyjêli swobodny przep³yw ewakuowanych osób, w drugim uwzglêdnili
tworzenie siê zatorów:
N
(3)
t e - swobodny =
+ nt s
pWe
t e - zator =

nN
+ ts
pW e

(4)

gdzie:
n – liczba kondygnacji,
N – liczba ewakuowanych osób,
p – przepustowoœæ schodów [os./m/s] (zwykle 1,7 os./m/s),
We – efektywna szerokoœæ klatki schodowej [m],
ts – czas przejœcia pomiêdzy kondygnacjami [s] (autorzy przyjêli 16 s)
Zagadnieniem czasu ewakuacji nastêpnie zajmowa³ siê Pauls [7]. Jego prace
doprowadzi³y do powstania dwóch równañ opisuj¹cych czas ewakuacji ludzi pojedyncz¹ klatk¹ schodow¹ z budynków wielokondygnacyjnych. Jedno opisuje
czas ewakuacji dla mniej ni¿ 800 osób przypadaj¹cych na metr efektywnej szero-
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koœci schodów, drugie dla wiêkszej liczby ewakuowanych. Model matematyczny
wykorzystuje rzeczywist¹ liczbê ewakuowanych osób przypadaj¹c¹ na metr
efektywnej szerokoœci schodów:
te = 2,00 + 0,0117pe

(5)

te = 0,70 + 0,0133pe

(6)

gdzie:
te – czas ewakuacji [min],
pe – liczba osób przypadaj¹ca na metr efektywnej szerokoœci schodów [os./m].
Równanie (5) nie zapewnia prawid³owego okreœlenia czasu ewakuacji dla nielicznych grup ludzi. W celu lepszego dopasowania modelu zaproponowano równanie dla mniej ni¿ 800 osób przypadaj¹cych na metr efektywnej szerokoœci
schodów, które dok³adniej oddaje rzeczywistoœæ dla budynków 8–15-kondygnacyjnych [8]:
(7)
t e = 0, 68 + 0, 0810pe, 73
gdzie:
te – czas ewakuacji [min],
pe – liczba osób przypadaj¹ca na metr efektywnej szerokoœci schodów [os./m].
Kolejnym podejœciem do szacowania czasu ewakuacji jest model Nelsona [8],
który autor sformu³owa³ nastêpuj¹co:
N
(8)
te =
(1 - aD)kDWe
gdzie:
te – czas ewakuacji [s],
N – liczba osób,
D – gêstoœæ rozmieszczenia osób [os./m2],
We – efektywna szerokoœæ drogi ewakuacyjnej [m],
a – sta³a równa 0,266,
k – sta³a (zale¿na od parametrów drogi ewakuacyjnej zamieszczona w tabeli 3.
Kolejnym sposobem na wyznaczanie czasu ewakuacji jest formu³a zawarta
w normie British Standard PD 7974-6 [1, 2]. Rozszerza ona pojêcie czasu ewakuacji i definiuje dwa pojêcia wspomniane ju¿ na wstêpie artyku³u:
– wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (Required Safe Escape Time – RSET),
– dostêpny czas bezpiecznej ewakuacji (Available Safe Escape Time – ASET).
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Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji tRSET nie jest jedynie czasem przejœcia
drog¹ ewakuacyjn¹ (czasem ewakuacji – te). Rozszerzono go o czas zwi¹zany z detekcj¹ zagro¿enia, alarmowaniem oraz reakcjami ludzi na alarm o zagro¿eniu
(rys. 1).
tRSET = tdet. + tal. + trozp. + treak. + tp.
(9)
gdzie:
tRSET – wymagany czas bezpiecznej ewakuacji,
tdet. – czas detekcji po¿aru,
tal. – czas alarmu,
trozp. – czas rozpoznania rodzaju alarmu (przed podjêciem decyzji),
treak. – czas pierwszych reakcji (podjêcie decyzji i wybór drogi ewakuacyjnej),
tp. – czas przejœcia droga ewakuacyjna.

Rys. 1. Sk³adowe czasu ewakuacji
îród³o: [1].

Wyra¿enie (9) jest podstawowym wyra¿eniem w teorii bezpieczeñstwa ewakuacji. W literaturze [10] mo¿na spotkaæ równie¿ uproszczon¹ postaæ wzoru:
tRSET = td.a. + tst. + tp.
(10)
gdzie:
tRSET – wymagany czas bezpiecznej ewakuacji,
td.a. – czas detekcji i alarmu (jako suma tdet. i tal. z równania (9),
tst. – czas pierwszych reakcji (jako suma trozp. i treak. z równania (9),
tp. – czas przejœcia.
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Czas detekcji po¿aru jest to czas liczony od powstania po¿aru do wykrycia go
przez system sygnalizacji po¿arowej lub przez u¿ytkownika budynku. Kolejnym
czasem jest czas alarmu. Jest to czas, jakiego potrzebuje system sygnalizacji po¿arowej od otrzymania sygna³u po¿arowego do wyemitowania alarmu po¿arowego.
Kolejnymi sk³adowymi jest trozp. i treak. zwi¹zane z zachowaniami ludzi w sytuacjach stresowych. Czas rozpoznania dotyczy rozpoznania rodzaju alarmu i okreœlenia tego, czego dotyczy alarm. Czas pierwszych reakcji zwi¹zany jest z takimi
zachowaniami jak sk³adanie podrêcznych rzeczy, przedmiotów, siêganie po osobiste przedmioty, odk³adanie roz³o¿onych dokumentów itp. Ostatni¹ sk³adow¹
jest czas przejœcia drogami ewakuacyjnymi. Analiza bezpieczeñstwa ewakuacji
wed³ug normy podzielona jest na kilka etapów. W pierwszej fazie niezbêdne jest
okreœlenie ludzkich zachowañ zwi¹zanych z ewakuacj¹ w okreœlonym typie budynku. Zdefiniowanych jest osiem kategorii ludzkich zachowañ oznaczonych
w normie brytyjskiej – A, B1, B2, Ci, Cii, Ciii, D, E. W kategoriach tych pod uwagê brane s¹ takie parametry, jak czujnoœæ u¿ytkowników budynku, znajomoœæ
rozk³adu pomieszczeñ, gêstoœæ rozmieszczenia osób oraz liczba grup u¿ytkowników w budynku. W tabeli 1 wyszczególniono poszczególne kategorie zachowañ
ludzkich.
Tabela 1. Kategorie zachowañ ludzkich
Gêstoœæ
Znajomoœæ
rozmieszczenia
obiektu
osób

Kategoria

Czujnoœæ ludzi

A

czujni

znaj¹cy

niska

B1
B2
Ci

czujni
czujni
œpi¹cy

nieznaj¹cy
nieznaj¹cy
znaj¹cy

wysoka
wysoka
niska

Cii

nadzorowani

znaj¹cy

niska

Ciii
D
E

œpi¹cy
nieznaj¹cy
pod opiek¹ medyczn¹ nieznaj¹cy
podró¿uj¹cy
nieznaj¹cy

niska
niska
wysoka

Iloœæ przestrzeni
pomieszczeñ

Przyk³ad
pomieszczeñ

jedna lub wiele

biura lub obiekty
przemys³owe
jedna lub niewiele sklepy, restauracje
jedna w skupisku
kina, teatry
niewiele
mieszkania bez
nadzoru
niewiele
mieszkania z nadzorem, akademiki
wiele
hotele, hostele
wiele
szpitale, sanatoria
wiele
dworce, lotniska

îród³o: [1].

Jeœli w budynku wystêpuj¹ pomieszczenia z kilkoma kategoriami zachowañ
ludzkich, nale¿y podczas analizy bezpieczeñstwa ewakuacji rozpatrywaæ wszystkie ich warianty. W kolejnym etapie analizy niezbêdne jest okreœlenie rodzaju
systemu sygnalizacji po¿arowej, stopnia z³o¿onoœci budynku i jakoœci systemu
zarz¹dzania bezpieczeñstwem obiektu. Przy klasyfikowaniu systemu sygnalizacji po¿arowej stosuje siê trzystopniow¹ skalê. W pierwszej kategorii znajduj¹ siê
takie systemy sygnalizacji, które gwarantuj¹ automatyczne wykrywanie po¿aru
w ca³ym budynku oraz natychmiastowe og³oszenie alarmu we wszystkich zagro¿onych czêœciach budynku. W drugiej kategorii znajduj¹ siê wszystkie systemy
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sygnalizacji po¿arowej o dwustopniowej organizacji alarmowania. W tym przypadku po wykryciu po¿aru do aktywowania alarmu drugiego stopnia niezbêdne
jest potwierdzenie po¿aru (np. rêcznym ostrzegaczem po¿arowym) lub brak reakcji (wy³¹czenia alarmu pierwszego stopnia) w okreœlonym odstêpie czasu. Trzeci¹
kategoriê stanowi¹ systemy zapewniaj¹ce tylko lokalne wykrywanie po¿aru lub
niewykrywaj¹ce po¿aru, a jedynie posiadaj¹ce rêczne ostrzegacze po¿arowe pozwalaj¹ce na uruchomienie systemu alarmowego we wszystkich zagro¿onych
strefach. W przypadku tego systemu niezbêdne jest zauwa¿enie po¿aru przez osoby znajduj¹ce siê w budynku, które uruchomi¹ system sygnalizacji po¿arowej.
Trzecia kategoria systemu sygnalizacji po¿arowej jest najbardziej niekorzystna
i w najwiêkszym stopniu wyd³u¿a czas detekcji i alarmu. Równie¿ w British Standard 7974 PD 7974-6 do trzech kategorii sprowadzono stopieñ z³o¿onoœci budynku. Kategoria pierwsza to budynki stanowi¹ce prostok¹tny budynek z jednym
lub niewieloma pomieszczeniami, z krótkimi drogami ewakuacyjnymi i wieloma
wyjœciami prowadz¹cymi bezpoœrednio na zewn¹trz budynku. Przyk³adem budynku zakwalifikowanego do tej kategorii mo¿e byæ supermarket.
Budynki z prostym uk³adem kilku pomieszczeñ powtarzaj¹cym siê na wszystkich kondygnacjach kwalifikowane s¹ do kategorii drugiej. Przyk³adem takiego obiektu mo¿e byæ kilkukondygnacyjny biurowiec. Du¿e kompleksy budynków ze z³o¿onymi uk³adami pomieszczeñ powoduj¹ce trudnoœci w okreœleniu
kierunku ewakuacji przez osoby w nim przebywaj¹ce norma gromadzi w trzeciej
kategorii. W sk³ad tego typu obiektów wchodz¹ miedzy innymi domy towarowe,
stare kompleksy hoteli, nowoczesne centra rozrywki, centra handlowe oraz lotniska.
Ostatni¹ klasyfikacjê stanowi jakoœæ systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem.
W trzystopniowej klasyfikacji do pierwszej kategorii zaliczane s¹ obiekty z wysokiej jakoœci systemem bezpieczeñstwa. U¿ytkownicy tego typu budynków s¹
przeszkoleni z zakresu bezpieczeñstwa po¿arowego, dla budynku opracowany
jest plan bezpieczeñstwa oraz prowadzone s¹ regularne æwiczenia. W budynku
wystêpuje du¿a liczba opiekunów w stosunku do pozosta³ej grupy ludzi. Systemy
i procedury w takich budynkach poddawane s¹ nieustannej weryfikacji i certyfikacji, w tym prowadzone s¹ regularne audity z monitorowanych próbnych ewakuacji, dla których wydajnoœæ musi odpowiadaæ za³o¿eniom projektowym. Nagrania z po¿arów oraz próbnych alarmów s¹ archiwizowane i udostêpniane do
kontroli w ramach procesu certyfikacji. Zwiedzaj¹cy budynek musz¹ byæ pod
nadzorem personelu na ka¿dym etapie przebywania w obiekcie.
Poziom bezpieczeñstwa M1 czêsto zwi¹zany jest z dobrze zaprojektowanym
obiektem posiadaj¹cym prosty uk³ad dróg ewakuacyjnych zakwalifikowany do
kategorii stopnia z³o¿onoœci obiektu B1 lub przynajmniej B2. Ponadto system
sygnalizacji po¿arowej w takich obiektach powinien spe³niaæ wymagania kategorii A1, a jeœli budynek jest przeznaczony dla publicznoœci, to powinien posiadaæ
dŸwiêkowy system ostrzegawczy.
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Tabela 2. Sugerowane czasy pierwszych reakcji
Kategoria

M1, B1-B2, A1-A2
M2, B1-B2, A1-A2
M3, B1-B2, A1-A3
M1, B1, A1-A2
M2, B1, A1-A2
M3, B1, A1-A3
M2, B1, A1
M3, B1, A3
Kategoria Cii
M1, B2, A1-A2
M2, B2, A1-A2
M3, B2, A1-A3

Czas reakcji pierwszych osób
tst.(1%) [min.]

Kategoria Aa
0,5
1
>15
Kategoria Bb
0,5
1
>15
Kategoria Cci
5
10

Czas reakcji ostatnich osób
tst.(99%) [min.]

1
2
>15
2
3
>15
5
>20

10
20
15
25
>20
>20
Kategoria Cdiii
M1, B2, A1-A2
15
15
M2, B2, A1-A2
20
20
M3, B2, A1-A3
>20
>20
Kategoria Db (czuwaj¹cy)
M1, B1, A1-A2
0,5
2
M2, B1, A1-A2
1
3
M3, B1, A1-A3
>15
>15
Kategoria Dd (uœpieni)
M1, B2, A1-A2
5
10
M2, B2, A1-A2
10
20
M3, B2, A1-A3
>10
>20
Kategoria Ee
M1, B3, A1-A2
1,5
4
M2, B3, A1-A2
2
5
M3, B3, A1-A3
>15
>15
a dla kategorii B3 nale¿y dodaæ 0,5 min w celu odszukania drogi ewakuacji,
b dla kategorii B2 nale¿y dodaæ 0,5 min w celu odszukania drogi ewakuacji,
dla kategorii B3 nale¿y dodaæ 1 min w celu odszukania drogi ewakuacji,
c dla pozosta³ych kategorii przyj¹æ 1 godzinê,
d dla kategorii B3 nale¿y dodaæ 0,5 min w celu odszukania drogi ewakuacyjnej,
e wymagana jest odpowiednia liczba pracowników w celu ewakuacji niepe³nosprawnych.

îród³o: [1].

Druga kategoria M2 ró¿ni siê do M1 ni¿szym odsetkiem opiekunów w stosunku do za³ogi lub brakiem opiekunów. Niewymagane s¹ równie¿ audyty i certyfikacje bezpieczeñstwa. Budynek w tej kategorii mo¿e byæ na poziomie B2 lub B3
odnoœnie stopnia z³o¿onoœci rozk³adu pomieszczeñ i na poziomie A1 odnoœnie
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systemu sygnalizacji po¿arowej. Ostatnia trzecia kategoria M3 reprezentuje budynki z minimalnym poziomem zarz¹dzania bezpieczeñstwem. Bezpieczeñstwo
w takich obiektach zapewnione jest przez bierne elementy budynku (oddzielenia
przeciwpo¿arowe, niepalne wykoñczenia dróg ewakuacyjnych itp.) lub czynne
systemy (sta³e urz¹dzenia gaœnicze, samoczynne urz¹dzenia oddymiaj¹ce itp.).
Do tej grupy mog¹ byæ zakwalifikowane budynki o poziomie z³o¿onoœci B3 i systemie sygnalizacji po¿arowej A3. Powy¿sze kategorie pozwalaj¹ na okreœlenie
czasu pierwszych reakcji ewakuuj¹cych siê osób. Stanowi¹ one nastêpnie
sk³adow¹ wymaganego czasy ewakuacji z równania (10).
W celu okreœlenia czasu pierwszych reakcji rozpatrywane s¹ dwa przypadki:
a) gdy w strefie przeznaczonej do ewakuacji wystêpuje ma³a gêstoœæ rozmieszczenia ludzi, do 1/3 projektowanej liczba osób,
b) gdy w strefie wystêpuje maksymalna liczba osób.
W przypadku a) czas ewakuacji zale¿y od pierwszych reakcji ostatnich kilku
osób decyduj¹cych siê na opuszczenie strefy. Równanie opisuj¹ce czas ewakuacji
przedstawia siê wówczas nastêpuj¹co:
te = tst.(99%) + tprze(swobodnego)

(12)

gdzie:
te – czas ewakuacji,
tst.(99%) – czas pierwszych reakcji ostatnich kilku osób decyduj¹cych siê na opuszczenie strefy,
tprze(swobodnego) – czas swobodnego przejœcia drog¹ ewakuacyjn¹.
W przypadku b) czas ewakuacji zale¿y od reakcji pierwszych kilku osób decyduj¹cych siê na opuszczenie strefy oraz przepustowoœci dróg ewakuacyjnych.
Du¿e znaczenie w tym przypadku bêdzie mia³o tworzenie siê zatorów na drogach
ewakuacyjnych, które bêd¹ determinowa³y czas ewakuacji. Równanie pozwalaj¹ce wyznaczyæ czas ewakuacji w tym przypadku przedstawia siê nastêpuj¹co:
te = tst.(1%) + tprze(drogami ew.) + tprze(przez wyjœcia)

(13)

gdzie:
te – czas ewakuacji,
tst.(1%) – czas reakcji pierwszych kilku osób decyduj¹cych siê na ewakuacjê,
tprze(drogami ew.) – czas swobodnego przejœcia drog¹ ewakuacyjn¹,
tprze(przez wyjœcia) – czas przejœcia przez wyjœcia ewakuacyjne.
Czas swobodnego przejœcia zale¿y od œredniej prêdkoœci przemieszczania siê
osób poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi. Zwykle przyjmuje siê
prêdkoœæ 1,2 m/s. W przypadku pionowych dróg ewakuacyjnych przyjmuje siê
0,8 m/s przy schodzeniu w dó³ oraz 0,7 m/s przy wchodzeniu do góry. Jeœli jednak
zaproponowane wartoœci nie odzwierciedlaj¹ warunków panuj¹cych na drodze
ewakuacyjnej, mo¿na zweryfikowaæ prêdkoœci przemieszczania siê osób, stosuj¹c
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równanie (21) z odpowiednim wspó³czynnikiem k, w zale¿noœci od rodzaju drogi
ewakuacyjnej (poziomej lub pionowej). Sytuacja zmienia siê, jeœli analizujemy
przypadek b), w którym zak³adamy tworzenie siê zatorów. Wtedy niezbêdna jest
kalkulacja przepustowoœci drogi ewakuacyjnej, a nastêpnie wyznaczenie czasu
przejœcia drog¹ ewakuacyjn¹.
Innym podejœciem zaproponowanym w pracy [11] jest wyznaczenie krytycznego czasu ewakuacji, czyli czasu najbardziej niekorzystnego, który nie powinien
byæ przekroczony. Podejœcie to polega na podziale obiektu na strefy. Ka¿da ze
stref obejmuje jedno wyjœcie ewakuacyjne do przestrzeni bezpiecznej lub na
zewn¹trz obiektu oraz powierzchniê, z której powinni siê ewakuowaæ ludzie. Nastêpnie oblicza siê czas opóŸnienia w ka¿dej strefie ewakuacji. Wyznacza siê go
jako maksymaln¹ wartoœæ okreœlon¹ z czasu oczekiwania przy wyjœciu ewakuacyjnym na wydostanie siê ze strefy i czasu niezbêdnego na dotarcie ostatniej osoby do wyjœcia ewakuacyjnego. Po wyznaczeniu czasu opóŸnienia porównuje siê
go z czasem krytycznym. Jeœli jest mniejszy od czasu krytycznego, to warunki
ewakuacji ze strefy s¹ bezpieczne. Jeœli jednak czas opóŸnienia przekracza czas
krytyczny, nale¿y poprawiæ warunki ewakuacji. Wy¿ej wymienione podejœcie nie
uwzglêdnia sytuacji osi¹gniêcia warunków krytycznych po¿aru (tj. widzialnoœæ,
toksycznoœæ produktów spalania, promieniowanie oraz temperatura), a czas krytyczny ewakuacji uzale¿niony jest od powierzchni strefy, z której prowadzona
jest ewakuacja.
(14)
tkryt. ³ top. – strefa ewakuacji bezpieczna,
(15)
tkryt. £ top. – strefa ewakuacji niebezpieczna.
gdzie:
tkryt. – czas krytyczny ewakuacji,
top. – czas opóŸnienia.
Czas krytyczny ewakuacji zale¿y od powierzchni obiektu i jest do niej proporcjonalny:
(16)
t kryt. = 2 A
top. = max(tai · tbi)
t ai =

(17)

ni
1,5Wei

(18)

li
v

(19)

t bi =

gdzie:
tai – czas oczekiwania przy wyjœciu ewakuacyjnym ze strefy i [s],
tbi – czas niezbêdny na dotarcie ostatniej osoby do wyjœcia ewakuacyjnego ze strefy i [s],
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ni – liczba osób w strefie i,
Wei – efektywna szerokoœæ drogi ewakuacyjnej ze strefy i [m],
li – najd³u¿sza odleg³oœæ na drodze ewakuacyjnej ze strefy i [m],
v – prêdkoœæ przemieszczania siê ewakuowanych [m/s2].
Prêdkoœæ przemieszczania siê osób zale¿y od rodzaju budynku. Dla biur,
szkó³ i stadionów wynosi 1,3 m/s, dla hoteli i domów handlowych 1,0 m/s a dla
szpitali i mocno zat³oczonych pomieszczeñ 0,5 m/s [11]. Przedstawiony model
czasu ewakuacji jest bardzo uproszczony i sprawdza siê w prostych uk³adach
pomieszczeñ.

2. Szacowanie prêdkoœci przemieszczania sie osób w trakcie
ewakuacji
Prêdkoœæ przemieszczania siê osób w czasie ewakuacji jest podstawowym parametrem pozwalaj¹cym szacowaæ czas ewakuacji. Od prêdkoœci przemieszczania
siê zale¿y, czy dana osoba zd¹¿y uciec przed po¿arem lub innym zagro¿eniem.
W przypadku po¿arów na prêdkoœæ przemieszczania siê ludzi sk³ada siê wiele
elementów, jednak kluczowymi s¹ zadymienie i temperatura. W pracy [12] autorzy prezentuj¹ model matematyczny opisuj¹cy prêdkoœæ ruchu w zale¿noœci od
temperatury i wspó³czynnika ekstynkcji (gêstoœci dymu). Wspó³czynnik ekstynkcji jest iloczynem odwrotnoœci odleg³oœci pokonanej przez œwiat³o w dymie oraz
logarytmu naturalnego iloœci œwiat³a poch³oniêtego przez dym.
æ -1 ö
ì
ç +2 ÷
ï2, 66 - 2,1e çè cs ÷ø gdy c Î ( 0,151; 0,5)
s
v=í
;
gdy cs Î ( 0,5; 1,53)
ïî0,56

(20)

gdzie:
v – prêdkoœæ przemieszczania siê osób [m/s],
cs – wspó³czynnik ekstynkcji [1/m]
W przypadku braku zadymienia (wspó³czynnika ekstynkcji równego zero)
ewakuowani mog¹ przemieszczaæ siê z prêdkoœci¹ nawet 2,5 m/s. Natomiast gdy
wspó³czynnik ekstynkcji zbli¿a siê do wartoœci 0,5-1 m prêdkoœæ gwa³townie spada do minimalnej wartoœci ok. 0,56 m/s. Przy czym w przypadku tak du¿ego zadymienia postêp w pokonywaniu drogi do wyjœcia ewakuacyjnego mo¿e byæ zerowy. Ludzie w zadymieniu mog¹ przemieszczaæ siê zgodnie z podan¹
prêdkoœci¹, ale w z³ych kierunkach niedaj¹cych mo¿liwoœci wydostania siê
z obiektu. Zale¿noœæ wspó³czynnika ekstynkcji od widzialnoœci zosta³a przedstawiona na rys. 2. W przypadku dymu znaczenie ma równie¿ fakt, czy dym powoduje podra¿nienia oczu i dróg oddechowych, co dodatkowo mo¿e zmniejszyæ
prêdkoœæ przemieszczania siê ludzi.
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Rys. 2. Zale¿noœæ pomiêdzy prêdkoœci¹ przemieszczania siê ewakuowanych a wspó³czynnikiem
ekstynkcji
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie równania [20].

Prêdkoœæ przemieszczania siê ludzi podczas ewakuacji zale¿y równie¿ od gêstoœci rozmieszczenia poszczególnych osób [8]:
v = k (1 – 0,266D)
(21)
gdzie:
v – prêdkoœæ przemieszczania siê [m/s],
k – sta³a, zale¿na od parametrów drogi ewakuacyjnej,
D – gêstoœæ rozmieszczenia osób na drodze ewakuacyjnej [os./m2].
Z powy¿szego równania mo¿na wysnuæ kilka wa¿nych wniosków. Pierwszym
jest to, i¿ przy gêstoœci zat³oczenia 3,8 os/m2 prêdkoœæ przemieszczania siê t³umu
spada do zera. Drugi to fakt, ¿e maksymalna prêdkoœæ przemieszczania siê osób
zale¿y jedynie od sta³ej k, która ustalona jest w zale¿noœci od rodzaju czêœci drogi
ewakuacyjnej. Wartoœci sta³ej k przedstawiono w tabeli 3. W przypadku korytarzy wynosi ona 1,4, w przypadku schodów zale¿y od wymiarów stopni i zawiera
siê w przedziale 1,0 do 1,23.
Tabela 3. Wartoœæ sta³ej k w zale¿noœci od elementu drogi ewakuacyjnej
Element drogi ewakuacyjnej

k

Korytarz
Klatka schodowa (wg parametrów stopni)
Wysokoœæ stopnia [mm]
G³êbokoœæ stopnia [mm]
190,5
254
177,8
279,4
165,1
304,8
165,1
330,2

1,4

îród³o: [8].

---------1,00
1,08
1,16
1,23
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Skutecznoœæ ewakuacji zale¿y równie¿ od wp³ywu produktów spalania na osoby ewakuuj¹ce siê. Oddzia³ywanie na ludzi gazów po¿arowych wp³ywa na ich zachowanie oraz na prêdkoœæ poruszania siê. Do najwa¿niejszych czynników warunkuj¹cych zachowanie siê ludzi mo¿na zaliczyæ temperaturê, promieniowanie
cieplne, zasiêg widzialnoœci, toksycznoœæ produktów rozk³adu termicznego i produktów spalania oraz zawartoœæ tlenu [13, 14]. W in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego dostêpny czas bezpiecznej ewakuacji ASET przyjmuje wartoœæ graniczn¹
wraz z przekroczeniem nastêpuj¹cych parametrów krytycznych [15]:
1. temperatura górnej warstwy produktów spalania –180°C,
2. temperatura dolnej warstwy – 60°C,
3. pocz¹tek górnej warstwy na wysokoœci 1,5 m,
4. zasiêg widzialnoœci w warstwie dymu 2–3 m.
Przy szacowaniu dostêpnego czasu bezpiecznej ewakuacji powszechne s¹ nastêpuj¹ce wskaŸniki okreœlaj¹ce stopieñ zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia ludzi:
1. FED (Fractional Effective Dose) – cz¹stkowa dawka skuteczna,
2. FEC (Fractional Effective Concentration) – cz¹stkowe stê¿enie skuteczne,
3. FIC (Fractional Irritant Concentration) – cz¹stkowe stê¿enie dra¿ni¹ce,
4. FLD (Fractional Lethal Dose) – cz¹stkowa dawka œmiertelna.
Cz¹stkowa dawka skuteczna (FED) oraz cz¹stkowe skuteczne stê¿enie (FEC)
substancji dra¿ni¹cych i dymu s¹ wartoœciami granicznymi podczas wyznaczania
ASET [14]. Sposób kalkulacji powy¿szych wskaŸników okreœla dokument ISO
TR 13571. Szczegó³owo problem wp³ywu toksycznych produktów spalania
opisany jest w [9].
Cz¹stkowe stê¿enie skuteczne najproœciej rzecz bior¹c jest ilorazem stê¿enia
substancji dra¿ni¹cej przez stê¿enie powoduj¹ce okreœlone skutki dla ¿ycia
i zdrowia w jednostce czasu. Podczas po¿arów ludzie najczêœciej gin¹ z powodu
zatrucia gazami po¿arowymi. Toksyczne oddzia³ywanie tlenku wêgla potêgowane jest hiperwentylacj¹ spowodowan¹ wystêpowaniem dwutlenku wêgla oraz
niedotlenieniem organizmu wywo³anego spadkiem stê¿enia tlenu. Dodatkowo
cyjanowodór, jego zwi¹zki organiczne i inne toksyczne gazy po¿arowe skracaj¹
czas niezbêdny na bezpieczne opuszczenie strefy zagro¿enia. Na tej podstawie
u³amkowa dawka skuteczna powoduj¹ca uduszenie przedstawia siê nastêpuj¹co
[9]:
FEDIN = (FEDCO + FEDCN + FLDirr) × VCO2+ FEDO lub FEDCO2 (22)
FEDCO =

8,2925 ´ 10 -4 [ ppmCO]1, 036
30

(23)

æ [ ppm CN ö
expç
÷
43
è
ø
=
220

(24)

FEDCN
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% CO2
5

(25)

1
exp(8,13 - 0,54(20, 9 - [% O2 ])

(26)

1
exp( 6,1623 - 0,5189 ´ [% CO2 ])

(27)

VCO 2 = exp
FEDO2 =

FEDCO2 =
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FLDirr = FLDHCl + FLDHBr + FLDHF + FLDSO2 +
+ FDLNO2 + FDLCH 2 CHO + FLDHCHO + å FLDx

(28)

gdzie:
FEDIN – u³amkowa dawka skuteczna powoduj¹ca uduszenie,
FEDCO – u³amkowa dawka skuteczna stê¿enia tlenku wêgla,
FEDCN – u³amkowa dawka skuteczna cyjanowodoru i jego zwi¹zków organicznych,
FLDirr – u³amkowa dawka œmiertelna pozosta³ych gazów po¿arowych,
V CO2 – stopieñ hiperwentylacji spowodowany dwutlenkiem wêgla,
FEDO – stopieñ niedotlenienia,
FEDCO2 – u³amkowa dawka skuteczna dwutlenku wêgla.
Do obliczeñ u³amkowej dawki skutecznej wchodzi cyjanowodór oraz wszystkie zwi¹zki organiczne cyjanowodoru. Wykluczony jest natomiast dwutlenek
azotu (NO2) który stanowi sk³adow¹ FLDirr – cz¹stkowej dawki œmiertelnej pozosta³ych gazów po¿arowych. W celu obliczenia cz¹stkowego stê¿enia œmiertelnego niezbêdne s¹ wartoœci stê¿eñ poszczególnych gazów powoduj¹ce œmieræ.
Tabela 4. Stê¿enia gazów po¿arowych powoduj¹ce œmieræ
Gaz

Stê¿enie [ppm]

HCl
HBr
HF
SO2
NO2
CH2CHO
HCHO (formaldehyd)

114 000
114 000
87 000
12 000
1900
4500
22 500

îród³o: [9].

W tabeli 5 przedstawiono praktyczny przyk³ad zastosowania opisanego modelu. Z analizy otrzymanych danych wynika, ¿e obezw³adnienie ewakuuj¹cych
siê osób spowodowane produktami spalania nast¹pi miêdzy szóst¹, a siódm¹ mi-
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nut¹, jeœli bêd¹ przebywali w strefie zagro¿enia. Wartoœæ skumulowana stê¿enia
skutecznego w czasie oœmiu minut osi¹ga wartoœæ 1,0679. W ósmej minucie wystêpuje ju¿ tak du¿e stê¿enie toksycznych i dusz¹cych sk³adników dymu, ¿e
w ci¹gu jednej minuty spowoduj¹ zatrucie. Wskazuje na to suma dawek skutecznych przekraczaj¹ca wartoœæ 1. Powy¿sze obliczenia mog¹ pos³u¿yæ do wyznaczenia dostêpnego czasu ewakuacji ASET.
Tabela 5. Przyk³ad obliczenia stê¿enia skutecznego produktów spalania powoduj¹ce
obezw³adnienie, a w konsekwencji 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

0,0000

0,0087

0,0172

0,0372

0,1067

0,2945

0,6036

1,0416

IN

0,0000

0,0087

0,0260

0,0631

0,1699

0,4643

1,0679

2,1095

CO2

0,0000

0,0035

0,0095

0,0195

0,0363

0,0837

0,1634

0,2972

0,0000

0,0087

0,0260

0,0631

0,1699

0,4643

1,0679

2,1095

å FED
å FED
å FED

IN

sk

sk

max

îród³o: opracowanie w³asne.

Produkty spalania oprócz w³aœciwoœci toksycznych maj¹ równie¿ dzia³anie
dra¿ni¹ce. Powoduj¹ podra¿nienie oczu i dróg oddechowych. U ludzi zmniejsza
siê wtedy zdolnoœæ do okreœlania drogi ucieczki, czêsto dokonywane s¹ b³êdne
wybory prowadz¹ce w konsekwencji do zab³¹dzenia w budynku. Wiêkszoœæ gazów po¿arowych dodatkowo kumuluje siê w organizmie, potêguj¹c skutki zatrucia. WskaŸnik FIC (cz¹stkowe stê¿enie dra¿ni¹ce) opisuje stopieñ dra¿liwoœci
dymu i oblicza siê go jako sumê wskaŸników dla poszczególnych substancji [9]:
FIC = FICHCl + FICHBr + FICHF + FICSO2 + FICNO2 +
+ FICCH 2 HO + FICHCHO + å FICx

(29)
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W celu wyznaczenia poszczególnych sk³adowych równania niezbêdna jest
znajomoœæ stê¿eñ produktów spalania uniemo¿liwiaj¹cych ewakuacjê i wyjœcie
z budynku co najmniej po³owie osób. Najbardziej dra¿ni¹ce s¹ formaldehydy
i akroleiny. W dalszej kolejnoœci plasuj¹ siê tlenki, które w kontakcie z wod¹
tworz¹ kwasy. Trafiaj¹c do oczu i dróg oddechowych, powoduj¹ powstanie odczynu kwaœnego, który utrudnia orientacjê na drodze ewakuacyjnej oraz utrudnia oddychanie. Najmniej agresywne s¹ wodorki chloru, bromu i fluoru. W tabeli 6 przedstawiono stê¿enia dra¿ni¹cych zwi¹zków dymu, które uniemo¿liwiaj¹
ewakuacjê.
Tabela 6. Stê¿enia zwi¹zków dra¿ni¹cych dymu uniemo¿liwiaj¹ce ewakuacje z budynku
po³owie osób
Zwi¹zek chemiczny

Stê¿enie [ppm]

HCl
HBr
HF
SO2
NO
CH2CHO (akroleiny)
HCHO (formaldehydy)

200
200
200
24
70
4
6

îródlo: [9].

Koncentracja produktów spalania powoduje równie¿ ograniczenie widzialnoœci oraz utrudnia wydostanie siê z obiektu. Stopieñ zadymienia uniemo¿liwiaj¹cy
wydostanie siê z obiektu opisuje u³amkowy wskaŸnik koncentracji dymu
FECSMOKE [9]:
OD
(30)
FECSMOKE =
- (dla ma³ych pomieszczeñ)
0,2
FECSMOKE =

OD
0, 08

- (dla du¿ych pomieszczeñ)

(31)

gdzie:
OD – optyczna gêstoœæ dymu [B/m].
WskaŸnik koncentracji dymu zale¿y od wielkoœci pomieszczenia. Pierwszy
dotyczy ma³ych przestrzeni, gdzie odleg³oœæ do najbli¿szych znaków ewakuacyjnych nie przekracza 5 m, drugi – du¿ych przestrzeni. W przypadku osi¹gniêcia
przez wskaŸnik FECSMOKE wartoœci 1, gêstoœæ dymu jest na tyle du¿a, ¿e ewakuowane osoby strac¹ orientacjê w przestrzeni i nie udaje siê im opuœciæ strefy zagro¿enia. Przedstawiona w równaniu gêstoœæ optyczna dymu OD mo¿e byæ wyznaczona z opisywanego wczeœniej wskaŸnika ekstynkcji. Proporcja pomiêdzy nimi
przedstawia siê w przybli¿eniu nastêpuj¹co:
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OD =

1
cs » 0, 4343 cs
ln 10

(32)

gdzie:
cs – wspó³czynnik ekstynkcji [1/m].
Przyk³adowo na przestrzeni 7×7 m wystêpuje zadymienie ograniczaj¹ce widzialnoœæ do 6 m, co odpowiada wspó³czynnikowi ekstynkcji 0,384 m-1. Przez pomieszczenie prowadzi droga ewakuacyjna, któr¹ bêd¹ ewakuowali siê ludzie. Po
podstawieniu wartoœci do równania (32) otrzymujemy gêstoœæ optyczn¹ dymu
równ¹ 0,1668 B/m. Ze wzglêdu na ma³e rozmiary pomieszczenia wskaŸnik
stê¿enia skutecznego dymu wynosi:
FECSMOKE »

OD 0,1668
=
= 0,834
0,2
0,2

(33)

Wspó³czynnik stê¿enia skutecznego zadymienia niemal¿e przekroczy³ wartoœæ krytyczna równ¹ 1 powoduj¹c¹ utratê orientacji u ewakuuj¹cych siê ludzi.
Gdyby ograniczenie widzialnoœci wystêpowa³o w pomieszczeniu o du¿ych rozmiarach przekraczaj¹cych 10 m sytuacja wygl¹da³aby inaczej. WskaŸnik
FECSMOKE dla równania 31 wyniós³by 2,085 i ponad dwukrotnie przekroczy³by
wartoœæ krytyczn¹.
Strefa spalania emituje ciep³o w postaci gor¹cych gazów oraz promieniowania
elektromagnetycznego. Nie s¹ one obojêtne dla ewakuuj¹cych siê osób. Dzia³anie
promieniowania i wysokiej temperatury sumuje siê, zmniejszaj¹c szanse na bezpieczne opuszczenie zagro¿onej strefy. Mo¿liwoœæ opuszczenia pomieszczenia
w stosunku do oddzia³ywania strumienia promieniowania cieplnego i temperatury opisuj¹ równania [9]:
æ 1,33 ö
(34)
FEDRAD = çç 1,33 ÷÷ - 1
èq ø
FEDCONV =

1
5 ´ 10 7 T -3 , 4

FEDHEAT = FEDRAD + FEDCONV

(35)

(36)

gdzie:
FEDRAD – wskaŸnik skutecznej dawki promieniowania,
FEDCONV – wskaŸnik skutecznej dawki temperatury,
FEDHEAT – wskaŸnik skutecznej dawki równoczesnego oddzia³ywania promieniowania i temperatury,
q – gêstoœæ strumienia ciep³a [kW/m2],
T – temperatura otoczenia [°C].
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Przyk³adowo rozpatrzmy przypadek, w którym podczas ewakuacji na osobê A
oddzia³uje strumieñ ciep³a o gêstoœci 2,5 kW/m2 w czasie 25 s oraz oddzielny
przypadek, gdy na ewakuowan¹ osobê B oddzia³uje temperatura 70°C, równie¿ w czasie 25 s. WskaŸnik skutecznej dawki promieniowania wynosi zatem
FEDA RAD = 0, 64, a FEDB CONV = 0, 93.
Gdyby ewakuuj¹ca siê osoba musia³a pokonaæ przestrzeñ, w której wystêpuj¹
powy¿sze warunki ³¹cznie, z pewnoœci¹ nie opuœci³aby strefy zagro¿enia. Potwierdza to wskaŸnik skutecznej dawki równoczesnego oddzia³ywania promieniowania i temperatury, który przekroczy³ wartoœæ krytyczn¹ równ¹ 1:
FEDHEAT » 0, 64 + 0, 93 = 1,57

(37)

Podsumowanie
Ewakuacja jest procesem bardzo z³o¿onym, przebiegaj¹cym odmiennie dla
ró¿nych budynków i w ró¿nych warunkach. Ponadto skuteczna ewakuacja
w przypadku zagro¿enia pozwala na uratowanie wiele istnieñ ludzkich. Z tego
powodu na przestrzeni wielu lat trwa³y i trwaj¹ nieustanne prace nad okreœleniem najbardziej dok³adnych modeli matematycznych opisuj¹cych proces ewakuacji. Korzystaj¹c z dotychczasowych osi¹gniêæ naukowych oraz z norm, mo¿liwe
jest bardzo dok³adne oszacowanie czasu ewakuacji. Szacowanie jest czynnoœci¹
bardzo pracoch³onn¹, wymagaj¹c¹ dobrej znajomoœci budynku, warunków
w nim panuj¹cych oraz koniecznoœci przeanalizowania ró¿nych scenariuszy rozwoju po¿arów oraz innych zagro¿eñ. Parametry dróg ewakuacyjnych, tj. d³ugoœci
ci¹gów komunikacyjnych, szerokoœci przejœæ, liczba kondygnacji czy liczba
wyjœæ ewakuacyjnych, to niektóre z elementów budynku maj¹ce wp³yw na czas
ewakuacji. Czynniki pochodz¹ce od po¿aru lub innego zagro¿enia, m.in. widzialnoœæ, stê¿enie gazów toksycznych, stê¿enie gazów dra¿ni¹cych, temperatura, promieniowanie równie¿ w ogromnym stopniu zmieniaj¹ czas ewakuacji. Tak¿e
indywidualne cechy ludzi oraz ich przygotowanie na wypadek ewentualnego zagro¿enia s¹ elementem mog¹cym wp³ywaæ na czas ewakuacji.
W opracowaniu przedstawiono postêpy, jakie dokona³y siê w szacowaniu czasu bezpiecznej ewakuacji ludnoœci z zagro¿onych obiektów. Pokazano, w jaki
sposób na przestrzeni lat uszczegó³awiano modele matematyczne dotycz¹ce procesu przejœcia drogami ewakuacyjnymi. Nastêpnie przedstawiono rozszerzon¹
koncepcjê szacowania czasu ewakuacji zaprezentowan¹ w normie British Standard PD 7974-6. W normie tej, oprócz czasu przejœcia drogami ewakuacyjnymi,
uwzglêdniono czas potrzebny na wykrycie zagro¿enia (po¿aru), czas alarmowania oraz czas reakcji ludzi na og³oszony alarm. Jest to podejœcie szersze, ale
dok³adniej opisuj¹ce zjawisko ewakuacji. Norma równie¿ wskazuje na koniecznoœæ okreœlania marginesu bezpieczeñstwa, który jest ró¿nic¹ pomiêdzy dostêp-

Zeszyty Naukowe SGSP nr 49 (1) 2014

96

nym, a wymaganym czasem bezpiecznej ewakuacji. Zakoñczenie artyku³u stanowi przegl¹d czynników maj¹cych wp³yw na szybkoœæ przemieszczania siê ludzi
drogami ewakuacyjnymi. Jest to istotne ze wzglêdu na fakt, ¿e szybkoœæ przemieszczania siê ludzi ma ogromny wp³yw na czas ewakuacji.
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Fixing the Time for Safe Evacuation of People
from Endangered Buildings
The paper presents the progress which has been made in estimating the
time of the safe evacuation of people from endangered objects. The most
important works on developing more and more accurate mathematical
models describing the process of evacuation have been chronologically
organized. The paper shows the complexity and the details of the
evacuation process. The factors influencing the change in the speed
of people movement during the evacuation have been presented.
Keywords: safety in buildings, people evacuation, estimating the
evacuation time.
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Przygotowanie funkcjonariuszy Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej do dzia³añ ratowniczych na obszarach
wodnych – postulaty metodyczne
Najlepszym rozwi¹zaniem utrzymania w pe³nej gotowoœci funkcjonariuszy
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (PSP) przewidzianych do dzia³añ ratowniczych
na obszarach wodnych, w tym warunkach klêski ¿ywio³owej w czasie powodzi, powinno byæ przyjêcie systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego obejmuj¹cego szkolenia, æwiczenia i manewry, w tym: szkolenia
podstawowe dla ratowników wodnych, szkolenia z dziedziny ratownictwa
wodnego w sytuacjach kryzysowych, æwiczenia i manewry pododdzia³ów
taktycznych dysponowanych do dzia³añ podczas powodzi. PSP mog³aby
rozwa¿yæ mo¿liwoœæ zaimplementowania innowacyjnej e-us³ugi w zakresie
szkolenia, skierowanej do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji
ratownika wodnego. E-us³uga mo¿e zautomatyzowaæ proces szkolenia ratowników wodnych w zakresie teoretycznym poprzez wyeliminowanie
czynnika ludzkiego – instruktora – w tej czêœci procesu edukacji.
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo, ratownictwo wodne, powódŸ.
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Wstêp
Istotn¹ potrzeb¹ cz³owieka jest potrzeba poczucia bezpieczeñstwa1. Zagro¿enia maj¹ uwarunkowania cywilizacyjne i wi¹¿¹ siê z rosn¹cymi potrzebami w zakresie bezpieczeñstwa2. Zagro¿enia s¹ elementem ryzyka i istniej¹ ci¹gle3. Sprawy wewnêtrzne w Polsce obejmuj¹ sprawy bezpieczeñstwa publicznego oraz
bezpieczeñstwa powszechnego4. Demokratyczne pañstwo ma zapewniæ odpowiedni poziom bezpieczeñstwa, pozwalaj¹cy obywatelom na funkcjonowanie na
poziomie stosownym do rozwoju cywilizacyjnego5. Za prowadzenie dzia³añ ratowniczych z zakresu bezpieczeñstwa powszechnego odpowiada Pañstwowa Stra¿
Po¿arna (PSP), zawodowa, umundurowana i odpowiednio wyposa¿ona w sprzêt
formacja przeznaczona miêdzy innymi do walki z klêskami ¿ywio³owymi i innymi miejscowymi zagro¿eniami6, w tym na obszarach wodnych z uwzglêdnieniem
praw na nich obowi¹zuj¹cych7. Komendant G³ówny PSP jest zwierzchnikiem
krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego (KSRG)8.
Ratownictwo jest realizowane na obszarach wodnych9, w tym objêtych powodzi¹ lub zalaniem, jak równie¿ na terenach zalodzonych, które polega na wykonywaniu czynnoœci ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego, chemicznego, technicznego, wysokoœciowego lub gaszenia po¿arów. Realizacja dzia³añ
ratowniczych na obszarach wodnych mo¿e stanowiæ wstêp do uruchomienia
dzia³añ humanitarnych lub ekologicznych10. Funkcjonowanie KSRG11 oraz mo¿liwoœæ w³¹czania jednostek ochrony przeciwpo¿arowej do KSRG12 umo¿liwiaj¹
szersze wykorzystywanie si³ ratownictwa, a PSP jest przygotowana do kierowa-

1

J. Wolanin, Zarys teorii bezpieczeñstwa obywateli, ochrona ludnoœci podczas pokoju, Warszawa
2005, s. 13.
2
K. Ja³oszyñski, Charakterystyka wspó³czesnych zagro¿eñ, [w:] Teoretyczne aspekty strategii
bezpieczeñstwa pañstwa, A. Szerauc (red.), P³ock 2010, s. 29 i n.
3
J. Wolanin, Zarys teorii…, s. 14.
4
Ustawa z 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (DzU z 1997 r. nr 141, poz. 943, ze
zm.), art. 29 ust 1.
5
Bezpieczeñstwo wewnêtrzne RP w ujêciu systemowym i zadañ administracji publicznej, B. Wiœniewski, S. Zalewski (red.), Bielsko-Bia³a 2006, s. 23.
6
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, art. 1 ust. 1 (DzU z 1991 r. nr 88, poz.
400, ze zm.).
7
Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzU z 2001 r. nr 115, poz. 1229, ze zm.).
8
Ustawa o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, art. 1 ust. 1.
9
Ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeñstwie osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych
(DzU z 2011 r. nr 208, poz.1240).
10
http://straz.gov.pl/ [dostêp: 22.11.2013].
11
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 18 lutego 2011 r. w sprawie
szczegó³owych zasad organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego (DzU z 2011 r. nr 46,
poz. 239).
12
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 14 wrzeœnia 1998 r. w sprawie
zakresu, szczegó³owych warunków i trybu w³¹czania jednostek ochrony przeciwpo¿arowej do krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego (DzU z 1998 r. nr 121, poz. 798).
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nia13 podczas dzia³añ ratowniczych14 posiada przejrzyste zasady wyposa¿ania
swoich jednostek15. W 2004 r. zosta³y unormowane sprawy wykonywania prac
podwodnych w jednostkach dzia³u spraw wewnêtrznych (podleg³ych lub nadzorowanych)16, które póŸniej skorygowano17, a tak¿e okreœlono kwalifikacje osób
uprawnionych do wykonywania prac podwodnych w dziale spraw wewnêtrznych18. Wielokrotnie w PSP by³y porz¹dkowane sprawy ratownictwa wodnego19,
zosta³y wydane regulacje20 powo³ane w³aœciwe komisje w 2007 r.21 i w 2009 r.22
Dzia³ania ratownicze na obszarach wodnych – ratownictwo wodne – PSP realizuje w zakresie:
– podstawowym, obejmuj¹cym czynnoœci ratownicze wykonywane na powierzchni obszarów wodnych, w tym zalodzonych przez wszystkie jednostki ratowniczo-gaœnicze,
– specjalistycznym, obejmuj¹cym podstawowe i specjalistyczne czynnoœci ratownicze na powierzchni oraz w toni lub na dnie obszaru wodnego, wykonywane
przez specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego23,
– po przygotowaniu funkcjonariuszy do dzia³añ z zakresu ratownictwa wodnego24.
W przygotowaniu niniejszego opracowania zosta³a dokonana analiza publikacji, dokumentów i Ÿróde³ prawa.
13
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu
i trybu korzystania z praw przez kieruj¹cego dzia³aniem ratowniczym. (DzU z 1992 r. nr 54, poz. 259).
14
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 31 lipca 2001 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kierowania i wspó³dzia³ania jednostek ochrony przeciwpo¿arowej bior¹cych
udzia³ w dzia³aniach ratowniczych (DzU z 2001 r. nr 82, poz. 895 ze zm.).
15
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 22 wrzeœnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad wyposa¿ania jednostek organizacyjnych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (DzU
z 2000 r. nr 93, poz. 1035).
16
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 25 maja 2004 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach podleg³ych lub nadzorowanych przez ministra w³aœciwego
do spraw wewnêtrznych (DzU z 2004 r. nr 138, poz. 1468 ze zm.).
17
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 16 maja 2011 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podleg³ych lub
nadzorowanych przez ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych (DzU z 2011 r. nr 128, poz. 728).
18
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 25 maja 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyska³y uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podleg³ych lub nadzorowanych przez ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych (DzU z 2004 r. nr 138, poz. 1469).
19
Tymczasowe zasady prowadzenia prac podwodnych w dzia³alnoœci ratowniczej jednostek organizacyjnych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, KG PSP, Warszawa 1993, Regulamin ratownictwa wodnego,
KG PSP, Warszawa 1997 r.
20
Ogólne wytyczne do planowania i organizowania ratownictwa na obszarach wodnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaœniczym, KG PSP, Warszawa 2005.
21
Decyzja nr 61 Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z 24 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie powo³ania komisji do spraw ratownictwa wodnego.
22
Decyzja nr 20 Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z 30 kwietnia 2009 r. w sprawie powo³ania zespo³u do spraw ratownictwa wodnego.
23
Zasady organizacji ratownictwa wodnego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaœniczym, KG
PSP, Warszawa 2013 r.
24
Zasady organizacji szkoleñ z zakresu ratownictwa wodnego realizowanego przez PSP oraz uzyskiwania kwalifikacji instruktorskich MSWiA w szkoleniu nurkowym, KG PSP z 3 kwietnia 2009 r.
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1. Organizacja szkoleñ w zakresie ratownictwa wodnego
System organizacji szkoleñ z zakresu ratownictwa wodnego w PSP w zasadzie
ogranicza siê do systemu szkoleñ nurkowych niezbêdnych do podjêcia dzia³añ
ratowniczych w zakresie specjalistycznym. Po wejœciu w ¿ycie rozporz¹dzenia
w sprawie wykonywania prac podwodnych25, w PSP wprowadzono program kursu specjalistycznego dla m³odszych nurków wykonuj¹cych prace podwodne
w zakresie ratownictwa26.
Dopiero w 2008 r. podjêto prace nad programami szkoleñ na pozosta³e stopnie
nurkowe. Podczas posiedzeñ komisji do spraw ratownictwa wodnego w 2008 r.
zosta³y opracowane projekty programów szkolenia dla stopni nurka Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji (MSWiA):
– nurka wykonuj¹cego prace podwodne w zakresie ratownictwa,
– nurka kieruj¹cego pracami podwodnymi w zakresie ratownictwa.
Przy tym przygotowana zosta³a zmiana w programie m³odszego nurka wykonuj¹cego prace podwodne w zakresie ratownictwa, w celu ujednolicenia go z projektami wy¿ej wymienionych programów27.
Przygotowana zosta³a œcie¿ka edukacyjna dla kandydata na instruktora
szkol¹cego w zakresie ratownictwa, w której istotne znaczenie maj¹ programy
kursów specjalistycznych dla: m³odszych nurków28 i nurków29 oraz nurków kieruj¹cych pracami podwodnymi30, uzupe³nione zasadami organizacji szkoleñ oraz
uzyskiwania kwalifikacji instruktorskich31.
Od 2005 r. szkolenia z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego prowadzone s¹
w Oœrodku Szkolenia w Bornym Sulinowie (województwo zachodniopomorskie), a od 2011 r. równie¿ w oœrodku szkoleniowym w Rybakach ko³o Olsztyna
(województwo warmiñsko-mazurskie).
Przygotowanie do prowadzenia dzia³añ w zakresie podstawowym powinno
uwzglêdniaæ bezpieczeñstwo ratowników jednostek dysponowanych do dzia³añ
w pierwszej kolejnoœci lub prowadz¹cych te dzia³ania samodzielnie. Docelowo,
zdolnoœæ do podjêcia dzia³añ ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym po25

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 25 maja 2004 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podleg³ych lub nadzorowanych przez ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych (DzU z 2004 nr 138 poz. 1468).
26
Program kursu specjalistycznego dla m³odszych nurków wykonuj¹cych prace podwodne w zakresie ratownictwa, KG PSP dnia 18 listopada 2005 r.
27
Projekty programów zosta³y przygotowane w Wydziale Programowo-Dydaktycznym Biura
Kadr i Szkolenia KG PSP.
28
Pogram kursu specjalistycznego dla m³odszych nurków MSWiA wykonuj¹cych prace podwodne
w zakresie ratownictwa, KG PSP z 3 kwietnia 2009 r.
29
Pogram kursu specjalistycznego dla nurków MSWiA wykonuj¹cych prace podwodne w zakresie
ratownictwa, KG PSP z 3 kwietnia 2009 r.
30
Pogram kursu specjalistycznego dla nurków MSWiA kieruj¹cych pracami podwodnymi w zakresie ratownictwa, KG PSP z 3 kwietnia 2009 r.
31
Zasady organizacji szkoleñ z zakresu ratownictwa wodnego realizowanego przez PSP oraz uzyskiwania kwalifikacji instruktorskich MSWiA w szkoleniu nurkowym, KG PSP z 3 kwietnia 2009 r.
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winny posiadaæ wszystkie jednostki KSRG. W zakresie podstawowym czynnoœci
ratownicze obejmuj¹, w szczególnoœci:
1) rozpoznanie i ocenê zagro¿enia dla:
a) ¿ycia i zdrowia,
b) œrodowiska i mienia;
2) niesienie pomocy ton¹cym (w tym na akwenach zalodzonych), poprzez dotarcie do poszkodowanych lub zagro¿onych ludzi oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy, a tak¿e przekazanie poza strefê zagro¿enia
– poszkodowanych zespo³om Pañstwowego Ratownictwa Medycznego;
3) ratowanie ¿ycia ludzi na wodach powodziowych, poprzez dotarcie do poszkodowanych lub zagro¿onych osób oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej
pomocy i ewakuacjê poza strefê zagro¿enia;
4) zabezpieczenie dzia³añ ratowniczych na lodzie oraz innym obszarze wodnym,
z uwzglêdnieniem asekuracji ratowników podczas dzia³añ ratowniczych prowadzonych bezpoœrednio na wodzie (lodzie) oraz w jego s¹siedztwie (brzegu);
5) ewakuacjê ludzi z terenów zalanych, kry lodowej, obszaru wodnego, ³odzi, pojazdów lub obiektów i urz¹dzeñ hydrotechnicznych;
6) ewakuacjê zwierz¹t;
7) likwidacjê lub ograniczenie nag³ych zagro¿eñ wywo³anych przez substancje
niebezpieczne lub inne czynniki szkodliwe dla œrodowiska wodnego;
8) wspó³dzia³anie z innymi podmiotami KSRG realizuj¹cymi podstawowe i specjalistyczne czynnoœci ratownicze;
9) wspó³dzia³anie z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (WOPR)
oraz innymi podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego32.
W PSP zosta³y okreœlone wymagania kwalifikacyjne stra¿aków podejmuj¹cych dzia³ania na obszarach wodnych. Zasady wskazuj¹, ¿e dzia³ania ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym powinni prowadziæ stra¿acy posiadaj¹cy umiejêtnoœci w zakresie ratownictwa wodnego i powodziowego nabyte
w ramach szkolenia kwalifikacyjnego i utrwalane w ramach doskonalenia zawodowego. Natomiast stra¿acy PSP, którzy nie mieli mo¿liwoœci uzyskania w ramach szkoleñ kwalifikacyjnych i doskonalenia zawodowego umiejêtnoœci w zakresie ratownictwa wodnego i powodziowego, winni je pozyskaæ w ramach
szkolenia uzupe³niaj¹cego. PSP nie posiada programów szkolenia ratownictwa
wodnego w zakresie podstawowym, ale pomimo tego w niektórych jednostkach
wojewódzkich PSP by³y prowadzone szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego
i lodowego33.
32
Porozumienie w sprawie okreœlenia zasad wspó³dzia³ania krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym pomiêdzy Komendantem G³ównym PSP,
a Prezesem Zarz¹du G³ównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zawarte 21 kwietnia
2006 r.
33
Ibidem.
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2. Model szkolenia ratowników wodnych
Najlepszym rozwi¹zaniem utrzymania w pe³nej gotowoœci funkcjonariuszy PSP
przewidzianych do dzia³añ ratowniczych na obszarach wodnych, w tym warunkach
klêski ¿ywio³owej w czasie powodzi, powinno byæ przyjêcie systemu szkolenia
i doskonalenia zawodowego obejmuj¹cego szkolenia, æwiczenia i manewry, w tym:
1) szkolenia podstawowe dla ratowników wodnych,
2) szkolenia z dziedziny ratownictwa wodnego w sytuacjach kryzysowych,
3) æwiczenia i manewry.
Szkolenia podstawowe dla ratowników wodnych powinny byæ realizowane
w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej i szko³ach PSP oraz w ramach szkolenia
uzupe³niaj¹cego i doskonalenia zawodowego w miarê mo¿liwoœci w jednostkach
ratowniczo-gaœniczych. Na podstawie Ustawy o bezpieczeñstwie osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych34 zosta³o wydane Rozporz¹dzenie w sprawie
szkoleñ w ratownictwie wodnym35, którego za³¹cznikiem jest Ramowy program
szkolenia ratowników wodnych36. Ratownikiem wodnym mo¿e byæ funkcjonariusz s³u¿by pañstwowej. W zwi¹zku z wprowadzeniem wymienionego Ramowego programu szkolenia podstawowe mog³yby byæ realizowane w trzech
modu³ach. Pierwszy z trzech proponowanych modu³ów, licz¹cy 18 godzin æwiczeñ z zakresem tematycznym, przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Modu³ I szkolenia ratownika wodnego (18 godzin)
Zagadnienie

P³ywanie
i techniki
ratownictwa
wodnego
(æwiczenia)

Cele szkolenia

Liczba
godzin

Kszta³cenie umiejêtnoœci:

18

1) p³ywania stosowanego w ratownictwie wodnym

7

2) samo ratownictwa

1

3) wykonywania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego
wejœcia do wody

1

4) p³ywania pod wod¹ i nurkowania

3

5) holowania osoby zagro¿onej, co najmniej trzema sposobami

5

6) ewakuacji z wody i na l¹dzie

0,5

7) opanowania osoby ton¹cej pasywnej i u³o¿enia jej w pozycji
do holowania

0,5

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie rozporz¹dzenia MSW37.

34

Ustawa z 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeñstwie osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych
(DzU z 2011 r. nr 208, poz. 1240).
35
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleñ w ratownictwie wodnym (DzU z 2012 r. nr 208, poz. 474).
36
Ibidem, za³¹cznik Ramowy program szkolenia ratowników wodnych.
37
J. Telak, Model funkcjonowania WOPR jako organizacji pozarz¹dowej w systemie bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa, (rozprawa doktorska), Szczytno 2012, s. 185, na podstawie Rozporz¹dzenie w sprawie szkoleñ…, op.cit.
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Modu³ II szkolenia, licz¹cy równie¿ 18 godzin z zakresem tematycznym zosta³ przedstawiony w tabeli 2.
Tabela 2. Modu³ II szkolenia ratownika wodnego (18 godzin)
Liczba godzin

Lp.

Zagadnienie

Cele szkolenia

1

P³ywanie i techniki
ratownictwa
wodnego

Zdobywanie wiedzy i kszta³cenie umiejêtnoœci z zakresu:

6

9

1) p³ywania stosowanego w ratownictwie wodnym

1

2

2) samego ratownictwa

1

wyk³ad æwiczenia

3) wykonywania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejœcia do wody

1

4) p³ywania pod wod¹ i nurkowania

1

3

6) ewakuacji z wody i na l¹dzie

1

0,5

7) opanowania osoby ton¹cej pasywnej i u³o¿enia jej w pozycji
do holowania

1

0,5

5) holowania osoby zagro¿onej, co najmniej trzema sposobami

2

Sprzêt wykorzystywany
w ratownictwie wodnym

1

8) postêpowania z osob¹ ton¹c¹ aktywn¹

1

1

Zdobywanie wiedzy i kszta³cenie umiejêtnoœci z zakresu:

1

2

1) wykonywania podstawowych prac bosmañskich

1

1

2) prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzêtu
do ratownictwa wodnego

1

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie rozporz¹dzenia MSW38.

Modu³ III, licz¹cy 27 godzin, powinien koñczyæ siê egzaminem, po zdaniu
którego otrzymuje siê zaœwiadczenie o ukoñczeniu szkolenia ratownika wodnego
(tabela 3). Realizacja zajêæ dydaktycznych w ramach szkolenia ratowników wodnych mo¿e byæ roz³o¿ona w czasie.
Tabela 3. Modu³ III szkolenia ratownika wodnego (27 godzin)
Lp. Zagadnienie

1

Cele szkolenia

Organizacja
Zdobywanie wiedzy z zakresu:
ratownictwa
1) podstaw prawnych funkcjonowania ratownictwa wodnego
wodnego
w Rzeczypospolitej Polskiej
– podstawy
prawne
2) organizacji ratownictwa wodnego w pozosta³ych systemach ratowniczych funkcjonuj¹cych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
3) prawnych aspektów pracy ratownika wodnego (kodeks karny,
kodeks wykroczeñ, kodeks cywilny, kodeks pracy)

38

Liczba godzin
wyk³ad æwiczenia

4
1
2
1

J. Telak, Model funkcjonowania WOPR jako organizacji pozarz¹dowej w systemie bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa, (rozprawa doktorska), Szczytno 2012, s. 185, na podstawie Rozporz¹dzenie w sprawie szkoleñ…, op.cit.
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Lp. Zagadnienie

2

3

Organizacja
pracy
ratowników

Cele szkolenia

Liczba godzin
wyk³ad æwiczenia

Zdobywanie wiedzy i kszta³cenie umiejêtnoœci z zakresu:

7

1) obowi¹zków i uprawnieñ ratowników wodnych

1

2) specyfiki ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach
wodnych

2

3) specyfiki dzia³ania ratownika wodnego na poszczególnych obszarach wodnych (lód, cieki, powódŸ, miejsca bagniste)

2

4) hydrologii i meteorologii

1

5) dokumentacji dzia³añ ratowniczych

1

1

2

13

Sprzêt wykoZdobywanie wiedzy i kszta³cenie umiejêtnoœci z zakresu:
rzystywany
1) zastosowania sprzêtu ratowniczego i p³ywaj¹cego wykorzystywaw ratownicnego w ratownictwie wodnym i jego zastosowania
twie wodnym
2) wykonywania podstawowych prac bosmañskich
3) prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzêtu do
ratownictwa wodnego

1

1
1
1

12

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Rozporz¹dzenia MSW39.

Ustawodawca przewidzia³ wy³¹cznie instytucjê „uniwersalnego” ratownika
wodnego40, którego wiedza i umiejêtnoœci, bêd¹ce pochodn¹ odbytego szkolenia,
s¹ niewystarczaj¹ce do profesjonalnego dzia³ania w zakresie ratownictwa wodnego w warunkach stanu klêski ¿ywio³owej spowodowanej powodzi¹. Dlatego istotne jest, aby w doskonaleniu zawodowym stra¿aków PSP, uwzglêdniæ zdobywanie
umiejêtnoœci (w zale¿noœci od specyfiki obszaru chronionego) m.in. z zakresu:
– ratownictwa lodowego (istniej¹ programy autorskie);
– ratownictwa na rzekach górskich i wodach szybko p³yn¹cych41;
– ratownictwa morskiego (brak programu), przy wsparciu ratowników SAR42;
– ratownictwa w czasie powodzi (brak programu);
– sterowania ³odziami z napêdem silnikowym (funkcjonariusze PSP zdobywaj¹
kwalifikacje sternika motorowodnego lub stermotorzysty).
Istnieje uzasadniona potrzeba opracowania brakuj¹cych programów przez
jednostkê centraln¹, jak równie¿ materia³ów w postaci skryptów, podrêczników
itp., z których funkcjonariusze PSP mogliby skorzystaæ podczas doskonalenia
zawodowego.
Wspólne szkolenia, æwiczenia i treningi sprzyjaj¹ osi¹ganiu wysokiego poziomu koordynacji dzia³añ oraz prowadz¹ do opracowania metod i taktyki stosowa39
40
41

Ibidem, s. 187.
Ustawa o bezpieczeñstwie…, op.cit.
Program szkolenia z zakresu ratownictwa na wodach szybkop³yn¹cych, KG PSP, Warszawa

2011.

42

Porozumienie z 17 grudnia 2003 r. zawarte pomiêdzy Komendantem G³ównym PSP, Pomorskim
KW PSP, Zachodniopomorskim KW PSP, Warmiñsko-Mazurskim KW PSP a Dyrektorem Morskiej
S³u¿by Poszukiwania i Ratownictwa.
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nych w sytuacjach nadzwyczajnych. W Zasadach organizacji ratownictwa wodnego zaleca siê, aby æwiczenia lub inne formy doskonalenia zawodowego na
terenie województwa prowadziæ cyklicznie: z podmiotami ratowniczymi w³¹czonymi i wspó³dzia³aj¹cymi z KSRG w zakresie ratownictwa wodnego, dzia³aj¹cymi na terenie województwa raz w roku, natomiast ze Specjalistycznymi Grupami Ratownictwa Wodno-Nurkowego przynajmniej raz na dwa lata. Wspó³dzia³anie ze Specjalistyczn¹ Grup¹ Ratownictwa Wodno-Nurkowego w zale¿noœci od sytuacji obejmuje: zabezpieczenie terenu dzia³añ, oznakowanie miejsca
zdarzenia, udzielenie informacji nt. specyfiki terenu, g³êbokoœci zbiorników
wodnych itp., zapewnienie wsparcia logistycznego dzia³añ (np. w miarê mo¿liwoœci ³odzi, ogrzewanego namiotu socjalnego itp.)43.
System z konferencj¹, warsztatami i æwiczeniami oraz sprawdzianami umiejêtnoœci, uzupe³niony tak¿e próbnymi dzia³aniami, powinny realizowaæ komendy
powiatowe PSP, w niektórych rejonach, obejmuj¹cych dwa i wiêcej powiatów.
W trakcie konferencji omówione powinny byæ w szczególnoœci:
– zagro¿enia powodziowe w poszczególnych regionach kraju;
– fizyka wody podczas powodzi;
– locja i nawigacja w warunkach trudnych;
– budowle hydrotechniczne i ich zagro¿enia podczas powodzi;
– sprzêt do dzia³ania w warunkach powodzi i ich rozmieszczenie;
– system szkolenia z æwiczeniami i treningami, a tak¿e dzia³ania praktyczne;
– dzia³ania specjalistyczne;
– efekty stosowania poszczególnych procedur i taktyki oraz propozycje ich modyfikacji.
Podczas æwiczeñ omawiane i testowane powinny byæ wybrane aspekty taktyk
operacyjnych w dziedzinie przeciwpowodziowej, tj.:
– bie¿¹ce mo¿liwoœci jednostek ratowniczych;
– zastosowanie du¿ych ³odzi;
– wykorzystanie nurków;
– ochrona wa³ów przeciwpowodziowych od strony wody;
– transport, w tym przenoszenie worków z piaskiem;
– prowadzenie dzia³añ przy u¿yciu helikopterów ratunkowych;
– stosowanie systemów lataj¹cych z pilotem i bezza³ogowych;
– mo¿liwoœci operacyjne poszczególnych jednostek.
Przed rozpoczêciem æwiczeñ nale¿y uwzglêdniæ zastosowanie pe³nej logistyki, udzia³ obserwatorów, zaproszenie osób zarz¹dzaj¹cych w sytuacjach kryzysowych oraz przedstawicieli mediów.
Sprawdziany umiejêtnoœci z próbnymi dzia³aniami powinny obejmowaæ:
– ocenê dzia³añ praktycznych;
– precyzyjne omawianie dzia³añ specjalistycznych;
43

Zasady organizacji ratownictwa…, op.cit.
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– mo¿liwoœci przeniesienia operacyjnych taktyk do dzia³añ realnych;
– szanse na dalsze pog³êbianie wspólnego szkolenia i wspólnych dzia³añ.
Podczas prelekcji omawiane powinny byæ poszczególne zagadnienia, a nastêpnie w formie æwiczeñ w grupach roboczych – doskonalone: metodyka, taktyka
i techniki postêpowania. Ratownicy powinni nauczyæ siê przemieszczaæ jednostki p³ywaj¹ce na wodzie szybko p³yn¹cej, nieœæ pomoc osobom dotkniêtym powodzi¹, których ¿ycie i zdrowie znajduje siê w stanie zagro¿enia, zabezpieczaæ
wa³y od strony wody. Zdobyta wiedza powinna byæ odœwie¿ana i poszerzana,
a wyuczone umiejêtnoœci nale¿y utrzymywaæ na w³aœciwym poziomie i w miarê
mo¿liwoœci doskonaliæ je w ramach systematycznie odbywanych æwiczeñ zespo³owych i indywidualnych treningów. W zakresie wspólnych dzia³añ
wspó³pracuj¹ ze sob¹ wszystkie s³u¿by maj¹ce mo¿liwoœæ niesienia pomocy
w warunkach wystêpuj¹cej powodzi, których kooperowanie na w³aœciwym poziomie zale¿y od wspólnych æwiczeñ prowadz¹cych do osi¹gniecia odpowiedniego
poziomu koordynacji.

3. E-szkolenie w ratownictwie wodnym
Zainteresowanie PSP nale¿y skierowaæ równie¿ na œwiadczenie e-us³ugi dydaktycznej (edukacji zdalnej). Powinien zostaæ podjêty projekt – innowacja procesowa – poprzez sposób œwiadczenia us³ug szkoleniowych we wspó³pracy z dydaktykami medialnymi. Sprzyjaæ temu mo¿e modyfikacja informatyczna
opensourcowej platformy e-learningowej wraz z oprogramowaniem pozwalaj¹cym na kreacjê i dystrybucjê szkoleñ e-learningowych, dla zdefiniowanej, docelowej grupy kandydatów na ratowników wodnych z ca³ego kraju. Wprowadzenie narzêdzi nauczania na odleg³oœæ wi¹¿e siê z wdro¿eniem innowacji w formie
zaawansowanej technologii cyfrowej. Technologia ta z czasem powinna byæ
transparentna dla u¿ytkowników, jako novum informatyczne, a nastêpnie kreowaæ nowe zachowania i postawy w ramach procesów edukacyjnych, poprzez
usprawnion¹ formê kontaktów instruktora z uczestnikiem kursu w wirtualnej formie. Innowacje wynikaj¹ce z wdro¿enia nauczania na odleg³oœæ powinny
wp³yn¹æ na obni¿enie kosztów szkolenia ratowników wodnych oraz zwiêkszyæ
mo¿liwoœci zdobywania wiedzy i podwy¿szania kwalifikacji44.
PSP powinna rozwa¿yæ mo¿liwoœæ zaimplementowania innowacyjnej
e-us³ugi w zakresie szkolenia, której odbiorc¹ bêdzie osoba zainteresowana zdobyciem kwalifikacji ratownika wodnego. Celem komplementarnym powinno
byæ upowszechnienie nowoczesnych form szkolenia opartych na e-learningu.
Projekt taki skierowaæ mo¿na do tych grup, które charakteryzuje dynamiczny
rozwój i du¿y potencja³ w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii
informatycznych. Kierunek na e-szkolenie wynika z dynamicznego postêpu
technologicznego i wyraŸnego wzrostu udzia³u Internetu w edukacji pozaszkol44

J. Telak J., Model funkcjonowania…, op.cit., s 187–188.
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nej. Realizacja takiej formy nauczania mog³aby siê przyczyniæ siê do szybszego
rozwoju nowoczesnych form szkolenia oraz powstania nowej grupy ratowników
wodnych, ³¹cz¹cych wiedzê merytoryczn¹ z doœwiadczeniem w bran¿y elektronicznej, a tak¿e do doskonalenia czêœci kapita³u ludzkiego – osób zainteresowanych ratownictwem wodnym. Projekt taki poprzez nabycie pakietów dydaktycznych przez uczestników e-szkolenia doprowadziæ mo¿e do zwiêkszenia zasobów
informacji cyfrowej ratowników wodnych45.
E-us³ugi mog¹ byæ œwiadczone w sposób ca³kowicie zautomatyzowany (zdalny), za poœrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), na indywidualne zadanie us³ugobiorcy, po zalogowaniu siê na platformie. E-us³uga
mo¿e zautomatyzowaæ proces szkolenia ratowników wodnych w zakresie teoretycznym poprzez ca³kowite wyeliminowanie czynnika ludzkiego – instruktora
– w tej czêœci procesu edukacji. System taki mo¿e prowadziæ sta³¹ kontrolê procesu nauczania, dbaj¹c o logiczn¹ kolejnoœæ prezentowanych zagadnieñ oraz kontroluj¹c czas szkolenia. Uczestnik szkolenia bêdzie móg³ realizowaæ program
szkolenia teoretycznego, zaliczaj¹c kolejne zagadnienia w dowolnym czasie bez
potrzeby anga¿owania instruktora. Uczestnictwo w e-szkoleniu mo¿e byæ niezale¿ne od fizycznej lokalizacji uczestnika szkolenia, jedynym warunkiem korzystania z us³ugi bêdzie dostêp do Internetu. Treœci zawarte w oferowanych przez
e-us³ugê szkoleniach nale¿y przedstawiaæ za pomoc¹ animacji komputerowych
z równolegle prezentowan¹ przez lektora wiedz¹ teoretyczn¹46.
Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e postêp cywilizacyjny zwi¹zany z rozwojem technologicznym wywo³uje potrzeby zmian w systemie szkolenia i doskonalenia funkcjonariuszy PSP w zakresie ratownictwa wodnego.

4. Wyniki, wnioski, postulaty
1. Nale¿y opracowaæ programy szkoleñ PSP w zakresie ratownictwa wodnego
oraz wdro¿yæ ich realizacjê w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej oraz
szko³ach PSP.
2. Funkcjonariusze PSP kierowani do akcji ratowniczych na wodach powinni
byæ to przeszkoleni ratownicy wodni.
3. Specjalistyczne szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego, w szczególnoœci
powinni odbywaæ funkcjonariusze PSP, przewidziani do dzia³añ na obszarach wodnych.
4. Nale¿y wydaæ podrêczniki oraz przygotowaæ e-us³ugê do szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy PSP w zakresie ratownictwa wodnego.

45
46

Ibidem, s. 188.
Ibidem, 188–189.
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Preparation of Officer of State Fire Guard
for Rescue Operations on Sheets of Water
– Methodical Postulate
The best solution for keeping (PSP) officers, designated for conducting
the rescue activities on water areas including natural disasters caused by
floods, in full readiness should be an implementing of training system and
personal including trainings and maneuvers. This activities includes: basic
lifeguard’s trainings, lifeguard’s trainings in critical environment, trainings
and maneuvers of tactical subdivisions constituted to provide the assistance
in the event of floods. PSP could consider a possibility of implementation
the innovative E-service in the field of training, aimed to those who are
interested in gaining a Lifeguard qualifications. E-service can automatize
the process of lifeguard’s trainings at theoretical range by eliminating the
human factor – instructor – in this part of educational process.
Keywords: safety, water rescue, flood.
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Wybrane aspekty bezpieczeñstwa kibiców
pi³karskich podczas rozgrywek ekstraklasy
– ocena poziomu bezpieczeñstwa1
W artykule przedstawiono za³o¿enia statutowej pracy naukowo-badawczej
dotycz¹cej wybranych aspektów bezpieczeñstwa kibiców pi³ki no¿nej podczas rozgrywek Ekstraklasy S.A. Prezentowane za³o¿enia ukazuj¹ metodykê
pracy Katedry In¿ynierii Bezpieczeñstwa nad jednym z kluczowych, a zarazem bardzo noœnych medialnie zagadnieñ dotycz¹cych bezpiecznego
przeprowadzenia sportowych imprez masowych.
S³owa kluczowe: pi³ka no¿na, mecz, impreza masowa, bezpieczeñstwo,
kibic.

Wprowadzenie
Zgodnie z ustaw¹ z 20 marca 2009 r. o bezpieczeñstwie imprez masowych2,
imprezy masowe mo¿emy podzieliæ na dwa rodzaje: imprezy masowe artystyczno-rozrywkowe oraz masowe imprezy sportowe, w tym mecze pi³ki no¿nej.
Masowe imprezy sportowe odbywaj¹ce siê na stadionach pi³karskich to nie tylko wspó³zawodnictwo sportowe, ale to przede wszystkim widowisko ogl¹dane
z trybun przez kibiców pi³karskich, podczas którego w wyniku pojawienia siê
ró¿nego rodzaju zagro¿eñ mo¿e dojœæ do uszczerbku na zdrowiu, a w skrajnych
przypadkach nawet do utraty ¿ycia. Na organizatorach tego typu imprez, gromadz¹cych czêsto kilka, kilkanaœcie tysiêcy widzów, spoczywa odpowiedzialnoœæ
zapewnienia bezpieczeñstwa wszystkim jej uczestnikom.
Jednak¿e na przygotowanie zabezpieczenia meczów pi³ki no¿nej pod wzglêdem bezpieczeñstwa jej uczestników ma wp³yw wiele ró¿nych czynników zale¿nych miêdzy innymi:
l
od regulacji prawnych,
1
Artyku³ przygotowany na podstawie za³o¿eñ pracy naukowo-badawczej w 2013/2014 r. pt. „Wybrane aspekty bezpieczeñstwa kibiców pi³karskich podczas rozgrywek Ekstraklasy – ocena poziomu
bezpieczeñstwa”. Numer tematu: S/E - 422/6/13.
2
Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeñstwie imprez masowych (DzU z 2009 r., nr 62, poz. 504
z póŸn. zm.).
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ww. organizatorów imprezy,
sprawnego dzia³ania s³u¿b porz¹dkowych i informacyjnych, a tak¿e s³u¿b
wspó³dzia³aj¹cych w zabezpieczeniu meczu,
l
wspó³pracy kibiców z organizatorem itp.
Implikuje to koniecznoœæ prowadzenia dzia³añ zabezpieczaj¹cych na wielu
p³aszczyznach jednoczeœnie. Podejmowanie dzia³añ zapobiegawczych wyra¿onych w postaci prowadzonych d³ugofalowo programów prewencji i przygotowania imprez powinny byæ poprzedzone eliminowaniem mo¿liwoœci zagro¿enia na
etapie planowania obiektów sportowych. Nie zawsze jednak jest to mo¿liwe i skutecznie realizowane. Wówczas, w konkretnej sytuacji, wymagane jest dostosowanie do tego, co istnieje realnie. Trudnoœæ adaptacji do zastanych warunków dodatkowo wynika z faktu, i¿ organizator nigdy do koñca nie jest w stanie przewidzieæ
tego, kto weŸmie udzia³ w imprezie masowej oraz w jaki sposób bêdzie siê zachowywa³. Samo wp³ywanie na zachowania gromadz¹cych siê kibiców przez organizatora i s³u¿by wykonuj¹ce zdania w jego imieniu jest tyle¿ samo istotne, co trudne. Wynika to z miêdzy innymi z koniecznoœci:
l
zapobie¿enia osi¹gniêcia przez grupê kibiców jednoœci umys³owej, tworzenia
zbiorowoœci ludzkiej przybieraj¹cej postaæ t³umu zorganizowanego (t³umu
psychologicznego),
l
doboru skutecznych form informowania i sposobów zachowania (instrukcji postêpowania) uczestników imprezy w razie pojawienia siê konkretnych zagro¿eñ.
Wspó³praca podmiotów wykonuj¹cych zadania organizatora z s³u¿bami
wspó³dzia³aj¹cymi oraz kibicami wyra¿a siê tak¿e przez przekazywanie bie¿¹cych informacji przez s³u¿by porz¹dkowe i informacyjne (w tym przez instalacje
nag³aœniaj¹ce) – i jest nie tylko sposobem na ewentualne zapobie¿enie wybuchowi paniki, ale realnie przyczynia siê do zmniejszenia mo¿liwoœci powstania masowego zagro¿enia, i negatywnych konsekwencji dla ¿ycia i/lub zdrowia.
Celem naukowym pracy jest okreœlenie, w jakim stopniu rozwi¹zania prawne,
techniczne i organizacyjne oraz indywidualne poczucie bezpieczeñstwa
wp³ywaj¹ na bezpieczeñstwo kibiców pi³karskich podczas rozgrywek pi³karskich
Ekstraklasy odbywaj¹cych siê na wybranych stadionach zlokalizowanych w ró¿nych czêœciach kraju.
l
l

1. Problemy badawcze i zak³adane rezultaty
Problem badawczy projektu okreœlony zosta³ jako sprawdzalny i rozstrzygalny. Rozstrzygniêcie oznacza wyodrêbnienie takiej wiedzy, zjawisk, stanów, faktów, ¿e ka¿dy element projektu podstawiony w miejsce niewiadomej tworzy sensowne zdanie mog¹ce stanowiæ rozwi¹zanie problemu. Projekt opiera siê na
kilku równo cennych elementach i wymaga od wnioskodawcy postawienia nie
jednej, ale kilku tez/niewiadomych stanowi¹cych istotê projektu:
1. W jakim stopniu przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa meczów pi³ki no¿nej zapewniaj¹ bezpieczeñstwo kibicom pi³karskim?
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2. W jakim stopniu liczba kibiców pi³karskich wp³ywa na poczucie bezpieczeñstwa i liczbê obowi¹zków organizatora?
3. Jak bardzo mecze podwy¿szonego ryzyka wymagaj¹ od organizatora podjêcia
dodatkowych obowi¹zków?
4. Na ile pora wymaga od organizatora meczu pi³ki no¿nej podjêcia dodatkowych dzia³añ?
5. Na ile du¿a jest ró¿nica w postrzeganiu bezpieczeñstwa przez kibiców pi³karskich i podmioty wykonuj¹ce zadania zlecone przez organizatora?
6. Na ile istotny jest wp³yw rezultatu osi¹ganego przez dru¿ynê na zachowanie jej
kibiców?
7. Jak wzrost liczby spotkañ obejrzanych na ¿ywo przez kibiców pi³karskich
wp³ywa na ich poczucie bezpieczeñstwa na stadionie?
8. Jaka jest zale¿noœæ pomiêdzy czasem opuszczenia stadionu a jego rozwi¹zaniami konstrukcyjnymi, wiekiem i pojemnoœci¹?
9. Jak relacja kibiców z klubem oraz kibicami dru¿yny przeciwnej przek³ada siê
na bezpieczeñstwo kibiców ma stadionie?
10. Czy poprawa bezpieczeñstwa kibiców uzale¿niona jest od wprowadzenia nowych przepisów czy lepszego egzekwowania przepisów istniej¹cych?
Zak³adane rezultaty projektu obejmuj¹:
l
Okreœlenie, w jakim stopniu przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa zapewniaj¹
bezpieczeñstwo kibicom pi³karskim,
l
Zdefiniowanie ró¿nic w obowi¹zkach organizatora w zale¿noœci od rodzaju
meczu,
l
Ustalenie poziomu poczucia bezpieczeñstwa kibiców pi³karskich w zale¿noœci od ich doœwiadczenia stadionowego,
l
Okreœlenie relacji pomiêdzy poziomem bezpieczeñstwa kibiców a budow¹,
wieku i pojemnoœci¹ stadionu,
l
Przygotowanie opracowania dotycz¹cego bezpieczeñstwa kibiców na stadionach pi³karskich Ekstraklasy.

2. Istniej¹cy stan wiedzy w zakresie tematu badañ
Problematyka bezpieczeñstwa uczestników masowych imprez sportowych,
w tym meczów pi³ki no¿nej, mieœci siê w dyscyplinie nauk o bezpieczeñstwie,
wchodz¹cych w sk³ad obszaru nauk spo³ecznych i dziedziny nauk spo³ecznych,
utworzonych uchwa³¹ Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu³ów z 28 stycznia 2011 r. zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie okreœlenia dziedzin nauki i dziedzin
sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych3.
Wprawdzie sama problematyka imprez masowych w Polsce nie jest tematem
nowym, o czym œwiadczyæ mog¹ ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych
z 1997 i 2009 r. oraz kilka publikacji literaturowych im poœwiêconych, niemniej
3

Uchwa³a Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu³ów z 28 stycznia 2011 r. zmieniaj¹c¹
uchwa³ê w sprawie okreœlenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14, poz. 149).
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jednak dotychczas ¿aden podmiot (ani publiczny, ani prywatny) nie podj¹³ próby okreœleniu poziomu bezpieczeñstwa kibiców pi³karskich z jednoczesnym
uwzglêdnieniem czterech aspektów (rozwi¹zañ prawnych, organizacyjnych, zabezpieczeñ technicznych oraz poczucia bezpieczeñstwa) w trakcie rozgrywek
pi³karskich na najwy¿szym szczeblu krajowym (ligowym) – na poziomie Ekstraklasy. Jedyne dostêpne na rynku krajowym opracowania w tym zakresie, stanowi¹ cz¹stkowe ujêcie problemu, nie wyczerpuj¹ tematu, stanowi¹c fragmentaryczne Ÿród³a wiedzy, g³ównie jedynie w aspekcie prawnym albo technicznym.
Niniejszy projekt stanowi próbê nie tylko jakoœciowego, ale równie¿ iloœciowego
okreœlenia poziomu bezpieczeñstwa kibiców pi³karskich na stadionach, uwzglêdniaj¹c¹ wiek, stan techniczny, pojemnoœæ stadionu, dzieñ tygodnia i porê, w jakiej rozgrywany jest mecz oraz wp³yw obejrzanej liczby spotkañ na ¿ywo i trójstronnej wspó³pracy w uk³adzie organizator – s³u¿by wspomagaj¹ce – kibic na
poczucie bezpieczeñstwa kibiców.
Oczekiwane rezultaty projektu stanowiæ bêd¹ wytyczne dla szerokiej grupy
odbiorców, tj. kibiców (rzeczywistych i potencjalnych), organów wydaj¹cych zezwolenie na przeprowadzenie sportowej imprezy masowej, jak¹ jest mecz pi³ki
no¿nej, organizatorów meczów pi³ki no¿nej (Ekstraklasa S.A., klubów pi³karskich, PZPN4) oraz œrodowiska naukowego.
Koñcowym elementem projektu jest opracowanie, przedstawienie i rozpowszechnienie w jêzyku polskim (opcjonalnie tak¿e w jêzyku angielskim), opracowania dotycz¹cego bezpieczeñstwa kibiców na stadionach pi³karskich Ekstraklasy. Rozpowszechnianie materia³ów nast¹pi równie¿ poprzez istniej¹cy portal
internetowy poœwiêcony edukacji dla bezpieczeñstwa stanowi¹cy w³asnoœæ Katedry In¿ynierii Bezpieczeñstwa – www.edukacjadlabezpieczenstwa.pl5 oraz poprzez
wydanie zwartej publikacji naukowej.
Zak³adane opracowanie instrukcji zachowania kibica na meczu pi³ki no¿nej
oraz wytyczne osi¹gniête na podstawie „nowych stadionów” oraz „przebudowywanych stadionów”6 stanowiæ bêd¹ powszechne Ÿród³o wiedzy na temat korelacji
miêdzy wiekiem, liczb¹ kibiców ogl¹daj¹cych mecz, pojemnoœci¹ stadionu,
a bezpieczeñstwem kibiców. Wskazane informacje pozwol¹ na wyselekcjonowanie stadionów pro bezpiecznych oraz praktyk, które s³u¿¹ wzrostowi poczucia
bezpieczeñstwa. Informacje te stanowiæ bêd¹ doskona³y materia³ pogl¹dowy dla
wszystkich stron œledz¹cych rozgrywki Ekstraklasy oraz inspiracjê do przeprowadzania kolejnych badañ i analiz w tym zakresie przez œrodowiska naukowe, zarówno w odniesieniu do krajowych rozgrywek pi³karskich w Polsce, jak i poza jej
granicami.

4

PZPN – Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej, [w:] www.pzpn.pl [dostêp: 3.20.2013].
Strona internetowa powsta³a w ramach realizacji projektu naukowo-badawczego nr S/E
422/19/11 pt. „Kreowanie œwiadomoœci ludzi o zagro¿eniach poprzez edukacjê dla bezpieczeñstwa”.
6
www.stadiony.net [dostêp: 3.20.2013].
5
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3. Metodyka badañ oraz charakterystyka oczekiwanych
wyników
Metodyka badañ oraz charakterystyka oczekiwanych wyników opracowana
zosta³a odrêbnie dla poszczególnych lat (etapów) trwania pracy badawczej. Metodyka badañ stanowi¹ca podstawê naukowego warsztatu wnioskodawcy oraz zamiar rozwi¹zania postawionego problem, opracowanie wyników badañ, wykorzystanie niezbêdnej aparatury w pierwszym roku obejmuje:
l
Okreœlenie wytycznych doboru literatury specjalistycznej krajowej i zagranicznej z zakresu bezpieczeñstwa imprez masowych, planowania i organizowania imprez masowych, bezpieczeñstwa i publicznego.
l
Analizê rozwi¹zañ prawnych, organizacyjnych w zakresie sportowych imprez
masowych, w tym w szczególnoœci meczów pi³ki no¿nej.
l
Zakup literatury specjalistycznej wed³ug okreœlonych wytycznych.
l
Analizê literatury specjalistycznej, krajowej i zagranicznej, z zakresu bezpieczeñstwa imprez masowych, planowania i organizowania imprez masowych,
bezpieczeñstwa publicznego.
l
Wyselekcjonowanie rozgrywek pi³karskich ekstraklasy stanowi¹cych praktyczne Ÿród³o wiedzy i odbywaj¹cych siê na stadionach Ekstraklasy zgodnie
z harmonogramem rozgrywek w sezonie 2013/2014 oraz w zale¿noœci od kategorii ryzyka, do jakiej zosta³ zaklasyfikowany dany mecz.
l
Nawi¹zanie wspó³pracy z klubami kibica wybranych dru¿yn.
l
Próbê kontaktu z kierownikami do spraw bezpieczeñstwa na wybranych stadionach.
l
Dokonanie przegl¹du stron internetowych klubów oraz stron internetowych
klubów kibica i forów kibica.
l
Przygotowanie kwestionariusza oceny aspektów bezpieczeñstwa kierowanego
do kierowników do spraw bezpieczeñstwa.
l
Przygotowanie kwestionariusza ankiety dla grupy kibiców, których zadaniem
bêdzie okreœlenie poczucia bezpieczeñstwa podczas rozgrywek pi³karskich
ekstraklasy.
l
Próbê przeprowadzenia wywiadu z przedstawicielami s³u¿b wspomagaj¹cych
organizatora w trakcie zabezpieczania przebiegu sportowej imprezy masowej,
jak¹ jest mecz pi³ki no¿nej.
l
Opracowanie raportu rocznego z przeprowadzanych badañ.
Wymiernym i udokumentowanym efektem podjêtego problemu bêdzie upowszechnienie wyników w postaci publikacji naukowych, monografii naukowych. Zak³adany sposób przekazu i upowszechniania wyników obejmuje:
l
Artyku³y naukowe do Zeszytów Naukowych Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej
w Warszawie.
l
Artyku³y naukowe do Zeszytów Naukowych Akademii Obrony Narodowej
w Warszawie.
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Artyku³y naukowe do Zeszytów Doktoranckich Wydzia³u Bezpieczeñstwa Narodowego AON w Warszawie.
l
Materia³y pokonferencyjne w kolejnych edycjach konferencji:
– Systemy do zarz¹dzania kryzysowego. Bezpieczeñstwo imprez masowych,
organizowan¹ przez firmê MultiTrain we Wroc³awiu w 2013 roku.
– Zarz¹dzanie Kryzysowe w Systemie Bezpieczeñstwa Narodowego, organizowan¹ przez Akademiê Obrony Narodowej w 2013 roku.
– Inne konferencje dotycz¹ce organizacji imprez masowych, w tym ze szczególnym uwzglêdnieniem organizacji meczów pi³ki no¿nej.
l
Otwarte seminarium kierownika pracy lub osoby przez niego upowa¿nionej
w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie na temat wyników pracy
i dalszych kierunków badañ jego przedmiotu.
l
Artyku³y popularyzatorskie do Przegl¹du Obrony Cywilnej.
l
Artyku³y popularyzatorskie do Przegl¹du Po¿arniczego.
Na metodykê badañ w drugim etapie pracy sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce elementy:
l
Przeprowadzenie obserwacji, badania i analiz pozwalaj¹cych okreœliæ w sposób jakoœciowy i iloœciowy poziom bezpieczeñstwa kibiców pi³karskich w wybranych aspektach podczas oœmiu meczów ekstraklasy odbywaj¹cych siê na
wybranych stadionach.
l
W przypadku otrzymania akredytacji od organizatora sporz¹dzenie materia³ów video oraz foto.
l
Analiza wyników uzyskanych z badañ przeprowadzonych na stadionach
Ekstraklasy za pomoc¹ programu do statystycznej analizy danych – SPSS.
l
Opracowanie instrukcji zachowania kibica na meczu pi³ki no¿nej oraz wytycznych dla tzw. „stadionów nowych” oraz „stadionów przebudowywanych”
stanowi¹cych Ÿród³o wiedzy na temat korelacji miêdzy wiekiem, liczb¹ kibiców ogl¹daj¹cych mecz, pojemnoœci¹ stadionu a bezpieczeñstwem kibiców.
l
Wyselekcjonowanie stadionów najbezpieczniejszych oraz praktyk, które
przyczyni¹ siê do wzrostu poczucia bezpieczeñstwa.
l
Upowszechnienie uzyskanych wyników poprzez przes³anie ich do klubów kibica oraz organów administracji publicznej bêd¹cych stron¹ wydaj¹c¹ zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej oraz spó³ki akcyjnej Ekstraklasa
– organizatora rozgrywek pi³karskich w najwy¿szej klasie rozgrywkowej
w Polsce.
l
Opracowanie raportu koñcowego z przeprowadzonych badañ.
Zak³adany sposób przekazu i upowszechniania wyników w drugim roku prac
nad projektem obejmuje:
l
Artyku³y naukowe do Zeszytów Naukowych Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej
w Warszawie.
l
Artyku³y naukowe do Zeszytów Naukowych Akademii Obrony Narodowej
w Warszawie.
l
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Artyku³y naukowe do Zeszytów Doktoranckich Wydzia³u Bezpieczeñstwa Narodowego AON w Warszawie.
Materia³y pokonferencyjne w kolejnych edycjach konferencji: Bezpieczeñstwo imprez masowych – Zarz¹dzanie Kryzysowe w systemie bezpieczeñstwa
narodowego.
Otwarte seminarium kierownika pracy w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej
w Warszawie na temat wyników pracy i dalszych kierunków badañ jego
przedmiotu.
Artyku³y naukowe do Przegl¹du Obrony Cywilnej.
Artyku³y naukowe do Przegl¹du Po¿arniczego.
Konferencje naukowe dotycz¹ce bezpieczeñstwa publicznego organizowane
przez Katedrê In¿ynierii Bezpieczeñstwa lub inne konferencje organizowane
poza Szko³¹ G³ówn¹ S³u¿by Po¿arniczej z udzia³em pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry In¿ynierii Bezpieczeñstwa.
Wydanie zwartej publikacji naukowej.

Podsumowanie
Obowi¹zuj¹ca jeszcze do niedawna ustawa o bezpieczeñstwie imprez masowych
z 22 sierpnia 1997 r.7 zosta³a zast¹piona przez ustawê o bezpieczeñstwie imprez masowych z 20 marca 2009 roku8. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy by³o niedostosowanie przepisów dotycz¹cych zapewnieniu bezpieczeñstwa i zgodnego z harmonogramem przebiegu imprezy masowej do zagro¿eñ stwarzanych przez uczestników
tych imprez oraz zakresu odpowiedzialnoœci, jaka powinna spoczywaæ na organizatorze imprezy masowej, a tak¿e podmiotach wykonuj¹cych zadania w jego imieniu.
Sytuacj¹ wymagaj¹c¹ szczególniej uwagi i natychmiastowych zmian by³ problem
niedope³niania obowi¹zków przez organizatora w podstawowych kwestiach, np.
dewastacji infrastruktury stadionowej przez kibiców pi³karskich, niedostosowania
technicznych rozwi¹zañ do standardów miêdzynarodowych.
Poruszony problem natury prawnej nie wyczerpuje jednak tematu bezpieczeñstwa uczestników sportowej imprezy masowej rozgrywanej na stadionie maj¹cej
na celu wspó³rywalizacjê w rozgrywkach pi³ki no¿nej, czyli bezpieczeñstwa kibiców pi³karskich. Poza wymienion¹ kwesti¹ formaln¹ istnieje wiele aspektów bezpieczeñstwa kibiców pi³karskich, dotychczas rozpatrywanych albo sporadycznie,
albo pojedynczo. Wnioskodawca nie spotka³ dotychczas ani w literaturze krajowej, ani miêdzynarodowej oceny bezpieczeñstwa kibiców obejmuj¹cej wspólnie
zagadnienia prawne, organizacyjne, rozwi¹zania techniczne oraz poczucie bezpieczeñstwa. Wobec takiej sytuacji zadecydowa³ o przyst¹pieniu do realizacji
projektu polegaj¹cego na przeprowadzeniu obserwacji, badañ i analiz pozwa7

680).

Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeñstwie imprez masowych (DzU z 1997 r., nr 106, poz.

8
Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeñstwie imprez masowych (DzU z 2009 r., nr 62, poz. 504
z póŸn. zm.).
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laj¹cych okreœliæ w sposób jakoœciowy i iloœciowy poziom bezpieczeñstwa kibiców pi³karskich w wybranych aspektach podczas meczów rozgrywek ekstraklasy
odbywaj¹cych siê na stadionach w ró¿nych miastach.
Analiza wyników uzyskanych na badanych stadionach Ekstraklasy w trakcie
trwania meczów o ró¿nej kategorii pos³u¿y niedostêpnej na rynkach naukowym
i komercyjnym opracowania instrukcji zachowania kibica na meczu pi³ki no¿nej
oraz wytycznych dla tzw. „stadionów nowych” oraz „stadionów przebudowywanych” stanowi¹cych Ÿród³o wiedzy na temat korelacji miêdzy wiekiem, liczb¹ kibiców ogl¹daj¹cych mecz, pojemnoœci¹ stadionu a bezpieczeñstwem kibiców.
Wyselekcjonowanie stadionów najbezpieczniejszych oraz praktyk, które przyczyni¹ siê do wzrostu poczucia bezpieczeñstwa stanowiæ bêdzie doskona³y materia³ informacyjny dla potencjalnych kibiców, który zostanie upowszechniony na
ciesz¹cej siê du¿ym zainteresowaniem platformie edukacyjnej Katedry In¿ynierii Bezpieczeñstwa dostêpnej pod adresem: www.edukacjadlabezpieczentwa.pl
Upowszechnienie uzyskanych wyników nast¹pi równie¿ poprzez przes³anie
ich do klubów kibica, organów administracji publicznej bêd¹cych stron¹ wydaj¹c¹ zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej oraz spó³ki akcyjnej
Ekstraklasa – organizatora rozgrywek pi³karskich w najwy¿szej klasie rozgrywkowej w Polsce i stanowiæ bêdzie zaproszenie do ewentualnej wspó³pracy Katedry In¿ynierii Bezpieczeñstwa z ww. podmiotami.
Niniejszy projekt badawczy stanowi kolejne wyzwanie dla pracowników Katedry In¿ynierii Bezpieczeñstwa maj¹cej – w zamyœle jej twórców – dokonywaæ
analiz, ocen, badañ, opracowañ i metodyk z zakresu szeroko pojêtego bezpieczeñstwa, w tym bezpieczeñstwa meczów pi³ki no¿nej.
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The article presents the assumptions of the scientific – research work
concerning some chosen aspects of football fans safety during the Premier
League games. The given assumptions show the research methodology
carried by The Safety Engineering Department on one of the crucial and
popular in media issues dealing with the safety of mass sports events.
The adjustment of the mass sports events safety act, made in 2009, has
the aim to adapt the state of people safety requirements from low to real.
The practice shows that there is still much to do. The Safety Engineering
Department has undertaken a challenge to analyze those problematic
aspects.
The scientific – research work is focused i.a. on the specific, both Polish
and foreign, studies, on the cooperation with fan clubs representatives and
stadium safety managers, on supervising the scene of football games and
making expert and fans questionnaires.
The main aims are to prove the presence of improved-related
knowledge of the mass sports events safety and to suggest sufficient
solutions. The realization of it is based on the 10 elementary hypotheses
corresponding with these, so important in Poland, ventures.
Keywords: football, match, mass sport event, safety, fan.

SUMMARY

Chosen Aspects of Football Fans Safety During
the Premier League Games – Safety Estimation

dr Jerzy TELAK
Wydzia³ In¿ynierii Bezpieczeñstwa Cywilnego
Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej

Omówienie
LEAD

SMS jako narzêdzie komunikacji stosowanej
w ratownictwie
Celem artyku³u jest przedstawienie mo¿liwoœci wykorzystania w ratownictwie wodnym systemu komunikacji masowej w oparciu o SMS (ang. Short
Message Service).
Jednym z celów krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego jest ochrona ¿ycia i zdrowia osób. System ten wymaga odpowiedniej ³¹cznoœci. Pierwszy
w historii tekst SMS-em wys³any zosta³ w 1992 r. SMS wysy³a siê pod numer
abonenta sieci telefonii komórkowej lub stacjonarnej, przy u¿yciu niektórych telefonów mo¿na przes³aæ ponad 900 znaków. Pog³êbia siê integracja
pomiêdzy SMS-ami a Internetem. Istnieje wiele platform masowej komunikacji SMS. W przypadku korzystania z masowych systemów komunikacji
SMS proces transmisji obejmuje: interfejs systemu dostêpny przez przegl¹darkê internetow¹ – centrum przetwarzania – centrum SMS operatora
– wiele stacji bazowych – wiele telefonów odbiorców. Centrum przetwarzania danych w Polsce tworz¹ dwa niezale¿ne oœrodki, które posiadaj¹ kilka niezale¿nych ³¹czy internetowych i zdublowane po³¹czenia do
operatorów GSM. System jest prosty w obs³udze i tani. Organizacje komunikuj¹ siê wewn¹trz i na zewn¹trz. W organizacjach dzia³aj¹cych w sytuacjach wymagaj¹cych natychmiastowych decyzji, bazuj¹cych na znajomoœci
bie¿¹cej sytuacji potrzeba szybkiego przep³ywu informacji w obie strony jest
koniecznoœci¹. W ramach KSRG podczas akcji ratowniczych wspó³pracuj¹
ze sob¹ ratownicy ró¿nych s³u¿b i podmiotów, którzy musz¹ wymieniaæ siê
informacjami. SMS-ami mog¹ pos³ugiwaæ siê ró¿ne podmioty ratownicze
miêdzy sob¹, a implementacja systemu SMS do KSRG nie spowoduje koniecznoœci wyposa¿ania ratowników w dodatkowy sprzêt. Wykorzystanie
systemu SMS na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i krajowym nastêpuje
poprzez wpisanie numerów telefonów odbiorców informacji.
Metody: Analiza publikacji i dokumentów, dostêpnych analogicznych rozwi¹zañ, badanie mo¿liwoœci systemowych, badanie opinii z wykorzystaniem techniki wywiadu przeprowadzonego w sposób jawny i otwarty.
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo, ratownictwo wodne, komunikacja,
powiadamianie masowe.
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Wprowadzenie
Potrzeba bezpieczeñstwa jest drug¹, co do wa¿noœci potrzeb¹, po potrzebach
fizjologicznych1. Bezpieczeñstwo to naczelna potrzeba pojedyñczych osób, grup
spo³ecznych i ich cel2. Rozwojowi cywilizacyjnemu towarzysz¹ rosn¹ce potrzeby
w zakresie bezpieczeñstwa3. Zapewnienie sobie bezpieczeñstwa wi¹¿e siê z wyeliminowaniem lub unikaniem zagro¿enia. Pe³nego stanu bezpieczeñstwa bez zagro¿eñ nie mo¿na osi¹gn¹æ, egzystencji cz³owieka towarzysz¹ bowiem zawsze
elementy ryzyka4. Zakres i poziom zagro¿eñ jest zmienny, a poczucie bezpieczeñstwa mo¿e rosn¹æ, zmniejszaæ siê lub zupe³nie zanikaæ. Wœród rodzajów zagro¿eñ
wyró¿niamy naturalne oraz zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ cz³owieka. Zagro¿enia naturalne, to np. katastrofy naturalne czy te¿ klêski ¿ywio³owe. Zagro¿enia
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ cz³owieka mo¿na podzieliæ na: cywilizacyjne, polityczne, destrukcyjne, gospodarcze. Ze wzglêdu na obszar, zagro¿enie mo¿e mieæ charakter od globalnego do lokalnego5.
Podstaw¹ formaln¹ systemu bezpieczeñstwa narodowego i wchodz¹cego w jego sk³ad systemu bezpieczeñstwa wewnêtrznego jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej6. Istotny element systemu bezpieczeñstwa narodowego (pañstwa) stanowi Strategia Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej7. W³aœciwy poziom bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa zapewniæ ma w Polsce system
zarz¹dzania kryzysowego oraz System Ochrony Ludnoœci, którego narzêdziem
operacyjnym s¹ systemy: powiadamiania ratunkowego, Pañstwowe Ratownictwo Medyczne i Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy. Ich zadaniem jest
tak¿e zapewnienie po¿¹danych zachowañ wszystkich podmiotów, które s¹ przewidziane do reagowania po zdarzeniu oraz w sytuacji kryzysowej8.
Na System Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej sk³adaj¹
siê:
– podsystem kierowania bezpieczeñstwem narodowym;
– podsystemy wykonawcze, w tym administracja publiczna i sprawy wewnêtrzne
oraz zdrowie, œrodowisko, a tak¿e terenowe organy administracji rz¹dowej i organy samorz¹du terytorialnego.
System bezpieczeñstwa wewnêtrznego to: „zbiór organów w³adzy i administracji publicznej, metod oraz sposobów dzia³ania zwi¹zanych z ochron¹
porz¹dku konstytucyjnego, ¿ycia i zdrowia obywateli, maj¹tku narodowego
1

J. Wolanin, Zarys teorii bezpieczeñstwa obywateli, ochrona ludnoœci podczas pokoju, Warszawa
2005, s. 13.
2
J. Stañczyk, Wspó³czesne pojmowanie bezpieczeñstwa, Warszawa 1996, s. 18.
3
K. Ja³oszyñski, Charakterystyka wspó³czesnych zagro¿eñ, [w:] Teoretyczne aspekty strategii
bezpieczeñstwa pañstwa, red. A. Szerauc, P³ock 2010, s. 29 i n.
4
J. Wolanin, Zarys teorii…, s. 14.
5
K. Ja³oszyñski, Charakterystyka wspó³czesnych zagro¿eñ…, s. 32 i n.
6
Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.), Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej, art. 87 i 94.
7
Strategia Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007, ust. 60.
8
Ibidem, ust. 61.
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przed bezprawnymi dzia³aniami, a tak¿e skutkami klêsk ¿ywio³owych i katastrof
(…)”. Bezpieczeñstwo wewnêtrzne obejmuje bezpieczeñstwo publiczne i bezpieczeñstwo powszechne, system bezpieczeñstwa wewnêtrznego posiada zatem
dwa podsystemy: bezpieczeñstwa publicznego oraz bezpieczeñstwa powszechnego9.
Bezpieczeñstwo powszechne rozumiane jest jako ochrona ludnoœci i maj¹tku
narodowego przed zagro¿eniami i skutkami klêsk ¿ywio³owych. Bezpieczeñstwo
powszechne znajduje siê w obszarze kompetencyjnym administracji publicznej10.
Podstawy prawne podsystemu bezpieczeñstwa powszechnego stanowi¹ miêdzy
innymi ustawy: o ochronie przeciwpo¿arowej11, o powszechnym obowi¹zku obrony12, o stanie klêski ¿ywio³owej13, o stanie wyj¹tkowym14, o administracji rz¹dowej w województwie15, o bezpieczeñstwie osób przebywaj¹cych na obszarach
wodnych16.
Za prowadzenie dzia³añ ratowniczych z zakresu bezpieczeñstwa powszechnego odpowiada Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, która jest zawodow¹, umundurowan¹
i wyposa¿on¹ w specjalistyczny sprzêt formacj¹ przeznaczon¹ miêdzy innymi do
walki z klêskami ¿ywio³owymi i innymi miejscowymi zagro¿eniami17.
Szefem krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego jest Komendant G³ówny
PSP. Celem systemu ratowniczo-gaœniczego jest ochrona przede wszystkim ¿ycia
i zdrowia osób. System ratowniczo-gaœniczy obejmuje podmioty ustawowo wskazane do uczestnictwa w nim oraz wchodz¹ce w jego sk³ad dobrowolnie na podstawie umów cywilno-prawnych, organizacje pozarz¹dowe – podmioty z trzeciego
sektora18. Na obszarze województwa i powiatu odpowiednio wojewodowie i starostowie realizuj¹ zadania krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego (KSRG),
a burmistrzowie i prezydenci miast koordynuj¹ funkcjonowanie KSRG w zakresie okreœlonym przez wojewodê19. Poziom funkcjonowania KSRG ma bezpoœredni zwi¹zek z organizacj¹ ³¹cznoœci i technologi¹, na której jest ona oparta.

9

Ibidem, s. 90.
Ibidem.
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (DzU z 2002 r. nr 147, poz. 1229).
12
Ustawa z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(tekst jednolity: DzU z 2012 r., poz. 461).
13
Ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klêski ¿ywio³owej (DzU z 2002 r. nr 62, poz. 558, ze zm.).
14
Ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyj¹tkowym (DzU z 2002 r. nr 113, poz. 985 ze zm.).
15
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (DzU z 2001 r. nr 142,
poz. 1592).
16
Ustawa z 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeñstwie osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych
(DzU z 2011 r. nr 208, poz. 1240).
17
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, art. 1 ust. 1 (DzU z 1991 r. nr 88, poz.
400, ze zm.).
18
J. Telak, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w systemie reagowania kryzysowego, Warszawa 2007, s. 33 i n.
19
Bezpieczeñstwo wewnêtrzne RP w ujêciu systemowym i zadañ administracji publicznej, red.
Wiœniewski B., Zalewski S., Bielsko-Bia³a 2006, s. 93.
10
11
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1. SMS w komórkowej telefonii cyfrowej
Pierwszy w historii tekst SMS-em zosta³ wys³any w 1992 r. Pocz¹tkowo teksty
wysy³ane SMS-em mia³y s³u¿yæ operatorom do informowania klientów o awariach siec czy zmianach w cenniku operatora. Nie istnia³a technologia umo¿liwiaj¹ca przesy³anie tekstów SMS-em do innych sieci, nie przewidziano wiêc, ¿e
wiadomoœci tego typu mog¹ siê staæ powszechn¹ form¹ komunikacji. Zmieni³o
siê to jednak gdy odkryto, ¿e wiadomoœci tekstowe ciesz¹ siê niezwyk³¹ popularnoœci¹ wœród nastolatków. To w³aœnie ta grupa klientów sk³oni³a operatorów do
uruchomienia nowej us³ugi20.
SMS wysy³a siê pod numer abonenta sieci telefonii komórkowej lub stacjonarnej. Wszystkie produkowane obecnie telefony komórkowe i niektóre telefony
u¿ywane w sieciach stacjonarnych umo¿liwiaj¹ zarówno odbieranie, jak i wysy³anie tego typu wiadomoœci. Maksymalna d³ugoœæ pojedynczej wiadomoœci
(potocznie równie¿ okreœlanej skrótem SMS) wynosi 160 znaków 7-bitowych,
140 znaków 8-bitowych lub 70 znaków 16-bitowych). Jednak w przypadku niektórych telefonów mog¹ byæ one wyd³u¿one dziêki technologii CSMS – do
ponad 900 znaków (przed wys³aniem zostaj¹ podzielone na kilka krótszych wiadomoœci, a telefon odbiorcy powinien je z powrotem scaliæ w jedn¹ wiadomoœæ)21.
Pog³êbia siê integracja pomiêdzy SMS-ami a Internetem. Istnieje wiele platform masowej komunikacji SMS, z których mo¿na wysy³aæ SMS-y p³atne lub
bezp³atne – te ostatnie na ogó³ „wzbogacane” s¹ reklamami czy zachêt¹ do odpowiedzi za pomoc¹ p³atnego ju¿ SMS-u22. Krótkie wiadomoœci tekstowe s¹ te¿
wykorzystywane w celu uzyskania informacji z serwisów informacyjnych. Pod
numer takiego serwisu wysy³a siê wiadomoœæ z krótkim zapytaniem, a po chwili
otrzymuje siê wiadomoœæ zwrotn¹. Szczególn¹ aplikacj¹ masowej komunikacji
SMS jest masowe powiadamianie mieszkañców o zagro¿eniach czy istotnych informacjach dotycz¹cych lokalnego ¿ycia spo³ecznego. Systemy takie wykorzystywane s¹ przez Jednostki Samorz¹du Lokalnego.
Powszechnie stosowane s¹ nastêpuj¹ce pojêcia i definicje23:
1) GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
2) Sieæ telekomunikacyjna – urz¹dzenia telekomunikacyjne i linie telekomunikacyjne zestawione i po³¹czone w sposób umo¿liwiaj¹cy przekaz sygna³ów
pomiêdzy okreœlonymi zakoñczeniami sieci, za pomoc¹ przewodów, fal radiowych lub optycznych lub innych œrodków wykorzystuj¹c¹ energiê elektromagnetyczn¹;
3) Sieæ GSM – urz¹dzenia bêd¹ce w³asnoœci¹ Operatora, jak i osób trzecich s³u¿¹ce
do utrzymania ³¹cznoœci pomiêdzy abonentami telekomunikacyjnymi;
20
21
22
23

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sms [dostêp 20.12.2013].
Ibidem.
Ibidem.
Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (DzU nr 171, poz. 1800 ze zm.).
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4) Standard GSM – standard ustalony zgodnie w 1987 r. przez operatorów GSM
w Memorandum of Understanding (GSM MoU), zgodnie ze standardami wg
ETSI z 1990 r.;
5) Us³uga telekomunikacyjna – us³uga polegaj¹ca g³ównie na przekazywaniu sygna³ów w Sieci telekomunikacyjnej (bez us³ugi poczty elektronicznej);
6) Urz¹dzenie telekomunikacyjne – urz¹dzenie elektryczne lub elektroniczne
przeznaczone do zapewnienia telekomunikacji;
7) Numer LA – numer skrócony, za poœrednictwem, którego odbierane s¹
SMS-y przesy³ane przez U¿ytkowników koñcowych Operatorów;
8) Terminal GSM – urz¹dzenie koñcowe systemu GSM posiadaj¹ce zainstalowan¹ aktywn¹ kartê SIM w sieci telekomunikacyjnej Operatora i umo¿liwiaj¹ce nawi¹zywanie oraz odbieranie po³¹czeñ g³osowych, jak równie¿
wysy³anie oraz odbieranie wiadomoœci SMS/MMS;
9) SMS – (Short Message Service) us³uga polegaj¹ca na przesy³aniu krótkich wiadomoœci tekstowych miêdzy abonentami sieci komórkowych w standardzie
GSM, w jednym SMS-ie mo¿e siê zmieœciæ:
– do 160 znaków z alfabetu GSM7 (bez polskich znaków),
– do 70 znaków wymagaj¹cych kodowania UNICODE (np. polskie znaki).
10) Centrum SMS (Short Message Service Center) – centrum zarz¹dzaj¹ce wiadomoœciami SMS, poœrednicz¹cy pomiêdzy abonentami przy przesy³aniu wiadomoœci SMS24;
11) NKA – Numer Kierowania Alarmowego.
12) Operatorzy funkcjonuj¹cy w Polsce nastêpuj¹cy:
a) T-mobile Sp. z o.o. – Polska Telefonia Cyfrowa (PTC) Sp. z o.o. z siedzib¹
w Warszawie (by³a Era),
b) GSM Plus – Polkomtel S.A. z siedzib¹ w Warszawie (operator Plus GSM);
c) Orange sp. z o.o. w Warszawie (b. Polska Telefonia Komórkowa Centertel
Sp. z o.o.),
d) Play P4 Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie,
e) inni operatorzy MVNO wykorzystuj¹cy infrastrukturê ww. podmiotów25.
13) U¿ytkownik koñcowy – klient Operatora korzystaj¹cy z us³ug telekomunikacyjnych, którego numer MSISDN zosta³ zapisany w bazie Systemu.

24

¯eby wys³aæ wiadomoœæ SMS z telefonu komórkowego, nale¿y w ustawieniach telefonu wpisaæ
numer SMSC. Obecnie numer ten jest zazwyczaj zapisany w pamiêci Karty SIM i nie jest konieczne
konfigurowanie telefonu. Je¿eli adresat wiadomoœci SMS jest niedostêpny, SMSC przetrzymuje wiadomoœæ SMS. Wiadomoœæ SMS jest dostarczona do adresata od razu po jego zalogowaniu siê do stacji bazowej. Je¿eli adresat wiadomoœci nie zaloguje siê do stacji bazowej przed up³yniêciem terminu wa¿noœci
wiadomoœci SMS, wiadomoœæ SMS nie zostanie dostarczona.
25
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r. (DzU nr 153 poz. 1503 ze
zm.).
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2. Systemy komunikacyjne u¿ywane w KSRG, obronie cywilnej
i ratownictwie wodnym
Obecnie struktura alarmowania opiera siê w g³ównej mierze na wykorzystaniu telefonu alarmowego 112 oraz zespo³y dedykowane numerów GSM Plus:
WOPR – 601 100 100, GOPR – 601 100 300, numery dla operatorów stacjonarnych NKA26: Policja – 997, stra¿ po¿arna – 998, pogotowie ratunkowe – 999, ratownictwo rzeczne – 984 i ratownictwo morskie – 985. S¹ to numer wykorzystywane w komunikacji zewnêtrznej, g³ównie do przekazywania przez osoby
poszkodowane informacji do odpowiednich s³u¿b w ramach ratunkowych. Nie
ma natomiast systemu, obejmuj¹cego strukturê KSRG z uwzglêdnieniem podzia³u na odpowiednie s³u¿by i ich zadania. Uczestnicz¹ce w ramach KSRG jednostki u¿ywaj¹ odrêbnych systemów ³¹cznoœci, które nie s¹ objête wspólnym systemem dowodzenia27. W ramach KSRG Pañstwowa Stra¿ Po¿arna dysponuje
w³asnym systemem, s³u¿¹cym do powiadamiania, ostrzegania i alarmowania odpowiednich jednostek w ramach w³asnej struktury. Jednak system ten nie przewiduje mo¿liwoœci rozszerzenia i objêcia dzia³aniem pracowników pozosta³ych
s³u¿b i organizacji, wspó³pracuj¹cych z PSP podczas akcji ratowniczych.
W ogólnodostêpnym systemie masowego powiadamiania w przypadku korzystania z us³ugi SMS za poœrednictwem telefonu komórkowego, etapy procesu prezentuj¹ siê nastêpuj¹co: Telefon Komórkowy Nadawcy – Stacja Bazowa – Centrum SMS operatora, Stacja Bazowa – Telefon Odbiorcy.
W przypadku korzystania z masowych systemów komunikacji SMS, architektura systemu i proces s¹ odmienne: Interfejs Systemu dostêpny przez
przegl¹darkê internetow¹ – Centrum Przetwarzania – Centrum SMS operatora
– Wiele stacji Bazowych – Wiele Telefonów Odbiorców. W przypadku profesjonalnych systemów, centrum przetwarzania danych tworz¹ dwa w pe³ni niezale¿ne oœrodki po³o¿one w ró¿nych lokalizacjach na terenie Polski. Oœrodki te posiadaj¹ kilka niezale¿nych ³¹czy internetowych oraz zdublowane po³¹czenia do
wszystkich operatorów GSM w Polsce. Miêdzy oœrodkami wystêpuje pe³na synchronizacja danych, co w praktyce zapewnia niemal 100% gwarancji dostêpnoœci
systemu. Œrodowisko techniczne tworz¹ serwery pracuj¹ce pod kontrol¹ najnowszych rozwi¹zañ. Wszystkie dostêpne interfejsy posiadaj¹ odpowiednie zabezpieczenia, np. szyfrowana komunikacji za poœrednictwem protoko³ów HTTPS,
³¹cza VPN itp. Ponadto ca³a komunikacja e-mailowa jest szyfrowana zgodnie
ze specyfikacj¹ RFC 3207 – Secure SMTP over Transport Layer Security28. Na
rys. 1 przedstawiono przyk³ad profesjonalnego systemu masowego powiadamiania.
26

Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (DzU nr 171 poz. 1800, ze zm.).
Sonovero Sp. z o.o. Rozwój powi¹zania kooperacyjnego Otwarta Platforma Ratownictwa, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet V: Dyfuzja innowacji, Dzia³anie 5.1: Wspieranie
rozwoju powi¹zañ kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.
28
Opracowanie w³asne, Fundacja Hightech Rescue, Warszawa 2013.
27
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Rys. 1. Przyk³ad profesjonalnego systemu masowego powiadamiania
îród³o: Fundacja Hightech Rescue.

Na rys. 2 pokazano centrum alarmowe z zastosowaniem SMS-ów zaproponowane przez Fundacjê Hightech Rescue.

Rys. 2. Przyk³ad centrumalarmowesms.pl
îród³o: Fundacja Hightech Rescue.
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W przypadku jednostek samorz¹du terytorialnego zalet¹ w u¿ytkowaniu systemu jest prostota jego obs³ugi. Osoba odpowiedzialna za wysy³kê wiadomoœci
powinna szybko i bez problemów wysy³aæ informacje do wybranej grupy oraz
sprawdzaæ status ich dostarczenia. Istotna jest tak¿e niezawodnoœæ systemu, czyli
pewnoœæ, ¿e wiadomoœci dotr¹ do u¿ytkowników koñcowych, system nie bêdzie
siê zawiesza³, a statystyki wys³anych wiadomoœci bêd¹ poprawne. Wa¿ne dla JST
jest skalowalnoœæ kosztów zwi¹zanych z u¿ytkowaniem systemu. Ma tu zastosowanie zarówno precyzyjne i przemyœlane tworzenie i modyfikowanie grup odbiorców, jak równie¿ mo¿liwoœæ redagowania informacji w taki sposób, aby jej pe³na
treœæ mog³a byæ przekazana za pomoc¹ jak najmniejszej liczby wiadomoœci SMS
– np. poprzez rezygnacjê z polskich znaków29.
System SMS daje mo¿liwoœæ dotarcia z informacj¹ do wybranych grup osób,
zapewnienia stosunkowo niskich kosztów komunikowania siê oraz dotarcia z informacj¹ wy³¹cznie do osób ni¹ zainteresowanych.
Z punktu widzenia bezpieczeñstwa mieszkañców bardzo wa¿na jest te¿ mo¿liwoœæ natychmiastowego powiadamiania kryzysowego wszystkich mieszkañców
przy u¿yciu jednego, wybranego telefonu nale¿¹cego do organów zarz¹dzania
kryzysowego. Dziêki tej funkcjonalnoœci informacja o zagro¿eniu, np. katastrof¹
naturaln¹ mo¿e dotrzeæ do mieszkañców niezale¿nie od pory dnia lub nocy i dostêpnoœci komputera. Wyznaczona osoba mo¿e z dowolnego miejsca wys³aæ telefonem wiadomoœæ SMS pod wskazany numer. Wiadomoœæ zostanie zidentyfikowana przez system jako informacja alarmowa i natychmiast trafi do wszystkich
mieszkañców. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ ankietyzacji mieszkañców. Wa¿ne dla ¿ycia gminy pytania mog¹ trafiæ do jej mieszkañców wraz z zamkniêtym katalogiem mo¿liwych odpowiedzi. Dziêki temu w³adze gminy pozostaj¹ w kontakcie
z mieszkañcami, unikaj¹c jednoczeœnie drogich i pracoch³onnych procedur
zwi¹zanych np. z rozpisaniem referendum lub koniecznoœci¹ przeprowadzenia
standardowych badañ ankietowych z wykorzystaniem ankieterów30.
Funkcjonalnoœæ systemu opiera siê o u¿ytkowników Systemu i ich uprawnienia, w którym:
1) ADMIN – u¿ytkownik systemu zarz¹dzaj¹cych dan¹ organizacj¹, który posiada nastêpuj¹ce uprawnienia:
– Dodawanie/usuwanie innych u¿ytkowników, w tym innych ADMIN-ów,
– Dodawanie/usuwanie U¿ytkowników koñcowych,
– Zlecanie wysy³ek SMS,
– Nadawanie uprawnieñ do zlecania wysy³ek SMS-em,
– Przegl¹danie historii wysy³ek SMS,
– Wyznaczanie limitu SMS-ów per organizacja;

29

Opracowanie w³asne, Fundacja Hightech Rescue, Warszawa 2013.
Na podstawie: badañ przeprowadzonych w jednostkach samorz¹du terytorialnego w latach
2010–2011, Fundacja Hightech Rescue, Warszawa 2013.
30
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2) U¿ytkownik – u¿ytkownik Systemu o podstawowych uprawnieniach pozwalaj¹cych na:
– Dodawanie/usuwanie U¿ytkowników koñcowych,
– Zlecanie wysy³ek SMS,
– Przegl¹danie historii wysy³ek SMS;
3) U¿ytkownik koñcowy – w³aœciciel/u¿ytkownik numeru MSISDN
dzia³aj¹cego w jednej z sieci GSM operuj¹cej na terenie Polski, który zarejestrowa³ siê w Systemie .
System dostêpny jest pod adresem www.centrumalarmowesms.pl po zautoryzowaniu siê loginem i has³em. Loginem do systemu powinien byæ aktywny adres e-mail, który bêdzie wykorzystywany, np. w przypadku zapomnianego has³a
lub do przesy³ania powiadomieñ z Systemu. Na podstawie loginu i has³a System
bêdzie wyœwietla³ odpowiedni zestaw funkcjonalnoœci stosowny do uprawnieñ
danego u¿ytkownika32.
Rejestracjê przez stronê WWW U¿ytkowników koñcowych powinny prowadziæ tylko osoby zalogowane w systemie. Przez stronê WWW U¿ytkownicy mog¹
byæ dopisani do dowolnej z dostêpnych grup w danej organizacji, np.: SMS Alarmowe, i inne. Zarejestrowanie danego numeru w systemie powinno skutkowaæ
wys³aniem SMS-a potwierdzaj¹cego rejestracjê w danej organizacji i grupie. U¿ytkownik koñcowy ma prawo w ka¿dej chwili zrezygnowaæ z otrzymywania
SMS-ów33.
Rejestracja w systemie poprzez SMS mo¿e byæ przeprowadzona przez samych
U¿ytkowników koñcowych. Aby zarejestrowaæ swój numer telefonu, U¿ytkownicy musz¹ wys³aæ SMS-a ze swoim kodem pocztowym na odpowiedni numer telefonu. Jeœli System rozpozna prawid³owo kod pocztowy i jednoznacznie przyporz¹dkuje go do danej gminy, to numer telefonu U¿ytkownika koñcowego
zostanie zapisany w systemie. Zapisanie u¿ytkownika w systemie skutkuje
wys³aniem SMS-a potwierdzaj¹cego rejestracjê w danej organizacji i grupie. Jeœli
przys³any kod pocztowy nie wskazuje jednoznacznie jednej gminy, to u¿ytkownik otrzyma SMS-a z informacj¹ dodatkow¹ i podpowiedzi¹, jak jednoznacznie
zapisaæ siê do danej gminy. Ka¿dy u¿ytkownik koñcowy zapisany do systemu
musi posiadaæ mo¿liwoœæ rezygnacji z korzystania z systemu, wyrejestrowania siê
z danej organizacji, wysy³aj¹c SMS o treœci np. „NIE”34.
U¿ytkownik Systemu powinien posiadaæ mo¿liwoœæ zlecania wysy³ki
SMS-ów do poszczególnych grup U¿ytkowników koñcowych zarejestrowanych
w Systemie. Wysy³ka SMS powinna byæ niezw³oczna po jej zleceniu. Ka¿da
wysy³ka mo¿e byæ zrealizowana tylko do jednej grupy i mo¿e siê sk³adaæ z maksy31

31

Opracowanie w³asne, Fundacja Hightech Rescue, Warszawa 2013.
http://htrc.eu/ [dostêp 20.12.2013].
33
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnoœci, minimalnych wymagañ dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagañ dla systemów teleinformatycznych (DzU. 2012, poz. 526).
34
http://htrc.eu/ [dostêp 20.12.2013].
32
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malnie 3 SMS-ów (459 znaków z alfabetu GSM7). Wysy³ka powinna posiadaæ nazwê dla u³atwienia ewentualnego wyszukiwania w historii wysy³ek. Historia
wysy³ek zawiera listê wszystkich wysy³ek, jakie by³y realizowane w danej organizacji. Interfejs pozwala przejrzenie statusów ka¿dego SMS-a w danej wysy³ce. Nie
ma mo¿liwoœci kasowania zrealizowanych wysy³ek. Interfejs u¿ytkownika, logo
danej gminy mo¿e byæ dodane przez Superadmina w dowolnej chwili. Logo gminy jest prezentowane na stronie WWW Systemu ka¿demu zalogowanemu u¿ytkownikowi zwi¹zanemu z dan¹ gmin¹. Ka¿dy ADMIN w danej gminie bêdzie
mia³ mo¿liwoœæ wygenerowania raportów bilingowych zawieraj¹cych informacjê
o liczbie wysy³anych wiadomoœci SMS za dowolnie wybrany przez siebie okres35.

3. Przyk³adowy system komunikacji masowej dla potrzeb
ratownictwa
Firma Platan stworzy³a nowoczesny system digitexSMS umo¿liwiaj¹cy przekazywanie natychmiastowych komunikatów do predefiniowanej grupy odbiorców. System ten jest wykorzystywany przez PSP w ramach KRSG i udostêpniony Obronie Cywilnej. Dziêki obszernej funkcjonalnoœci programu digitexSMS
istnieje mo¿liwoœæ:
– wygenerowania wiadomoœci do wybranych u¿ytkowników,
– przesy³ania wiadomoœci do wybranych terminali DTG-53 w celu ich retransmisji (mo¿liwoœæ sterowania terminalami GSM pracuj¹cymi w systemie
DSP-50)36.
System digitexSMS mo¿na stosowaæ w takich pomiotach, jak: PSP i OSP,
urzêdy powiatowe, gminne i miejskie, biura bezpieczeñstwa i zarz¹dzania kryzysowego, ratownictwo medyczne, ratownictwo wodne, zak³ady produkcyjne
i inne.
Do g³ównych zalet digitexSMS nale¿y:
– sprawne i szybkie przesy³anie informacji do dowolnej liczby odbiorców,
– zdalna wspó³praca z terminalami DTG-53,
– ³atwoœæ w tworzeniu grup u¿ytkowników i szablonów wiadomoœci,
– mo¿liwoœæ monitorowania historii, stanu konta itd.37.
Na rys. 3 przedstawiono schemat systemu digitexSMS firmy Platan.
Struktura ka¿dej organizacji zak³ada jej hierarchiê i koniecznoœæ komunikacji
z ni¿szymi szczeblami (rozkazy, polecenia) oraz koniecznoœæ zbierania informacji zwrotnych (ankiety od pracowników do osób decyzyjnych).

35
36
37

http://htrc.eu/ [dostêp 20.12.2013].
http://www.digitex.pl/ [dostêp 20.12.2013].
Ibidem.
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Rys. 3. Schemat systemu digitexSMS firmy Platan
îród³o: PLATAN Sp. z o.o. sp. k.

Rys. 4. Okno terminala
îród³o: PLATAN Sp. z o.o. sp.k.
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W organizacjach, z definicji dzia³aj¹cych w sytuacjach wymagaj¹cych natychmiastowych decyzji, bazuj¹cych na znajomoœci bie¿¹cego stanu rzeczy – aktualnej sytuacji – istnieje potrzeba szybkiego dwustronnego przep³ywu informacji.
Istotne jest grupowanie odbiorców terytorialnie, hierarchicznie lub funkcjonalnie (np. tylko ratownicy WOPR, tylko stra¿acy PSP, wszyscy u¿ytkownicy z powiatu X). Zatem posiada potrzeby komunikacyjne wewnêtrzne38.
Bior¹c pod uwagê zadania stoj¹ce przed KSRG, wa¿na jest komunikacja zewnêtrzna ze spo³eczeñstwem, zw³aszcza podczas akcji ratowniczych lub okresów
wzmo¿onego ruchu turystycznego w danym rejonie kraju. Istotn¹ spraw¹ by³aby
mo¿liwoœæ powiadamiania zainteresowanych o zbli¿aj¹cym siê niebezpieczeñstwie, mo¿liwych do przedsiêwziêcia œrodkach ostro¿noœci i kontakcie z ratownikami odpowiednich s³u¿b39.
Istniej¹ mo¿liwoœci wykorzystania systemu informacyjnego SMS w akcjach
ratownictwa wodnego, które objê³yby proces:
– powiadamiania wszystkich s³u¿b ratowniczych, zaanga¿owanych w ratownictwo wodne w szczególnoœci – PSP, OSP, WOPR;
– powiadamianie osób funkcyjnych i decyzyjnych na poziomie wojewódzkim40.
Wspólne przedsiêwziêcia organizacyjne dzia³añ ratowniczych w ramach
KSRG s¹ konieczne. Okreœlono katalog mo¿liwych wspólnych dzia³añ oraz wzajemnego udostêpnienia zasobów i œrodków bêd¹cych w ich dyspozycji, a tak¿e
na³o¿ono obowi¹zek powiadamiania o zdarzeniach oraz dysponowaniu si³ami
i œrodkami WOPR na stanowiska KSRG41. Jednoczeœnie nie zosta³o utworzone
narzêdzie informacyjne do sprawnego przekazywania danych i dyspozycji ratownikom WOPR ze stanowisk kierowania. W praktyce mo¿liwe jest wdro¿enie zasad wspó³dzia³ania, jednak¿e s¹ one trudne do zrealizowania, kiedy stosowane s¹
ró¿ne narzêdzia do komunikacji miêdzy s³u¿bami.
Jednoczeœnie na powiatowym stanowisku kierowania PSP ci¹¿y obowi¹zek
koordynacji i dysponowania zasobami koniecznymi do sprawnego przeprowadzenia akcji42.
Jednym z narzêdzi koniecznych do usprawnienia dzia³añ s³u¿b ratowniczych
jest mo¿liwoœæ natychmiastowego, sprawnego powiadamiania wszystkich lub
wybranych grup ratowników zaanga¿owanych w dan¹ akcjê, niezale¿nie od ich
przynale¿noœci organizacyjnej43.
38

(Bez)b³êdna organizacja ³¹cznoœci, [w:] Przegl¹d Po¿arniczy 2013, nr 1, s. 42–44.
Ustawa z 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej (DzU nr 112 poz. 1198).
Metodyka postêpowania podczas organizacji ³¹cznoœci na potrzeby kieruj¹cego dzia³aniem ratowniczym, KG PSP, Warszawa 2014.
41
Porozumienie w sprawie okreœlenia zasad wspó³dzia³ania krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, zawarte w dniu 21 kwietnia 2006 r. pomiêdzy Komendantem G³ównym Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej a Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, § 4 i 6.
42
Organizacja ³¹cznoœci cz.1, Przegl¹d Po¿arniczy 2013, nr 5.
43
http://straz.gov.pl/ [dostêp: 20.12.2013].
39
40
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System informacyjny SMS dostêpny dla wszystkich s³u¿b i na ka¿dym poziomie zarz¹dzania móg³by spe³niaæ funkcjê informowania o zasobach ludzkich
i sportowych. Podzia³ grup ratowników móg³by uwzglêdniaæ zarówno podzia³
strukturalny (tylko ratownicy WOPR, tylko ratownicy PSP), jak i funkcjonalny
(wszyscy ratownicy z grupy X) lub terytorialny (wszyscy ratownicy z obszaru
chronionego Y). Dane potrzebne do sprawnego dzia³ania systemu informacyjnego SMS nie wchodz¹ w obszar danych osobowych w rozumieniu ustawowym44.
Jednoczeœnie istnieje mo¿liwoœæ otrzymywania przez centra zarz¹dzania zamkniêtej informacji zwrotnej od dowódców liniowych. Sformu³owanie odpowiedniego pytania i zamkniêtego katalogu odpowiedzi przyspieszy i usprawni
komunikacjê (nie ma mo¿liwoœci przes³ania niejasnych, nieprecyzyjnych informacji zwi¹zanych z koniecznoœci¹ ich wyjaœnienia przed podjêciem niezbêdnej
reakcji) 45.
W sytuacjach, gdy jest to zdarzenie nag³e – np. powódŸ, huragan – kluczow¹
kwesti¹ dla sprawnego dowodzenia akcj¹ jest wiedza, ilu ratowników na danym
obszarze mo¿e byæ powo³anych w stan gotowoœci operacyjnej i w jakim czasie.
Szybkie rozeznanie sytuacji umo¿liwi wykorzystanie odpowiednio sformu³owanego pytania ankietowego z zamkniêtym katalogiem odpowiedzi46, np. „mogê
stawiæ siê na s³u¿bê w miejscu zbiórki X w czasie:
– do 1 h,
– do 2 h,
– do 5 h,
– do 2 dni,
– nie mogê stawiæ siê na s³u¿bê”.

Podsumowanie
System informacyjny SMS w sposób innowacyjny wspomaga, ujednolicaj¹c
komunikacjê miêdzy dowodz¹cymi akcj¹, a jej wykonawcami na ka¿dym szczeblu, wykorzystuj¹c jednoczeœnie narzêdzia bêd¹ce w powszechnym u¿yciu – czyli
wiadomoœci SMS i telefony komórkowe. Jego implementacja nie powoduje wiêc
koniecznoœci wyposa¿ania ratowników w dodatkowy sprzêt ani dodatkowych
szkoleñ.
Istotnym problemem jest te¿ brak aktualnej informacji na temat gotowoœci
operacyjnej ratowników s³u¿b ochotniczych poza sezonem. W sezonie letnim,
gdy mo¿na spodziewaæ siê wiêkszej liczby zdarzeñ nad wod¹ wymagaj¹cych interwencji ratowników ich liczba i gotowoœæ operacyjna jest najwy¿sza. Jednak
z koñcem wrzeœnia wiêkszoœæ ratowników w s³u¿bach ochotniczych podejmuje
inne zajêcia, nie bêd¹c jednoczeœnie w gotowoœci operacyjnej przez ca³y rok. Wia44

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU 1997 nr 133, poz. 883).
Organizacja ³¹cznoœci cz. 2, Przegl¹d Po¿arniczy 2013, nr 9.
46
Ustawa o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne z 17 lutego
2005 r. (DzU. nr 64 poz. 564 i 565 ze zm.).
45
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domo jednak, ¿e równie¿ poza sezonem letnim zdarzaj¹ siê sytuacje, w których
nagle wzrasta liczba potrzebnych zasobów osobowych.
Narzêdzie to mo¿e byæ wykorzystywane zarówno do zbierania informacji
podczas planowania konkretnej akcji lub w jej czasie, jak i s³u¿yæ jako narzêdzie
do sta³ego, np. cotygodniowego monitorowania dostêpnoœci zasobów ludzkich
lub sprzêtowych, czyli tzw. bie¿¹cej analizy gotowoœci operacyjnej.
W przypadku, jeœli zdarzeniem zostaje objêty obszar wychodz¹cy poza ramy
danego powiatu, powiatowe stanowisko kierowania PSP powiadamia o eskalacji
skali zdarzeñ powiatowe stanowiska kierowania z s¹siednich powiatów. Tu równie¿ istnieje mo¿liwoœæ wykorzystania systemu SMS. Umo¿liwi on szybkie zawiadomienie wybranej grupy lub wybranych grup odbiorców ze zdefiniowanych
wczeœniej grup funkcyjnych, odpowiadaj¹cych mo¿liwym zdarzeniom. Dziêki
temu rozwi¹zaniu wszystkie wys³ane informacje oraz raporty ich dostarczenia
pozostaj¹ w jednym systemie z mo¿liwoœci¹ weryfikacji daty i godziny ich
wysy³ki, osoby wysy³aj¹cej oraz statusu dostarczenia informacji.
Zatem system SMS nie oznacza zast¹pienia funkcji organizacji ³¹cznoœci jako
podstawowego narzêdzia komunikacji w KSRG, ale stanowiæ mo¿e wa¿ne jego
uzupe³nienie podczas przygotowania i prowadzenia dzia³añ ratowniczych na
œródl¹dowych obszarach wodnych wobec gotowoœci wolontariuszy. Przyjmuj¹c,
¿e warunki terenowe nie stanowi¹ ograniczenia dla pracy operatorów, nale¿y
za³o¿yæ, ¿e system SMS bêdzie posiadaæ pewne ograniczenia w sytuacji obci¹¿enia sieci operatorów, np. w warunkach powodzi lub innych zagro¿eñ. Ponadto
potwierdzenie gotowoœci do dzia³añ ratowniczych nie jest to¿same z dysponowaniem si³ i œrodków. Natomiast wdro¿enie systemu SMS mo¿e wzmocniæ mechanizm zarz¹dzania zasobami osobowymi, a tym samym ca³ego systemu ratowniczego odpowiedzialnego za proces przygotowania i realizacji zadañ z zakresu
ratowania ¿ycia i zdrowia. W konsekwencji przyjêcie zaproponowanego systemu ³¹cznoœci mo¿e mieæ znacz¹cy wp³yw na proces integracji s³u¿b, podmiotów
gospodarczych i organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w zakresie ratownictwa
na obszarach wodnych.

Wnioski
1. Na terenie Polski jest niezbêdna budowa zcentralizowanego systemu powiadamiania o zagro¿eniach.
2. Nale¿y zapewniæ zespo³om ratownictwa szybk¹ komunikacjê wewnêtrzn¹.
3. Platformy komunikacyjne powinny byæ wykorzystywane przez œrodowisko
ratowników wodnych.
4. Efektywnoœæ dzia³añ ratowniczych o zasiêgu masowym powinna byæ wzmocniona poprzez prewencyjn¹ komunikacjê o bie¿¹cych zagro¿eniach.
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Jerzy TELAK

Objective: introducing the possibilities of how to use a mass
communication system based on SMS in water rescue. One of the
objectives of the National Rescue and Fire-Fighting System is to protect life
and health of people. The appropriate level of the system functioning
requires an adequate communication. The first SMS text in the history was
sent in 1992. The SMS is sent to a mobile or a stationary user number as
a message containing up to 160 characters, although some phones can
send more than 900 characters. There starts the integration between SMSs
and the Internet. There are many platforms of SMS mass communication
with a particular application of mass communication. In case of using SMS
mass communication systems, transmission process includes: system
interface available through a web browser – data processing centre – SMS
operator centre – many base stations – many telephones of recipients. The
data processing center in Poland consists of two independent centers
which have several independent internet links and duplicated calls to the
GSM operators. The system is cheap and simple to operate.
Communication between organizations is held inside and outside.
A necessity for the fast information transfer in both directions appears in
organizations dealing with situations demanding immediate decisions
which are based on the awareness of the current situation. Within National
Rescue and Fire-Fighting System during rescue actions, rescuers of different
emergency services and entities, while cooperating, need to exchange
information. The SMS information system can effectively serve rescue
entities, including communication with the public, by mobile phones that
are in common use. Its implementation does not involve providing rescuers
with additional equipment. The use of the SMS system at the local,
provincial and national level can be implemented by entering the phone
numbers of information recipients.
Methods: Analysis of publications, documents and available similar
solutions, exploring of the system possibilities, surveys using techniques of
an interview conducted in an open and transparent manner.
Conclusions
1. It is crucial to create a centralized hazard notification system in Poland.
2. Rescue teams should be provided with fast internal communications.
3. Communication platforms should be used among water rescuers.
4. The effectiveness of mass rescue operations should be strengthened
by means of preventative communication about current threats.
5. It is possible to define , create, and modify the audience by means
of mass communication systems.
Keywords: safety, water rescue, communication, mass notification.
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Omówienie
LEAD

Ocena czynników motywacyjnych stosowanych
w wybranych komendach miejskich i powiatowych
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
Motywowanie stra¿aków Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (PSP) jest jednym
z czynników kszta³towania i oddzia³ywania na zachowania i postawy ludzi
w organizacji. W zwi¹zku z tym przeprowadzono badania empiryczne,
którym zosta³o poddanych 2952 stra¿aków. Do analizy sprawdzenia czynnika motywacyjnego wœród stra¿aków PSP zosta³o wybranych 1000 stra¿aków s³u¿¹cych w komendach powiatowych (miejskich) PSP na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, w 16 województwach. Z przeprowadzonych
badañ ankietowych wynika, ¿e system motywacyjny w Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej nie jest najlepiej postrzegany. Stra¿acy s¹ niedoceniani przez swoich prze³o¿onych. Wynagrodzenie za w³o¿ony trud w wykonywanie zadañ
s³u¿bowych jest niezadowalaj¹ce. Najbardziej widocznymi brakuj¹cymi
czynnikami motywacji jest nie tylko brak satysfakcjonuj¹cego wynagrodzenia, ale równie¿ brak w³aœciwej komunikacji na linii prze³o¿ony
– podw³adny.
Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie sytemu motywacyjnego
w wybranych komendach miejskich i powiatowych PSP na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W artykule przedstawiono mocne i s³abe strony motywowania funkcjonariuszy PSP oraz zaproponowano, co powinni zrobiæ
prze³o¿eni, aby zmotywowaæ pracowników do wydajniejszej pracy. Podstawowym motywatorem dla ka¿dego stra¿aka do ciê¿kiej pracy, poœwiêcenia i oddania dla dobra s³u¿by jest czynnik finansowy. Ale czy tylko? Jak¹
rolê odgrywaj¹ czynniki pozafinansowe, np. szkolenia, kursy, specjalizacje
czy udzia³ w konferencjach naukowych?
S³owa kluczowe: zarz¹dzanie, organizacja, motywacja.
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Wstêp
W literaturze rozró¿nia siê dwa pojêcia: motywacja (stan wewnêtrzny) i motywowanie rozumiane jako proces (funkcja), który polega na takim wykorzystywaniu mechanizmów motywacji, by zapewniæ zaanga¿owanie pracowników na
rzecz sukcesu organizacji, zachêciæ do podnoszenia kwalifikacji i dawaæ satysfakcjê z pracy. Realizacja tego procesu polega na oddzia³ywaniu (wp³ywaniu) na postawy i zachowania cz³owieka za poœrednictwem okreœlonych bodŸców (motywatorów).
Fundamentem ka¿dej firmy jest zaanga¿owanie w pracê pracownika, jego kreatywnoœæ, poœwiêcenie. Aby taki zespó³ pracowników istnia³ w firmie, nale¿y
stworzyæ w³aœciwy system motywacyjny, który bêdzie dopasowany do cech pracowników oraz specyfiki firmy. Nikogo nie trzeba przekonywaæ, ¿e firma w której pracuj¹ osoby niezaanga¿owane w wykonywan¹ pracê, straci swój presti¿ albo
nie przetrwa. Od pracowników wymaga siê ci¹g³ego podwy¿szania jakoœci pracy.
Dlatego zadanie motywowania pracowników nie jest ³atwe, zw³aszcza w obliczu
optymalizacji kosztów pracowniczych, a uzyskanie przez pracowników satysfakcji z wykonywanej pracy jest wrêcz niemo¿liwe. Motywowanie jest zbiorem celowo dobranych metod, tzw. motywatorów, które stanowi¹ wspóln¹ i wzajemnie
siê wzmacniaj¹c¹ ca³oœæ. W motywowaniu oprócz motywatorów p³acowych (wynagrodzenia zasadniczego, premii) wchodz¹ motywatory niematerialne (mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego; ciekawa praca; mo¿liwoœæ samodzielnego dzia³ania
i zwi¹zane z tym zaufanie, awans; dogodny i elastyczny czas pracy). Byæ mo¿e
w motywowaniu wiêksze znaczenie maj¹ motywatory materialne pozap³acowe,
którymi s¹ œwiadczenia materialne, bez mo¿liwoœci wymiany ich na pieni¹dze
(np. dodatkowe szkolenia).

1. System motywowania stra¿aków w komendach powiatowych
(miejskich) Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
Nabór do s³u¿by w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej odbywa siê corocznie. Kandydaci mog¹ ubiegaæ siê o przyjêcie do s³u¿by poprzez dostanie siê do Szko³y
G³ównej S³u¿by Po¿arniczej, Centralnej Szko³y PSP, jednej z dwóch szkó³ aspiranckich w s³u¿bie kandydackiej i naborze do jednostek organizacyjnych PSP,
w których o naborze decyduje w³aœciwy komendant. W przypadku zatrudnienia
w komendzie wojewódzkiej PSP decyduje komendant wojewódzki.
System motywowania stra¿aków w komendach powiatowych (miejskich) reguluj¹: Ustawa o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej1, Ustawa o ochronie przeciwpo¿a-

1

Ustawa o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z 24.08.1991 r., DzU 2009 nr 12, poz. 68.
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rowej2, Rozporz¹dzenie Ministra Spraw i Administracji3, 4, Ustawa o ustanowieniu modernizacji s³u¿b mundurowych5.
1.1. Badania ankietowe i analiza wyników badañ
W niniejszym artykule do zbadania satysfakcji stra¿aków z wykonywania zawodu oraz czynników ich motywuj¹cych, pos³u¿ono siê ankiet¹. Ankieta zosta³a
przygotowana dla stra¿aków pe³ni¹cych s³u¿bê w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej na
terenie ca³ego kraju w komendach powiatowych (miejskich). Badaniom empirycznym zosta³o poddanych 2952 stra¿aków komend powiatowych (miejskich).
natomiast do analizy sprawdzenia czynnika motywacyjnego wœród stra¿aków
PSP zosta³o wybranych 1000 stra¿aków s³u¿¹cych s³u¿bê w komendach powiatowych (miejskich) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 16 województwach. Badania ankietowe dla stra¿aków rozpoczêto w grudniu 2010 r. i zakoñczono
w po³owie kwietnia 2011 r. Ankietê wype³ni³o 2952 stra¿aków, w tym 86 kobiet
i 2866 mê¿czyzn. Warto nadmieniæ, ¿e badania przeprowadzone by³y w 7 komendach na terenie ka¿dego województwa. £¹czna liczba wynios³a 112 komend
powiatowych (miejskich) na terenie kraju. Podczas przeprowadzania badañ
w komendach, nigdy nie by³o mo¿liwoœci przeprowadzenia ankiety wœród za³ogi
wszystkich pracowników, ze wzglêdu na wykorzystywane: urlopy wypoczynkowe, wolne s³u¿by, przebywanie na kursach specjalistycznych oraz urlopy macierzyñskie. Do samej analizy zosta³o wybranych 1000 stra¿aków. Pod wzglêdem
wieku najliczniejsz¹ grupê stanowili stra¿acy w przedziale 31–40 lat, których
by³o 467 (46,7%) i by³y to osoby w œrednim wieku. Nastêpn¹ dosyæ liczn¹ grupê
stanowi³y osoby w wieku 25–30 lat, których by³o 253 (25,3%). Respondentów
w wieku powy¿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.
Tabela 1. Struktura zatrudnienia wg wieku pracowników
Wiek

Liczba pracowników

Do 24 lat

31

Udzia³ procentowy

3,10%

25–30 lat

253

25,30%
46,70%

31–40 lat

467

powy¿ej 40 lat

249

24,90%

Razem

1000

100,00%

îród³o: Opracowanie w³asne.
2

Ustawa o ochronie przeciwpo¿arowej z 24.08.1991 r., DzU 2009, nr 178 poz. 1380.
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie uposa¿enia Stra¿aków, dnia 27.02.2008 r., DzU z 05.03.2008 r.
4
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie nagród i zapomóg dla
stra¿aków, dnia 07.12.2007 r., DzU z 17.12.2007 r.
5
Ustawa o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Stra¿y Granicznej, PSP i BOR w latach
2007–2011 z 12.01.2007, DzU 2007 nr 35, poz. 213, z 2009 nr 144, poz. 1174.
3
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Przedstawione wyniki s¹ zadowalaj¹ce, poniewa¿ najwiêcej osób objêtych badaniami to stra¿acy z du¿ym doœwiadczeniem zawodowym. Przeprowadzaj¹c badania, wyeliminowano najm³odszych pracowników. Strukturê zatrudnienia wg
sta¿u pracy przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Struktura zatrudnienia wg sta¿u pracy
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%

1000

100,00%

Razem

îród³o: Opracowanie w³asne.

Z badañ wynika, ¿e wœród badanych stra¿aków 313 osób (31,3%) posiada wykszta³cenie œrednie z ukoñczonym kursem podoficerskim, a 282 osoby (28,2%)
wykszta³cenie œrednie z tytu³em technika po¿arnictwa. Najmniejsz¹ grupê stanowi¹ stra¿acy z wy¿szym wykszta³ceniem i tytu³em technika po¿arnictwa, tj. 96
osób (9,6%). Pozosta³a grupa stra¿aków z wykszta³ceniem œrednim i kursem szeregowym – 58 osób (5,8%) i tzw. „inna”, czyli stra¿acy z wykszta³ceniem wy¿szym po cywilnych uczelniach oraz wykszta³ceniem szeregowym i podoficerskim
– 93 osoby (9,3%),to g³ównie osoby m³ode, które zosta³y przyjête do s³u¿by poprzez nabór zewnêtrzny prowadzony przez jednostki organizacyjne PSP.
Ostatni¹ grupê stanowi kadra oficerska posiadaj¹ca wy¿sze wykszta³cenie po¿arnicze, tj. 158 osób (15,8%). Obraz wykszta³cenia stra¿aków przedstawiono
w tabeli 3.
Tabela 3. Struktura zatrudnienia wg wykszta³cenia
Wykszta³cenie

Liczba pracowników

Udzia³ procentowy

zawodowe

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
Razem

îród³o: Opracowanie w³asne.

0%

93

9,30%

1000

100,00%
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Z przedstawionych odpowiedzi respondentów wynika, ¿e najwiêksza czêœæ
stra¿aków posiada wykszta³cenie œrednie: z ukoñczonym kursem podoficerskim
i technikiem po¿arnictwa.
Wœród badanych stra¿aków najwiêksz¹ grupê stanowi¹ stra¿acy, którzy zatrudnieni s¹ na stanowisku ratownik tj. 165 osób (16,5%), ratownik – kierowca
117 osób (11,7%) i operator sprzêtu specjalistycznego – kierowca 128 osób
(12,8%). Najmniej liczn¹ grupê stanowili stra¿acy zatrudnieni na stanowiskach
kierowniczych ni¿szego szczebla, tj. 41,2% ogó³u. Obraz zajmowanych stanowisk
przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Struktura zatrudnienia wg zajmowanego stanowiska s³u¿bowego6
Stanowisko s³u¿bowe

sta¿ysta

Liczba pracowników

Udzia³ procentowy

0

0,00%

ratownik – kierowca

117

11,70%

ratownik

165

16,50%

operator sprzêtu specjal.

128

12,80%

5

0,50%

inspektor
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%

1000

100,00%

razem

îród³o: Opracowanie w³asne.

Awansowanie stra¿aka na wy¿sze stanowisko s³u¿bowe zwi¹zane jest z posiadaniem odpowiedniego wykszta³cenia, predyspozycji, sta¿u pracy, doœwiadczenia i nienagannej oceny dotychczasowej pracy. Liczba stanowisk w komendach powiatowych (miejskich) przewidziana jest regulaminem danej komendy.
Mo¿liwoœæ kszta³cenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
w pracy dostrzegaj¹ 792 osoby (79,2%), natomiast 208 osób (20,8%) stwierdzi³o,
¿e nie ma mo¿liwoœci na kszta³cenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W tabeli 5 pokazano mo¿liwoœæ podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

6
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 25.07.2006 r., DzU 142
poz. 1022 z póŸn. zm.
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Tabela 5. Struktura mo¿liwoœci kszta³cenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Mo¿liwoœæ kszta³cenia zawodowego

Liczba pracowników

Udzia³ procentowy

TAK
NIE
Razem

792
208
1000

79,20%
20,80%
100,00%

îród³o: Opracowanie w³asne.

Mo¿liwoœæ kszta³cenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
uzale¿nione jest od posiadanego wykszta³cenia, sta¿u pracy i decyzji komendanta. Wyj¹tek stanowi¹ absolwenci szkó³ po¿arniczych.
Najwiêksza grupa stra¿aków, tj. 468 osób (46,8%) stwierdzi³o, ¿e zosta³o im
zmienione stanowisko pracy w okresie od roku do 3 lat od rozpoczêcia s³u¿by.
Drug¹ grupê stanowili respondenci, którym zmieniono stanowisko s³u¿bowe
w okresie od 3–6 lat s³u¿by – 306 osób (30,6%). Najmniejsz¹ grup¹ s¹ stra¿acy,
którym zmieniono stanowisko od 6 do 9 roku s³u¿by, tj. 85 osób (8,5%) i osoby
czekaj¹ce na zmianê powy¿ej 9 lat s³u¿by tj. 81 osób (8,1%). Obraz przedzia³u
czasu, który up³yn¹³ od rozpoczêcia pracy do zmiany stanowiska przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 6. Mo¿liwoœæ awansowania
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%

1000

100,00%

Razem

îród³o: Opracowanie w³asne.

Przygl¹daj¹c siê wynikom, mo¿na stwierdziæ, ¿e osoby awansuj¹ce w pierwszym roku s³u¿by to absolwenci szkó³ po¿arniczych. Osoby, którym zmieniono
stanowisko s³u¿bowe w latach od 1–3 i od 3–6 s¹ to osoby, które awansowa³y na
stanowiska kierownicze zgodnie z Ustaw¹ o PSP7. Ci, którym bardzo póŸno
zmieniono stanowisko prawdopodobnie nie spe³niali wymagañ zgodnie
z Ustaw¹ o PSP albo uzale¿nione to by³o od uznania prze³o¿onego lub jego subiektywnej oceny.
Na pytanie ankietowe, „Z czym powinien wi¹zaæ siê awans”, 837 stra¿aków
(83,7%) odpowiedzia³o, ¿e tylko i wy³¹cznie z adekwatnym wykszta³ceniem,
z nienagann¹ ocen¹ dotychczasowej s³u¿by, predyspozycjami i sta¿em pracy.
Odpowiedzi, które uznali za stosowne reguluje Ustawa o PSP. 104 osoby
7

Ustawa o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z 24.08.1991 r., Art. 36 pkt 1.
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(10,4%) (g³ównie funkcjonariuszki PSP) uzna³y, ¿e o awansie siê decydowaæ powinny tak¿e „kultura osobista, mi³a powierzchownoœæ, uroda, aparycja i erudycja”.
Zadziwia stwierdzenie, ¿e awans na wy¿sze stanowisko nale¿y siê z „protekcji
prze³o¿onego” – uzna³o tak 58 respondentów (5,8%). Wydaje siê, ¿e s¹ komendy,
w których nie jest w pe³ni respektowana Ustawa o PSP, która reguluje, kogo
mo¿na awansowaæ na wy¿sze stanowisko s³u¿bowe. Jedna osoba uzna³a (0,1%),
¿e awans mo¿na uzyskaæ w „inny” sposób. Niestety nie okreœli³a, jaka powinna
byæ forma awansowania.
Najwiêcej stra¿aków, tj. 531 (53,1%) odpowiedzia³o, ¿e najwa¿niejszym czynnikiem motywuj¹cym w s³u¿bie jest nagroda pieniê¿na, awans w stopniu i awans
na wy¿sze stanowisko.
Trzystu czterech stra¿aków (30,4%) uzna³o, ¿e wa¿nym czynnikiem motywuj¹cym jest mo¿liwoœæ kszta³cenia siê w szko³ach po¿arniczych na koszt komendy. Pochwa³ê prze³o¿onego otrzyma³o 154 (15,4%). Najmniejsz¹ grupê
stanowili stra¿acy, tj. 11 osób (1,1%), u których nie zosta³ zastosowany czynnik motywacyjny. Obraz przedzia³u zastosowania czynnika motywuj¹cego
przedstawiono w tabeli 7.
Tabela 7. Zastosowanie czynnika motywacyjnego
Czynnik motywacyjny

Liczba pracowników

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%

1000

100,00%

Razem

Udzia³ procentowy

îród³o: Opracowanie w³asne.

Analizuj¹c uzyskane wyniki, mo¿na stwierdziæ, ¿e tylko nagroda pieniê¿na,
awans na wy¿sze stanowisko lub stopieñ s¹ najwa¿niejszym czynnikiem motywuj¹cym. Mniejsza liczba stra¿aków uzna³a, ¿e czynnikiem takim jest mo¿liwoœæ
kszta³cenia na koszt komendy. Zaniepokojenie mo¿e budziæ fakt, ¿e s¹ komendy,
gdzie zarz¹dzaj¹cy nie zastosowali wobec podw³adnych ¿adnego czynnika motywuj¹cego. Motywatorem dla stra¿aka mo¿e byæ czasowe przyznanie dodatku
motywacyjnego. W okresie 2 ostatnich lat dodatek otrzyma³o 711 osób (71,1%)
a nie otrzyma³o 289 (28,9%). Otrzymanie dodatku motywacyjnego reguluje
Ustawa o PSP, ale zdarza siê, ¿e stra¿acy nie otrzymuj¹ „wg uznania prze³o¿onego,
albo cyt., „¿e siê nie nale¿y”. Najwiêcej przypadków nie otrzymania dodatku
motywacyjnego dotyczy województw wschodniej czêœci Polski.
Ponad po³owa respondentów 547 osób (54,7%) odpowiedzia³a w pytaniu dziesi¹tym, ¿e „wynagrodzenie pieniê¿ne, awans w stopniu i stanowisku” jest najwa¿niejszym motywatorem. 372 osoby (37,2%) uzna³y, ¿e jednak te czynniki dla nich
nie s¹ najwa¿niejsze. Najmniejsz¹ osób grup¹ respondentów – 81osób (8,1%)
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okazali siê stra¿acy, którzy nie wiedz¹, jaki czynnik motywacyjny jest dla nich
najwa¿niejszy.
W pytaniu trzynastym 749 stra¿aków (74,9%) odpowiedzia³o, ¿e postawa
prze³o¿onego wp³ywa motywuj¹co, inspiruj¹co i pobudzaj¹co na ich stosunek do
s³u¿by. Odmienne zdanie mia³y 124 osoby (12,4%), które stwierdzi³y, ¿e
prze³o¿ony nie potrafi przekonaæ do siebie swoich podw³adnych. Nie potrafi ich
zmotywowaæ do pracy z powodów niewyjaœnionych. „Nie mam zdania” odpowiedzia³o 127 osób (12,7%) i prawdopodobnie przyczyn¹ takiej odpowiedzi mo¿e
byæ niechêæ do prze³o¿onego i niezadowolenie z zajmowanego stanowiska
s³u¿bowego.
Czternaste pytanie dotyczy³o obiektywnej oceny pracy przez prze³o¿onego.
440 stra¿aków (44%) odpowiedzia³o, ¿e prze³o¿ony obiektywnie ocenia pracê
podw³adnych. „Trudno powiedzieæ” odpowiedzia³o 405 osób (40,5%), a ¿e praca
oceniana jest przez prze³o¿onego w sposób negatywny – odpowiedzia³o 155 stra¿aków (15,5%). Wynika z tego, ¿e ponad 50% respondentów uwa¿a, ¿e prze³o¿ony
niesprawiedliwie ocenia pracê podw³adnych. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ te¿
mo¿e byæ brak akceptacji i niechêæ do swojego prze³o¿onego.
Piêtnaste pytanie dotyczy³o „wp³ywu sankcji na jakoœæ pracy w miejscu pe³nienia
s³u¿by”. Ponad 50% stra¿aków odpowiedzia³o, ¿e sankcje zniechêcaj¹ do pracy
– 380 osób (38%) i nie maj¹ ¿adnego wp³ywu na jakoœæ pracy – 241 osób (24,1%).
Mobilizuj¹co do pracy – odpowiedzia³o 379 stra¿aków (37,9%).
Szesnaste pytanie mia³o na celu okreœlenie, jaki rodzaj sankcji stosowany jest
w komendach powiatowych (miejskich). Najpowszechniejsz¹ sankcj¹ stosowan¹
w PSP jest nieprzyznanie nagrody uznaniowej przez prze³o¿onego – tak odpowiedzia³o 409 stra¿aków (40,9%). 290 stra¿aków (29%) odpowiedzia³o, ¿e w komendach powiatowych (miejskich)stosuje siê upomnienie. Stosowanie sankcji,
takich jak odebranie dodatku s³u¿bowego lub czêœciowe obni¿enie dodatku s³u¿bowego, zadeklarowa³o 155 stra¿aków (15,5%), natomiast czêœciowe obni¿enie
nagrody przez prze³o¿onego zaznaczy³o w ankiecie 73 funkcjonariuszy (7,3%).
Komisjê dyscyplinarn¹ zaznaczy³o 70 stra¿aków (7%), a „inne” 3 stra¿aków
(0,3%), informuj¹c, ¿e s¹ komendy, w których prze³o¿eni nie stosuj¹ sankcji.
Obraz stosowania sankcji w komendach przedstawiono w tabeli 8.
Tabela 8. Rodzaje sankcji stosowanych w PSP
Rodzaje sankcji

Liczba pracowników

Udzia³ procentowy

brak nagrody uznaniowej
upomnienie
odebranie i czêœciowe odebranie dodatku s³u¿bowego
czêœciowe obni¿enie nagrody przez prze³o¿onego
komisja dyscyplinarna
Inne
Razem

409
290
155
73
70
3
1000

40,90%
29,00%
15,50%
7,30%
7,00%
0,30%
100,00%

îród³o: Opracowanie w³asne.
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Analizuj¹c uzyskane wyniki, mo¿na stwierdziæ, ¿e najczêœciej stosowan¹
przez prze³o¿onych sankcj¹ jest odebranie nagrody uznaniowej. Prze³o¿eni stosuj¹ równie¿ upomnienia, poniewa¿ taki charakter sankcji nie powoduje utraty
nagrody pieniê¿nej przez podw³adnego. Odbieranie i obni¿enie dodatku s³u¿bowego przez prze³o¿onego na pewno nie wp³ywa pozytywnie na jakoœæ pracy
podw³adnego. Komisjê dyscyplinarn¹ stosuje siê w przypadku naruszenia prawa,
co reguluje Ustawa o PSP. Nale¿y wzi¹æ jednak pod uwagê, ¿e niekiedy sytuacje
wymuszaj¹ na prze³o¿onych obni¿enie nagrody.
Uzyskanie nagrody wi¹¿e siê z jakoœci¹ pracy wykonywanej przez podw³adnego, stopnia zaanga¿owania i uznania prze³o¿onego – odpowiedzia³o 624 stra¿aków (62,4%). Nagrodê mo¿na te¿ otrzymaæ z sympatii prze³o¿onego do podw³adnego, odpowiedzia³o tak 180 stra¿aków (18%), jak równie¿ ze zbiegu okolicznoœci
– 82 stra¿aków (8,2%) i szczêœcia – 84 stra¿aków (8,4%). Respondenci uznali, ¿e
nagroda przyznawana jest tak¿e z powodu wystêpowania nepotyzmu – 27 stra¿aków (2,7%). Nagroda mo¿e nie zostaæ przyznana (wtedy ankietowani zaznaczyli
odpowiedŸ „inne”) – 3 osoby (0,3%). Sposoby uzyskania nagrody w komendach
przedstawiono w tabeli 9.
Tabela 9. Sposoby uzyskania nagrody w komendach PSP
Sposób uzyskania nagrody

Liczba pracowników

Udzia³ procentowy

jakoœæ pracy, stopieñ zaanga¿owania, wg uznania
prze³o¿onego
sympatia prze³o¿onego do podw³adnego
zbieg okolicznoœci
szczêœcie
nepotyzm
Inne
Razem

624

62,40%

180
82
84
27
3
1000

18,00%
8,20%
8,40%
2,70%
0,30%
100,00%

îród³o: Opracowanie w³asne.

Na podstawie uzyskanych wyników, mo¿na stwierdziæ, ¿e nagroda przyznawana jest najczêœciej za wysok¹ jakoœæ pracy, zaanga¿owanie i dziêki obiektywnej
ocenie prze³o¿onego. Na pewno nie powinien o niej decydowaæ czynnik kole¿eñski, tj. stosunek prze³o¿onego do podw³adnego. Niestety dzisiaj coraz czêœciej pojawia siê tego typu problem. Nepotyzm w s³u¿bie niby nie jest dostrzegany, ale
jest g³êboko zakorzeniony. Zbieg okolicznoœci i szczêœcie równie¿ nie powinny
decydowaæ o przyznaniu nagrody, nie powinny siê równie¿ zdarzaæ takie sytuacje, gdy niektórzy pracownicy s¹ ca³kowicie pomijani przy przyznawaniu nagród
uznaniowych.
Osiemnaste pytanie dotyczy³o zadowolenia z zajmowanego stanowisko w stosunku do wykszta³cenia. 734 stra¿aków (73,4%) odpowiedzia³o, ¿e s¹ zadowoleni, natomiast 266 stra¿aków wyrazi³o siê negatywnie, odpowiadaj¹c, ¿e s¹ niezadowoleni
z zajmowanego stanowiska w stosunku do wykszta³cenia, sta¿u i predyspozycji.
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W ostatnim pytaniu poproszono respondentów o wyra¿enie opinii na temat
zadowolenia z miejsca pe³nienia s³u¿by. 847 stra¿aków (84,7%) odpowiedzia³o,
¿e nie zastanawia³o siê nad kwesti¹ zmiany miejsca pracy, 35 stra¿aków (3,5%)
wyrazi³o chêæ zmiany pracy, 43 stra¿aków (4,3%) nie wie, czy chcia³oby zmieniæ
pracê. 75 stra¿aków (7,5%) uzna³o, ¿e w niedalekiej przysz³oœci chcia³oby
zmieniæ miejsce pracy.
Analizuj¹c badania przeprowadzone na terenie kraju, nasuwa siê wniosek, ¿e
czynnik finansowy jest dla stra¿aków najwa¿niejszy. To przecie¿ pieni¹dze, które
„szczêœcia nie daj¹”, ale s¹ bardzo wa¿nym ogniwem w ¿yciu ka¿dego cz³owieka.
W najwiêkszym stopniu problem ten dotyka stra¿aków na terenie wschodniej
Polski. Stra¿acy maj¹ bardzo niskie dodatki s³u¿bowe, a tak¿e nie otrzymuj¹
dodatków motywacyjnych. Problem ten widoczny jest w województwach pó³nocno-wschodniej Polski. Nie wszyscy stra¿acy otrzymuj¹ dodatki s³u¿bowe. Ponad
700 stra¿aków uzna³o, ¿e nagroda pieniê¿na i awans s¹ dla nich najwa¿niejszym
motywatorem. To przecie¿ wymienione dodatki sk³adaj¹ siê na pensjê stra¿aka.
Otrzymywanie nagród i mo¿liwoœæ awansu to kolejny problem, który dotyka
i nurtuje stra¿aków. O mo¿liwoœci awansu nie zawsze decyduj¹ warunki, które
nale¿y spe³niæ. Bardzo czêsto zdarza siê, ¿e prze³o¿eni nie stosuj¹ Ustawy o PSP
i z przyczyn „niewyjaœnionych” stra¿acy nie uzyskuj¹ awansu. Problem ten dotyka stra¿aków w ca³ej Polsce. Kolejn¹ nieprawid³owoœci¹ jest nieotrzymywanie
przez stra¿aków nale¿nych im nagród. Decyduje nepotyzm, zbieg okolicznoœci
i postawa prze³o¿onych.
Czynnikiem motywacyjnym, który ma wp³yw na przebieg pracy jest odpowiednia w niej atmosfera, która jest tworzona zarówno przez prze³o¿onych, jak
i podw³adnych. Stra¿acy uznali, ¿e zachowanie niektórych prze³o¿onych nie jest
adekwatne do zajmowanego stopnia i stanowiska.
System sankcji stosowanych w komendach wp³ywa zniechêcaj¹co, tak uzna³o
ok. 500 stra¿aków. Najczêstsz¹ stosowan¹ sankcj¹ jest brak nagrody uznaniowej
i odebranie dodatku s³u¿bowego. S¹ w kraju komendy, gdzie jedyn¹ stosowan¹
sankcj¹ jest upomnienie.
Ostatnim czynnikiem, który ma wp³yw na motywacjê, jest traktowanie
podw³adnych przez prze³o¿onych. Dobre relacje w pracy, to dobrze wykonana
praca. Du¿e znaczenie maj¹ stosunki miêdzyludzkie i w³aœciwe komunikowanie
siê. Dobre relacje sprzyjaj¹ przyjemnej atmosferze w pracy, sprzyjaj¹ ¿yczliwoœci
i wzbudzaj¹ wzajemny szacunek.

2. Wnioski
W obecnej dobie gospodarczej, charakteryzuj¹cej siê g³êbokimi zmianami
w otoczeniu, jak i w samej organizacji, coraz wiêksze znaczenie odgrywa
cz³owiek, który jest podstawowym kapita³em. Dlatego te¿ niezmierne wa¿ne jest
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w³aœciwe motywowanie pracowników do wykonywania swojej pracy z jak najwiêkszym zaanga¿owaniem, co przek³ada siê na satysfakcjê.
Motywacja ma wp³yw na zachowania pracowników oraz je kszta³tuje.
W³aœciwie funkcjonuj¹cy system motywacyjny odpowiadaj¹cy wymaganiom
i potrzebom pracowników powoduje, ¿e czuj¹ siê oni zadowoleni z pracy. Ma to
odzwierciedlenie w wykonywanej pracy, w jej jakoœci i iloœci, jak i w aktywnoœci
zawodowej. Przy w³aœciwej motywacji pracownicy bardziej przyk³adaj¹ siê do
wykonywania powierzonych im zadañ. Sami równie¿ potrafi¹ wyjœæ z w³aœciw¹
inicjatyw¹, która ma na celu usprawnienie pewnych procesów wystêpuj¹cych
w danej organizacji. Ma to du¿e znaczenie dla pracownika, poniewa¿ uto¿samia
siê on z dan¹ organizacj¹, a to prowadzi do lepszej i pe³niejszej realizacji celów
okreœlonych przez firmê. Jednak¿e mimo szczególnej roli, jak¹ odgrywa motywacja w procesie zarz¹dzania, wielu mened¿erów pope³nia b³êdy lub nawet œwiadomie nie podejmuje decyzji o wprowadzeniu w³aœciwego procesu motywacyjnego w organizacji. Wynika to zapewne z niedoœwiadczenia kadry zarz¹dzaj¹cej
oraz z niezrozumienia korzyœci, jakie przynosi jej stosowanie. Mo¿e to wywo³aæ
wœród pracowników niechêæ do pracy, brak zainteresowania organizacj¹ oraz jej
dzia³alnoœci¹, co znacz¹co zmniejsza wydajnoœæ i efektywnoœæ pracowników.
Wydaje siê to byæ zwi¹zane z b³êdnie pojmowanym procesem oszczêdnoœciowym
oraz minimalizacj¹ kosztów na wydatki podstawowe. Dlatego tak istotne wydaje
siê zagadnienie poruszone w niniejszym artykule, w szczególnoœci, w codziennej
pracy stra¿aków.
Z przeprowadzonych badañ ankietowych wynika, ¿e system motywacyjny
w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej wymaga usprawnienia. Stra¿acy nie s¹ w³aœciwie
doceniani przez swoich prze³o¿onych. Wynagrodzenie za w³o¿ony trud w wykonywanie zadañ s³u¿bowych jest niezadowalaj¹ce. Jednak¿e najbardziej widocznymi brakuj¹cymi czynnikami motywacji jest nie tylko brak satysfakcjonuj¹cego wynagrodzenia, ale równie¿ brak w³aœciwej komunikacji na linii
prze³o¿ony – podw³adny. Stra¿acy uwa¿aj¹ (nie wszyscy), ¿e s¹ Ÿle traktowani
przez prze³o¿onych. Mamy tu na myœli uk³ad towarzysko-kole¿eñski, który
wymusza na prze³o¿onych podejmowanie nieodpowiednich decyzji.
Skutecznym sposobem poprawy czynnika motywacyjnego by³aby zmiana
procedury awansowania, uwzglêdniaj¹ca wykszta³cenie, sta¿ pracy, posiadane
predyspozycje i ocenê dotychczasowej s³u¿by. Sta³y dodatek s³u¿bowy powinien
byæ przyznany maksymalnie, w granicach okreœlonych ustaw¹ o PSP. Ze
wzglêdu na ciê¿ki fizycznie i psychicznie tok s³u¿by oraz nadmiar obowi¹zków
s³u¿bowych powinien byæ przyznany ka¿demu stra¿akowi maksymalny dodatek
motywacyjny nie przekraczaj¹cy 30% œredniego uposa¿enia zasadniczego. S³u¿ba
stra¿aka wi¹¿e siê z prac¹ w ci¹g³ym stresie, który spowodowany jest czêstym
udzia³em w akcjach ratowniczo-gaœniczych. Maj¹c na uwadze ten czynnik, powinien byæ wprowadzony specjalny dodatek do pensji, uzale¿niony od iloœci wyjazdów do dzia³añ ratowniczo-gaœniczych. Wprowadzenie takiego rozwi¹zania
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wymaga³oby zmiany w Ustawie o PSP i w Rozporz¹dzeniu Ministra Spraw
Wewnêtrznych. W celu poprawy czynnika motywacyjnego nale¿a³oby pamiêtaæ
o sprawiedliwym przyznawaniu nagród okolicznoœciowych.
Kapita³ ludzki jest wspó³czeœnie jednym z najwa¿niejszych czynników rozwoju, a inwestowanie w niego stanowi pierwszy warunek i przes³ankê wejœcia na
drogê trwa³ego wzrostu gospodarczego. Podkreœla siê znaczenie pracowników
jako kreatorów kultury organizacyjnej swojej firmy. To oni tworz¹ jej wizerunek
na zewn¹trz, s¹ podmiotem i stymulatorem rozwoju organizacji, tym samym gospodarki lokalnej i globalnej. Bowiem zatrudnienie, utrzymanie kadr oraz
zarz¹dzanie nimi, to we wspó³czesnej organizacji najwa¿niejszy priorytet. Dzisiaj
gospodarka rynkowa wprowadzaj¹c konkurencjê zaostrzy³a warunki gospodarowania zasobami ludzkimi. A zatem zarz¹dzanie nimi jest jednym z najwa¿niejszych elementów motywowania.
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Motivating firefighters of the State Fire Service (PSP) is one of the factors
shapeing and influencing the behaviors and attitudes of people in the
organization. Due to that, 2952 firefighters took part in the empirical
research that has been conducted. In contrast, 1000 of the firefighters
serving in the District(Municipal) Headquarters of State Fire Service in
Poland in 16 provinces have been selected to verify the motivational factor
among all PSP firefighters. The conducted survey shows that the motivation
system in the State Fire Service is not well perceived. Firefighters are not
properly appreciated by their supervisors. The salary for their efforts while
performing duties is unsatisfactory. However, the most apparent missing
factor of motivation is not only the lack of a satisfactory salary, but also the
lack of proper communication between the supervisor and subordinate.
The firefighters also consider themselves sometimes to be poorly treated.
Keywords: management, organization, motivation.

SUMMARY

Assessment of Motivational Factors Used
in Selected Municipal and District Headquarters
of the State Fire Service in the Republic
of Poland
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Omówienie
LEAD

Bariery komercjalizacji wiedzy generowanej przez
uczelnie wy¿sze
Polskie uczelnie wy¿sze, pomimo posiadania du¿ego potencja³u innowacyjnego, zajmuj¹ ostatnie miejsca w Europie pod wzglêdem wspó³pracy
z biznesem czy przemys³em. Najczêœciej jako przyczynê takiego stanu wymienia siê zbyt ma³e nak³ady na badania i rozwój oraz brak zainteresowania innowacjami ze strony przedsiêbiorców. Z drugiej strony natomiast
zauwa¿a siê, ¿e wiele uczelni wy¿szych w Polsce nie wdro¿y³o jeszcze systemowego rozwi¹zania w zakresie komercjalizacji wyników badañ i transferu technologii oraz nie dysponuje kompleksowym podejœciem do tego
zagadnienia. Czêsto wystêpuje równie¿ przekonanie, ¿e przedstawiciele
œrodowiska naukowo-badawczego maj¹ jeszcze zbyt s³aby kontakt z praktyk¹ gospodarcz¹, co powoduje, ¿e ich pomys³y s¹ niemo¿liwe do zastosowania w praktyce. Jako jedn¹ z przyczyn s³abej wspó³pracy nauki
z biznesem wymienia siê tak¿e niechêæ do wprowadzania zmian wœród
przedstawicieli kadry kierowniczej.
W niniejszym artykule podjêto problematykê zwi¹zan¹ z procesem komercjalizacji wiedzy tworzonej w uczelniach wy¿szych, w warunkach postêpuj¹cej globalizacji, narastaj¹cych zmian gospodarczych oraz
wzrastaj¹cej konkurencji na rynku.
W opracowaniu omówiono podstawowe pojêcia z zakresu wspó³pracy
pomiêdzy sektorem nauki i badañ a sfer¹ dzia³alnoœci gospodarczej. Nastêpnie przedstawiono podstawowe formy prawne komercjalizacji wiedzy
oraz podano najwa¿niejsze przepisy z zakresu ochrony praw w³asnoœci intelektualnej. Szczególn¹ uwagê zwrócono na bariery oraz korzyœci wynikaj¹ce ze wspó³pracy nauki z biznesem.
S³owa kluczowe: innowacje, komercjalizacja wyników badañ, w³asnoœæ
intelektualna, transfer technologii, wspó³praca nauki i biznesu.
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Wstêp
Globalizacja rynkowa oraz zmiany spo³eczne i ekonomiczne zachodz¹ce we
wspó³czesnej gospodarce wymuszaj¹ nieustanne poszukiwanie nowych rozwi¹zañ w badaniach naukowych, technologiach produkcji, sposobach zarz¹dzania,
dystrybucji wiedzy, promocji dzia³alnoœci gospodarczej itp.
G³ówne zmiany dokonuj¹ce siê w zakresie polityki, ekonomii oraz technologii w ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci ukierunkowa³y gospodarkê œwiatow¹ na nowy
kierunek rozwoju, tj. gospodarki opartej na wiedzy. W gospodarce tej znacz¹c¹
rolê odgrywaj¹ instytucje tworz¹ce i komercjalizuj¹ce wiedzê, g³ównie uniwersytety. Ewoluuj¹ one w kierunku tzw. Uniwersytetów Trzeciej Generacji (3GU)1.
Wspó³czeœnie oprócz prowadzenia badañ podstawowych i kszta³cenia, g³ównym
obszarem dzia³alnoœci uczelni staje siê wspó³praca z sektorem przedsiêbiorstw.
Wed³ug Johan Wissema kluczem do sukcesu uczelni, a w szczególnoœci technicznych w kszta³towaniu spo³eczeñstwa wiedzy jest stworzenie pola dla przedsiêbiorczoœci pracowników i studentów, d¹¿enie do skupiania wokó³ uczelni instytucji
badawczych, finansowych, konsultingowych, niezbêdnych do wspierania komercjalizacji technologii.
Ze wzglêdu na to, ¿e wspó³czesne badania wymagaj¹ du¿ych nak³adów finansowych i nie ma mo¿liwoœci pozyskania pe³nego finansowania z bud¿etu pañstwa, uczelnie zmuszone s¹ podejmowaæ wspó³pracê ze œwiatem biznesu, który
pokryje koszty badañ, a nastêpnie je wdro¿y w swojej dzia³alnoœci. Powi¹zanie
uczelni z jej otoczeniem spo³ecznym uznaje siê wspó³czeœnie za fundamentalny
czynnik jej rozwoju i misji.
Obecnie du¿y nacisk k³adzie siê na przedsiêbiorczoœæ, tj. na skuteczne wykorzystywanie wiedzy w praktyce, przy czym nieodzowna staje siê miêdzynarodowa
wymiana studentów, kadry naukowo-dydaktycznej, jak równie¿ wspó³praca z zagranicznymi placówkami naukowymi i firmami.
W procesie tworzenia i przekazywania wiedzy dominuj¹c¹ rolê odgrywaj¹
uczelnie wy¿sze oraz oœrodki naukowo-badawcze. Prowadz¹ one badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe, których efektem jest nowa wiedza i innowacje.
Zmienia siê rola pracownika naukowego, który staje siê równie¿ przedsiêbiorc¹.
Rozwi¹zania innowacyjne s¹ efektem wspó³pracy wielu ró¿nych organizacji
w sieci, w tym instytucji sektora B+R, firm, przedsiêbiorców, instytucji wspieraj¹cych, instytucji poœrednicz¹cych pomiêdzy dawcami a odbiorcami innowacji
(centrów innowacji i transferu technologii, inkubatorów przedsiêbiorczoœci, inkubatorów technologicznych, parków technologicznych itp.). Ze wzglêdu na to,
¿e wdra¿anie nowych rozwi¹zañ innowacyjnych jest ryzykownym przedsiêwziêciem, wymagaj¹cym zazwyczaj kosztownych inwestycji, niezbêdne jest równie¿ wsparcie instytucji finansuj¹cych.
1
Wissema J.G. we wspó³pracy z Janem Verloopem aut. „Insight in innovation”: Uniwersytet Trzeciej Generacji: Uczelnia XXI wieku, Zante, Zêbice 2009, s. 16–56.
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Wyniki badañ, które znajd¹ zastosowanie na rynku mog¹ zostaæ skomercjalizowane. Istnieje wiele form komercjalizacji wiedzy. Poœród najbardziej
znacz¹cych metod urynkowienia wiedzy wyró¿nia siê: udzielenie licencji, sprzeda¿ wynalazku (patentu), za³o¿enie dzia³alnoœci gospodarczej w formie przedsiêbiorstwa spin off lub spin out.
Z punktu widzenia przedsiêbiorstw wdra¿aj¹cych zmiany Ÿród³ami innowacji
mog¹ byæ2:
l
transfer technologii,
l
dzia³alnoœæ sfery B+R,
l
prowadzenie badañ marketingowych rynku krajowego i zagranicznego,
l
wykorzystanie metod gromadzenia pomys³ów, np. „burzy mózgów”,
l
doradztwo firm konsultingowych,
l
stymulowanie kreatywnoœci pracowników i kierownictwa.
W celu rozwoju przedsiêbiorczoœci na uczelni oraz nawi¹zania sta³ej
wspó³pracy z otoczeniem, istotne jest odpowiednie przygotowanie uczelni do podejmowania i komercjalizacji nowych przedsiêwziêæ. Bardzo wa¿nymi czynnikami w tym zakresie s¹: odpowiednie przygotowanie organizacyjne procesu
zarz¹dzania wynikami badañ i w³asnoœci¹ intelektualn¹, ocena potencja³u naukowo-badawczego i technologicznego uczelni, jakoœæ posiadanej kadry naukowej. Istotn¹ rolê w zakresie rozwoju przedsiêbiorczoœci na uczelni odgrywa równie¿ zakres jej wspó³pracy z otoczeniem.

1. Podstawowe pojêcia
Pojêcie komercjalizacji wyników badañ i transferu technologii. Podstawowymi kategoriami odnosz¹cymi siê do wspó³pracy pomiêdzy jednostkami naukowymi a podmiotami gospodarczymi s¹: komercjalizacja wyników badañ oraz
transfer technologii. W literaturze przedmiotu wystêpuje wiele definicji komercjalizacji oraz transferu technologii. Czasami pojêcia te s¹ u¿ywane zamiennie.
Pojêcie komercjalizacji wywodzi siê od ³aciñskiego s³owa commercialis
‘handlowy’, przez angielskie commerce oznaczaj¹ce ‘handel’ albo ‘wymianê handlow¹’3.
W odniesieniu do wyników badañ komercjalizacja oznacza ca³okszta³t
dzia³añ zwi¹zanych z przekszta³ceniem wiedzy w nowe produkty, technologie,
i rozwi¹zania organizacyjne4.

2
Innowacje i transfer technologii. S³ownik pojêæ, red. Krzysztof B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, Warszawa 2011, s. 341, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/ 12812.pdf.
3
Komercjalizacja wyników badañ naukowych – perspektywa praktyczna, red. Edyta Sidorczuk-Pietraszko, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej, Bia³ystok 2013, s. 11.
4
Innowacje i transfer technologii…, op.cit., s. 139.
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Pomys³ na projekt badawczy
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Wprowadzenie dospó³ki
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Niepubliczna emisja akcji „private placement”
i wprowadzenie spó³ki na platformê NewConnect

Rys. 1. Proces komercjalizacji rezultatów prac badawczych – model Jolly’ego
îród³o: Komercjalizacja rezultatów prac badawczych a rozwój gospodarki: dobre praktyki [oprac. Zespó³
w sk³. Katarzyna Skierska-Piêta et.al.], Instytut Nauk Spo³eczno-Ekonomicznych, £ódŸ 2013.

Podstawowym celem dzia³añ podejmowanych w ramach komercjalizacji jest
przeniesienie wyników badañ lub okreœlonej technologii do wykorzystania na
rynku5.
5

Komercjalizacja wyników badañ naukowych – krok po kroku, red. D. Markiewicz, Centrum
Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Kraków – wrzesieñ 2009, podrêcznik wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach projektu: „Cykl szkoleñ dla pracowników naukowych maj¹cych na celu usprawnienie transferu wyników badañ z uczelni do przemys³u”, s. 38,
http://www.aip.umk.pl/portal/ attachments/article/120/komerc.pdf.
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Zgodnie z przewodnikiem wydanym przez Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju komercjalizacja to udostêpnianie praw do konkretnych wyników prac B+R
innym podmiotom, g³ównie przedsiêbiorcom, w celu osi¹gniêcia korzyœci
maj¹tkowych6.
W procesie komercjalizacji nauki dawcami wiedzy s¹ w szczególnoœci nastêpuj¹ce jednostki naukowo-badawcze: uczelnie wy¿sze, instytuty badawcze oraz
Polska Akademia Nauk i jej instytuty naukowe.
Transfer technologii polega natomiast na przekazaniu przez jeden podmiot
(nadawcê) innemu podmiotowi (odbiorcy) wiedzy technicznej i organizacyjnej
z zwi¹zanej z ni¹ know-how celem gospodarczego (komercyjnego) wykorzystania7. Transfer ten stanowi proces zasilania rynku technologiami, stanowi¹cy
szczególny przypadek procesu komunikowania siê. Podkreœla siê interakcyjny
charakter tego procesu, w którym wystêpuj¹ rozmaite pêtle sprzê¿eñ zwrotnych
pomiêdzy nadawcami i odbiorcami wiedzy oraz nowych rozwi¹zañ technologicznych i organizacyjnych.
Transfer ten dokonuje siê g³ównie pomiêdzy sektorem nauki i badañ, a sfer¹
dzia³alnoœci gospodarczej. Proces komercjalizacji zachodzi tak¿e wewn¹trz sfery
gospodarczej miêdzy przedsiêbiorstwami oraz na jej styku maj¹c na uwadze
indywidualnych wynalazców – przedsiêbiorców. Partnerami w zakresie transferu technologii do gospodarki s¹ w ró¿nych uk³adach instytucje naukowo-badawcze, du¿e, œrednie i ma³e przedsiêbiorstwa, instytucje publiczne oraz osoby
prywatne.
We wspó³czesnej gospodarce, w której obserwuje siê szybkie tempo zmian
kluczem do konkurencyjnoœci jest posiadanie przez podmioty zdolnoœci do
sprawnego i nieustannego wprowadzania nowych innowacji warunkuj¹cych
utrzymanie siê lub poprawê dotychczasowej pozycji na rynku.
Pojêcie innowacji. W literaturze przedmiotu mo¿na spotkaæ wiele definicji
pojêcia innowacji. Pojêcie „innowacja” pochodzi od s³owa ³aciñskiego „innovatio”, oznaczaj¹cego w powszechnym rozumieniu odnowienie, wprowadzenie czegoœ nowego, rzecz nowo wprowadzon¹, nowoœæ, reformê.
Zainteresowanie ekonomicznymi aspektami dzia³alnoœci naukowej i badawczej oraz rozwoju nauki wyst¹pi³o pierwotnie (Marks, Veblen, Pigou, Schumpeter) przy analizie funkcjonowania i rozwoju gospodarki kapitalistycznej8.
Powszechnie przyjmuje siê, ¿e pojêcie „innowacji” wprowadzi³ do nauk ekonomicznych austriacki uczony Joseph A. Schumpeter na pocz¹tku XX wieku.
Zakres pojêcia innowacji w ujêciu proponowanym przez J. Schumpetera jest bardzo szeroki i obejmuje wszystkie zmiany technologiczne i organizacyjne charak6

Komercjalizacja B+R dla praktyków 2013, red. M. Barszcz, NCBR, Warszawa 2013, s. 17.
Innowacje i transfer technologii…, op.cit., s. 301.
8
Fiedor B.: Teoria innowacji Krytyczna analiza wspó³czesnych koncepcji niemarksistowskich,
PWN, Warszawa 1979, s. 21.
7
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terystyczne dla rozwoju podmiotów gospodarczych. J. Schumpeter okreœla je
jako „nowe kombinacje œrodków produkcji”, do których zalicza9:
1) wprowadzenie nowego towaru, z jakim konsumenci nie s¹ jeszcze obeznani
(lub nowego gatunku tego towaru);
2) wprowadzenie nowej metody produkcji, tj. metody jeszcze nie wypróbowanej
w danej ga³êzi przemys³u (wprowadzenie nowych technologii produkcji);
3) otwarcie nowego rynku, tj. rynku, na którym dana ga³¹Ÿ przemys³u danego
kraju nie by³a uprzednio wprowadzona, bez wzglêdu na to, czy rynek ten istnia³ przedtem czy te¿ nie istnia³ (otwieranie nowych rynków zbytu);
4) zdobycie nowego Ÿród³a surowców lub pó³fabrykatów niezale¿nie od tego, czy
Ÿród³o to (rynek ten) ju¿ istnia³o, czy te¿ musia³o byæ dopiero stworzone;
5) przeprowadzenie nowej organizacji jakiegoœ przemys³u (nowych form organizacji przedsiêbiorstwa), np. stworzenie lub z³amanie pozycji monopolistycznej.
W rozumieniu J. Schumpetera innowacje pojawiaj¹ce siê cyklicznie s¹ podstawowym czynnikiem rozwoju (wzrostu gospodarczego).
Peter Drucker definiuje innowacje z kolei jako szczególne narzêdzie przedsiêbiorców, za pomoc¹ którego ze zmiany czyni¹ okazjê do podjêcia nowej dzia³alnoœci gospodarczej lub do œwiadczenia nowych us³ug. Obecnie dzia³alnoœæ innowacyjna jest jednym z najbardziej istotnych obszarów aktywnej dzia³alnoœci
przedsiêbiorstw10.
Zgodnie z definicj¹ podan¹ w „Podrêczniku Oslo” innowacja „innovation” to
wdro¿enie nowego albo znacz¹co udoskonalonego produktu (wyrobu lub us³ugi)
lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej
w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem11. Innowacj¹ jest nowe rozwi¹zanie o charakterze technicznym, marketingowym, organizacyjnym lub procesowym, które znajdzie praktyczne zastosowanie w gospodarce.

2. Formy prawne komercjalizacji wiedzy
Proces komercjalizacji prac badawczych jest najwa¿niejszym aspektem
wspó³pracy sfery nauki ze œwiatem biznesu. Pojêcie komercjalizacji wi¹¿e siê
z udostêpnianiem praw do konkretnych wyników prac B+R innym podmiotom,
g³ównie przedsiêbiorcom, w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowych.

9

Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 103–104.
Drucker P.F.: Innowacja i przedsiêbiorczoœæ. Praktyka i zasady. PWE. Warszawa 1992. s. 272.
11
Podrêcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotycz¹cych innowacji. Pomiar
dzia³alnoœci naukowej i technicznej. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Wydanie Trzecie 2005,
s. 48, http://www.uwm.edu.pl/ciitt/wp-content/uploads/2013/10/Podrecznik-OSLO-MANUAL1.pdf.
Warszawa 2008.
10
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Podstawowymi sposobami komercjalizacji rezultatów prac badawczo-rozwojowych s¹12:
l
w ramach komercjalizacji bezpoœredniej:
1) sprzeda¿ wyników prac badawczych i rozwojowych,
2) udzielanie licencji na wyniki prac B+R,
l
w ramach komercjalizacji poœredniej:
3) wniesienie wyników prac badawczych i rozwojowych do spó³ki.
Charakterystyczn¹ cech¹ sposobów komercjalizacji bezpoœredniej jest ca³kowita lub czêœciowa utrata kontroli przez jednostkê naukow¹, pracownika naukowego nad rezultatami prac badawczych, które podlegaj¹ procesowi komercjalizacji.
W przypadku sprzeda¿y praw w³asnoœci intelektualnej nastêpuje utrata przez
naukowca kontroli nad wykorzystywaniem rezultatów pracy naukowej. W wyniku sprzeda¿y praw autorskich nastêpuje przeniesienie maj¹tkowych praw autorskich na nabywcê i jednoczesne zbycie siê ich przez autora oraz utrata przez zbywcê mo¿liwoœci wykorzystywania przeniesionych praw i zarabiania na nich
w zakresie okreœlonym w umowie sprzeda¿y.
Sprzeda¿ licencji na wykorzystywanie w dzia³alnoœci gospodarczej rezultatów
prac naukowych przez naukowca biznesowym przedsiêbiorcom, z kolei umo¿liwia mu zatrzymanie pe³nych praw w³asnoœci do rezultatów swoich prac naukowych. Przedsiêbiorca posiada natomiast prawo do ich wykorzystywania.
Zasady procesu komercjalizacji poœredniej polegaj¹cej na wniesieniu wyników prac badawczo-rozwojowych w formie aportu do spó³ki typu spin off normuje art. 86a.1. ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym13.
Utworzenie przez uczelniê spó³ki celowej stwarza mo¿liwoœæ efektywniejszego wykorzystywania i komercjalizowania rezultatów prac badawczych. Sprzyja
temu dokonywanie obserwacji rynku, jak te¿ nawi¹zywanie szerszych kontaktów
biznesowych. Spó³ka dziêki swej elastycznoœci szybciej dostosowuje siê do zmieniaj¹cych siê warunków rynkowych i jest bardziej konkurencyjna.
Natomiast w przypadku utworzenia jednej spó³ki celowej przez kilka uczelni
nastêpuje zmniejszenie kosztów jej utrzymania. Dzia³alnoœæ takiej spó³ki jest
bardziej skuteczna, gdy¿ dziêki posiadaniu bardziej kompleksowej bazy rezultatów prac badawczo-rozwojowych mo¿liwa jej szersza wspó³praca z krêgami biznesu. Ze wzglêdu na powy¿sze spó³ka ta ma mo¿liwoœæ generowania wiêkszych
dochodów.
Partnerem w spó³ce celowej mo¿e byæ równie¿ przedsiêbiorca z okreœlonej bran¿y, mened¿er posiadaj¹cy doœwiadczenie w danej bran¿y lub fundusz inwestycyjny14.
12
Komercjalizacja rezultatów prac badawczych a rozwój gospodarki: dobre praktyki [oprac. Zespó³ w sk³. Katarzyna Skierska-Piêta et.al.], Instytut Nauk Spo³eczno-Ekonomicznych, £ódŸ 2013, publikacja wspó³finansowana ze œrodków UE w ramach EFS, s. 31.
13
DzU z 2011 r. nr 84, poz. 455 ze zm.
14
Komercjalizacja B+R…, op.cit., s. 265.
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W celu w³aœciwego przeprowadzenia procesu komercjalizacji niezbêdna jest
odpowiednia wycena praw, bêd¹cych jej przedmiotem. Ocena w³asnoœci intelektualnej mo¿e byæ przeprowadzona jako:
1) ocena jakoœciowa (legalnoœæ patentu, zastrze¿enia patentowe, przewaga technologiczna, zalety opatentowanego wynalazku, dostêpnoœæ technologii
zastêpczych),
2) ocena iloœciowa maj¹ca na celu okreœlenie jej wartoœci finansowej metodami:
rynkow¹, kosztów, dochodów.
W procesie komercjalizacji prac badawczych i transferu technologii konieczne jest sporz¹dzenie odpowiednich umów. W procesie tym maj¹ zastosowanie
nastêpuj¹ce rodzaje umów15:
1) umowa o dokonanie i/lub wdro¿enie innowacji (zlecaj¹ca prace badawcze),
2) umowa o udostêpnienie know-how,
3) umowa licencyjna, quasi-licencyjna i umowa o korzystanie z cudzego projektu wynalazczego,
4) umowa o wspó³pracy (konsorcjum, joint venture),
5) umowa o przeniesienie prawa (przeniesienie patentu),
6) umowa sprzeda¿y (patentu, znaku towarowego),
7) umowa o obci¹¿enie praw podmiotowych w³asnoœci przemys³owej prawami
rzeczowymi ograniczonymi,
8) umowa franszyzy, leasingu lub dzier¿awy.
Prawo do komercjalizacji wyników badañ naukowych i prac rozwojowych
przez uczelnie wy¿sze (publiczne i niepubliczne) nadaje Ustawa z 27 lipca 2005 r.
– Prawo o szkolnictwie wy¿szym (DzU z 2012 r., poz. 572 ze. zm.). Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 pkt 2 tej ustawy uczelnia ma w szczególnoœci prawo do
wspó³pracy z innymi jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi, w realizacji badañ naukowych i prac rozwojowych, na podstawie porozumieñ w celu pozyskiwania funduszy z realizacji badañ, w tym z ich komercjalizacji oraz wspierania mobilnoœci naukowców.
W wyniku nowelizacji prawa o szkolnictwie wy¿szym wprowadzonej Ustaw¹
z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, ustawy
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki oraz niektórych innych ustaw wprowadzony zosta³ nowy przepis, który
nak³ada na uczelnie obowi¹zek wdro¿enia odpowiednich procedur zarz¹dzania
prawami w³asnoœci intelektualnej, posiadanymi przez uczelnie16. Przepis ten zobowi¹zuje uczelnie do wdro¿enia regulaminu precyzyjnie okreœlaj¹cego zasady

15

Komercjalizacja rezultatów prac badawczych a rozwój gospodarki …, op.cit., S. 32, z A. Kaczmarek, T. Lipczyñski: Perspektywy rozwoju wspó³pracy sfery nauki i przedsiêbiorstw w zakresie transferu wiedzy i technologii w województwie zachodniopomorskim, oprac. w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie – konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci
wspó³pracy sfery nauki z przedsiêbiorcami, projekt wspó³finansowany przez UE w ramach EFS, 2012.
16
DzU z 2011 r. nr 84, poz. 455 ze zm.
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zarz¹dzania prawami w³asnoœci intelektualnej oraz zasad komercjalizacji
rezultatów prac badawczych.
Senat, a w przypadku uczelni niepublicznej organ wskazany w statucie,
uchwala regulamin zarz¹dzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
oraz pracami w³asnoœci przemys³owej, a tak¿e zasady komercjalizacji wyników
badañ naukowych i prac rozwojowych, który okreœla17:
1) prawa i obowi¹zki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw
w³asnoœci przemys³owej,
2) zasady wynagradzania twórców,
3) zasady i procedury komercjalizacji wyników badañ naukowych i prac rozwojowych;
4) zasady korzystania z maj¹tku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji
wyników badañ naukowych i prac rozwojowych oraz œwiadczenia us³ug
naukowo-badawczych.

3. Efekty finansowe dzia³alnoœci naukowo-badawczej
w uczelniach wy¿szych
Du¿y potencja³ naukowo-badawczy jakim dysponuj¹ jednostki naukowe i naukowo-badawcze potencjalnie powinien byæ wykorzystywany do pozyskiwania wysokich przychodów z oferowanych wyników prac naukowo-badawczych, opracowanych i wdro¿onych nowych technologii czy opatentowanych wynalazków.
Proces ten powinien przejawiaæ siê w aktywnych relacjach nauki z gospodark¹
oraz wysokim zaanga¿owaniu kadry naukowej w prowadzenie wysokiej jakoœci badañ na rzecz praktyki, których wyniki odpowiadaj¹ aktualnym potrzebom rynku.
Kszta³towanie siê przychodów z dzia³alnoœci operacyjnej w szko³ach wy¿szych w Polsce w latach 2008–2012 oraz udzia³ przychodów z dzia³alnoœci badawczej w przychodach ogó³em przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Przychody z dzia³alnoœci operacyjnej w szko³ach wy¿szych w Polsce
w latach 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
2009
2010
2011
2012

17 281 920,8
18 399 539,3
19 543 507,3
20 153 289,1
20 248 341,4

2 092 365,1
2 330 519,0
2 693 474,5
2 865 378,4
2 864 236,7

12,1
12,7
13,8
14,2
14,1

107 079,3
94 283,1
100 707,0
123 493,0
132 388,9

0,6
0,5
0,5
0,6
0,7

îród³o: opracowano na podstawie danych statystycznych GUS (Szko³y wy¿sze i ich finanse w latach
2008–2012).
17

Komercjalizacja B+R…, op.cit., s. 44–46.
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Jak wynika z tabeli 1 udzia³ przychodów z dzia³alnoœci badawczej w przychodach operacyjnych ogó³em w skrajnych latach badanego okresu kszta³towa³ siê
na poziomie 12,1 % (w 2008 r.) oraz 14,1 % (w 2012 r.). Wzrost udzia³u przychodów z dzia³alnoœci badawczej w przychodach operacyjnych ogó³em wyniós³
w 2012 r. w stosunku do 2008 r. 16,5%. Natomiast udzia³ wydzielonej dzia³alnoœci gospodarczej jest praktycznie znikomy we wszystkich latach badanego okresu.
Efekty finansowe szkó³ wy¿szych w zakresie dzia³alnoœci operacyjnej, dzia³alnoœci badawczej oraz wydzielonej dzia³alnoœci gospodarczej przedstawiono
w formie graficznej (wykres 1).

Wykres 1. Przychody z dzia³alnoœci operacyjnej w szko³ach wy¿szych w Polsce w latach 2008–2012
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych GUS.

Udzia³ przychodów z dzia³alnoœci badawczej oraz z wydzielonej dzia³alnoœci
gospodarczej w przychodach z dzia³alnoœci operacyjnej ogó³em w szko³ach wy¿szych przedstawiono na wykresie 2.
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Wykres 2. Udzia³ przychodów z dzia³alnoœci badawczej oraz z wydzielonej dzia³alnoœci
gospodarczej w przychodach z dzia³alnoœci operacyjnej ogó³em w szko³ach wy¿szych w latach
2008–2012
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych GUS.

Z analizy danych zaprezentowanych na wykresie 2 wynika, ¿e w kolejnych latach zauwa¿a siê niewielk¹ tendencjê wzrostow¹ udzia³u przychodów z dzia³alnoœci badawczej w przychodach ogó³em uczelni wy¿szych.
Dane o strukturze przychodów z dzia³alnoœci badawczej zaprezentowano
w tabeli 2.
Tabela 2. Struktura przychodów z dzia³alnoœci badawczej w szko³ach wy¿szych w Polsce
w latach 2008–2012
w tym:
Lata

Przychody z dzia³alnoœci
badawczej (tys. z³)

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
2009
2010
2011
2012

2 092 365,1
2 330 519,0
2 693 474,5
2 865 378,4
2 864 236,7

367 379,5
296 315,7
302 358,9
341 668,0
340 066,7

17,6
12,7
11,2
11,9
11,9

îród³o: opracowano na podstawie danych statystycznych GUS (Szko³y wy¿sze i ich finanse w latach
2008–2012).

Analizuj¹c dane zaprezentowane w tabeli 2, stwierdza siê, ¿e w 2010 r. nast¹pi³
spadek udzia³u przychodów ze sprzeda¿y prac i us³ug badawczych i rozwojowych
w przychodach z dzia³alnoœci badawczej ogó³em. W kolejnym 2011 roku obser-
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wuje siê natomiast nieznaczny wzrost z 11,2% do 11,9%. W 2012 r. spad³y nieznacznie przychody z dzia³alnoœci badawczej ogó³em w stosunku do roku ubieg³ego
natomiast udzia³ sprzeda¿y prac i us³ug badawczych i rozwojowych w przychodach dzia³alnoœci badawczej kszta³tuje siê na takim samym poziomie.
Prezentacjê graficzn¹ przychodów z dzia³alnoœci badawczej przedstawiono na
wykresie 3.

Wykres 3. Przychody z dzia³alnoœci badawczej szko³ach wy¿szych w latach 2008–2012
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych GUS.

Analizuj¹c przychody i koszty dzia³alnoœci badawczej w szko³ach wy¿szych
w latach 2008-2012, które zaprezentowano w tabeli 3, mo¿na stwierdziæ, ¿e wystêpuje niewielka przewaga kosztów nad przychodami. Taka sytuacja wyst¹pi³a na
najwiêksz¹ skalê w 2011 r., a w kolejnym roku przewaga kosztów nad przychodami uleg³a znacznemu zmniejszeniu.
Tabela 3. Koszty i nadwy¿ka netto z dzia³alnoœci badawczej w szko³ach wy¿szych w Polsce
w latach 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
2009
2010
2011
2012

2 092 365,1
2 330 519,0
2 693 474,5
2 865 378,4
2 864 236,7

2 123 326,3
2 342 157,6
2 687 309,6
2 969 589,4
2 865 084,6

-30 961,2
-11 638,6
6 164,9
-104 211,0
-847,9

-1,5
-0,5
0,2
-3,6
0

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych GUS (Szko³y wy¿sze i ich finanse w latach 2008–2012).

W przypadku publicznych szkó³ wy¿szych wystêpuje niewielka nadwy¿ka
przychodów nad kosztami dzia³alnoœci badawczej w badanym okresie
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2008–2012, co zosta³o zaprezentowane w tabeli 4. W 2012 r. w stosunku do roku
poprzedniego przyjmuje ona niewielk¹ tendencjê wzrostow¹. Taki stan wynika
najprawdopodobniej z faktu, ¿e g³ównym Ÿród³em finasowania publicznych
szkó³ wy¿szych s¹ œrodki bud¿etowe w zakresie dzia³alnoœci statutowej oraz
œrodki dotycz¹ce realizacji projektów badawczych finansowanych z krajowych
Ÿróde³ publicznych i miêdzynarodowych. Dane dotycz¹ce dzia³alnoœci badawczej w publicznych szko³ach wy¿szych (tabela 4).
Tabela 4. Koszty i nadwy¿ka netto z dzia³alnoœci badawczej w publicznych szko³ach wy¿szych
w Polsce w latach 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
2009
2010
2011
2012

2 057 236,6
2 277 016,9
2 607 070,9
2 764 438,9
2 759 826,1

2 054 091,3
2 263 483,6
2 580 753,7
2 754 203,8
2 744 076,5

3 145,30
13 533,3
26 317,2
10 235,1
15 749,6

0,2
0,6
1,0
0,4
0,6

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych GUS (Szko³y wy¿sze i ich finanse w latach 2008–2012).

W przypadku niepublicznych szkó³ wy¿szych wystêpuje wyraŸna przewaga
kosztów nad przychodami na dzia³alnoœci badawczej. Przewaga kosztów najbardziej pog³êbi³a siê w 2011 r. Sytuacja uleg³a znacznej poprawie w kolejnym
2012 r., co przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5. Koszty i nadwy¿ka netto z dzia³alnoœci badawczej w niepublicznych szko³ach
wy¿szych w Polsce w latach 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
2009
2010
2011
2012

35 128,5
53 502,1
86 403,6
100 939,5
104 410,60

69 235,0
78 674,0
106 555,9
215 385,6
121 008,1

-34 106,5
-25 171,9
-20 152,3
-114 446,1
-16 597,5

-97,1
-47,1
-23,3
-113,4
-15,9

îród³o: opracowano na podstawie danych statystycznych GUS (Szko³y wy¿sze i ich finanse w latach
2008–2012).

Relacjê nadwy¿ki netto z dzia³alnoœci badawczej do przychodów z dzia³alnoœci badawczej w szko³ach wy¿szych z wyró¿nieniem szkó³ publicznych i niepublicznych (wykres 4). Z analizy danych wynika, ¿e w niepublicznych szko³ach
wy¿szych wystêpuje wyraŸnie ujemna relacja, która w ostatnich latach zaczê³a siê
stabilizowaæ i zbli¿aæ do poziomu zerowego. Taka sytuacja wynika z tego, ¿e
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w kolejnych badanych latach koszty dzia³alnoœci badawczej przewy¿szaj¹
przychody z dzia³alnoœci badawczej.

Wykres 4. Relacja nadwy¿ki do przychodów z dzia³alnoœci badawczej latach 2008–2012
îród³o: opracowano na podstawie danych statystycznych GUS.

4. Ochrona praw w³asnoœci intelektualnej
Ochrona w³asnoœci intelektualnej jest jednym z zasadniczych elementów
w procesie komercjalizacji rezultatów prac badawczo-rozwojowych. W³aœciwa
ochrona w³asnoœci przemys³owej (obejmuj¹cej: wynalazki, patenty, znaki towarowe, wzory przemys³owe, oznaczenia geograficzne i topografiê uk³adów scalonych), praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw do baz danych umo¿liwia
firmom czerpanie korzyœci z ich zdolnoœci innowacyjnej i twórczej; wzmacnia
ich pozycjê rynkow¹; przyczynia siê do wzrostu i rozwoju innowacyjnoœci; jak
równie¿ u³atwia znalezienie partnerów i inwestorów do planowanego przedsiêwziêcia.
Odpowiednia ochrona w³asnoœci przemys³owej i intelektualnej zabezpiecza
przed potencjalnym naruszaniem praw. Narzêdzia ochrony w³asnoœci intelektualnej zabezpieczaj¹ rzeczywistego wynalazcê lub twórcê przed utrat¹ finansowych korzyœci czy wynagrodzenia z tytu³u posiadanych praw do ich w³asnych
wynalazków lub wzorów na rzecz konkurentów.
Narzêdzia ochrony w³asnoœci intelektualnej umo¿liwiaj¹ nadanie wiedzy okreœlonej formy, dziêki czemu mo¿liwe jest przenoszenie, sprzedawanie czy licencjonowanie jej partnerom œwiata biznesu. Istotne znaczenie ma wybór danej formy ochrony w³asnoœci intelektualnej, gdy¿ wi¹¿e siê ona z okreœlonymi konsekwencjami prawnymi oraz finansowymi. W szczególnoœci umo¿liwia ona jednostkom naukowym i pracownikom osi¹gniêcie dochodów, które pozwalaj¹
prowadziæ dalsze badania. Konkretna forma ochrony w³asnoœci intelektualnej
wp³ywa równie¿ na okreœlenie zakresu odpowiedzialnoœci partnerów biznesowych oraz poziomu ochrony rezultatów prac badawczo-rozwojowych.
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Nale¿y równie¿ nadmieniæ, ¿e pojêcie „w³asnoœæ intelektualna” dotyczy
wszystkich wytworów ludzkiego umys³u, natomiast termin „prawo w³asnoœci intelektualnej” zwi¹zany jest z prawami dotycz¹cymi korzystania z w³asnoœci intelektualnej oraz jej ochrony18.
Podstawowymi przepisami reguluj¹cymi prawo w³asnoœci intelektualnej
w Polsce s¹ w szczególnoœci:
1) w zakresie prawa w³asnoœci artystycznej, naukowej i literackiej – prawa autorskiego:
l Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (DzU
z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze. zm.),
l Ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (DzU z 2001 r. nr 128, poz.
1402 ze. zm.;
2) w zakresie prawa w³asnoœci przemys³owej:
l Ustawa Prawo w³asnoœci przemys³owej z 30 czerwca 2000 r. (DzU z 2013 r.
poz. 1410 ze zm.).
îród³ami prawa w³asnoœci intelektualnej oprócz przepisów prawa krajowego
s¹ przepisy prawa miêdzynarodowego oraz prawa wspólnotowego. Do najwa¿niejszych uregulowañ miêdzynarodowych i wspólnotowych nale¿¹:
1. Przepisy, które ustanawiaj¹ minimalny poziom ochrony pomiêdzy poszczególnymi krajami:
l Akt paryski Konwencji Berneñskiej o ochronie dzie³ literackich i artystycznych sporz¹dzony w Pary¿u 24 lipca 1971 r. (DzU z 1990 r. nr 82, poz. 474),
l Powszechna konwencja o prawie autorskim, zrewidowana w Pary¿u dnia
24 lipca 1971 r. (DzU z 1978 r. nr 8, poz. 28),
l Konwencja paryska o ochronie w³asnoœci przemys³owej (DzU z 1975 r. nr 9
poz. 51),
l Porozumienie w sprawie handlowych aspektów prawa w³asnoœci intelektualnej (TRIAS), za³¹cznik do umowy ustanawiaj¹cej œwiatow¹ organizacjê
handlu (DzU z 1966 r. nr 32 poz. 143).
2. Przepisy, które d¹¿¹ do utworzenia ponadnarodowych instytucji umo¿liwiaj¹cych uzyskanie w jednym postêpowaniu prawa wy³¹cznego w kilku krajach19:
l Porozumienie Madryckie o miêdzynarodowej rejestracji znaków (DzU
z 1993 r. nr 116 poz. 514) i protokó³ do tego porozumienia (DzU z 2003 r.
nr 13 poz. 129),
l Uk³ad o wspó³pracy patentowej (DzU z 1991 r. nr 70 poz. 303),
l Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (DzU z 2004 r. nr 79 poz.
737),
18

Prawo w³asnoœci intelektualnej dla klastrów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, Warszawa 2012, s. 108, http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/ translation/making_ip_work_for_ business_pol.pdf.
19
£azewski M., Go³êbiowski M.: Vademecum innowacyjnego przedsiêbiorcy. W³asnoœæ intelektualna, Warszawa 2006, s. 8, http://www.rsi.org.pl/dane/download/vademekum_3tom_wlas nosc_intelektualna_i_przemyslowa.pdf
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Rozporz¹dzenie nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (DzUrz WE L 11 z 14.01.1994 r.).

5. Bariery i korzyœci wynikaj¹ce ze wspó³pracy nauki z biznesem
Polskie uczelnie, pomimo posiadania du¿ego potencja³u innowacyjnego, zajmuj¹ ostatnie miejsca w Europie pod wzglêdem wspó³pracy z biznesem czy przemys³em. Istnieje jeszcze zbyt niskie zainteresowanie gospodarki podejmowaniem dzia³añ innowacyjnych i komercjalizacj¹ badañ naukowych, co powoduje
¿e Polska znajduje siê na jednym z ostatnich miejsc wœród krajów cz³onkowskich
OECD i UE.
Pod wzglêdem wydatków na badania i rozwój w relacji do PKB Polska
w 2011 r. znajdowa³a siê poni¿ej poziomu œredniej dla krajów UE i OECD, jak te¿
poni¿ej œredniej dla krajów rozwijaj¹cych siê i czterech pañstw Grupy Wyszehradzkiej (V-4). W 2011 r. œrednia dla krajów OECD wynios³a 2,4 proc. PKB, dla
UE 2,04 proc. PKB, w Polsce zaœ tylko 0,77 proc. PKB. Niepokoj¹cym jest fakt,
¿e poziom wydatków na badania i rozwój w krajach rozwijaj¹cych siê i krajach
Grupy Wyszehradzkiej w latach 1996–2000 by³ na podobnym poziomie. Ró¿nice
zaczê³y siê pog³êbiaæ na niekorzyœæ Polski pocz¹wszy od pierwszej dekady XXI
wieku, co przedstawiono na wykresie 5.

Wykres. 5. Wydatki na B+R w relacji do PKB w Polsce i grupach krajów, 1996–2011
îród³o: Or³owski W.M.: Komercjalizacja badañ naukowych w Polsce. Bariery i mo¿liwoœci ich prze³amania, PWC, Warszawa, lipiec 2013, s. 7.

W szóstej edycji raportu The Global Innovation Index (2013) stwierdzono, ¿e
pogorszy³ siê poziom innowacyjnoœci w gospodarce polskiej20. Raport ten oceniaj¹cy poziom innowacyjnoœci w 142 krajach zosta³ opracowany przez konsor20

http://www.globalinnovationindex.org
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cjum znanych uczelni wy¿szych (Cornell University i INSEAD The Business
School for the World) we wspó³pracy ze œwiatow¹ organizacj¹ w³asnoœci intelektualnej the World Intellectual Property Organization (WIPO). Polska zajê³a
49 miejsce, o piêæ pozycji ni¿sze w porównaniu z ubieg³ym rokiem (44) i znalaz³a
siê za krajami biedniejszymi, przeznaczaj¹cymi ni¿sze œrodki na innowacje: Rumunia (48 miejsce), Bu³garia (41 miejsce). Pod wzglêdem efektywnoœci przekszta³cenia czynników wsadowych w innowacyjne efekty Polska zajê³a
110 miejsce na œwiecie.
W Polsce na zbyt niskim jeszcze poziomie kszta³tuj¹ siê wydatki sektora prywatnego na B+R w relacji do PKB. Po latach 2010–2011, rekordowych pod
wzglêdem wartoœci inwestycji PE (private equity) w relacji do PKB (0,18%),
w 2012 r. nast¹pi³ spadek zaanga¿owanego przez prywatnych inwestorów kapita³u do 0,13% PKB21.
Przep³ywy œrodków na badania z przedsiêbiorstw do wy¿szych uczelni
i instytutów badawczych wynios³y w Polsce ³¹cznie w roku 2011 równowartoœæ
0,03% PKB, co oznacza ¿e rynek badañ naukowych praktycznie nie funkcjonuje,
zw³aszcza w odniesieniu do wy¿szych uczelni22.
Bariery rozwoju rynku badañ naukowych w Polsce od strony popytowej strony poda¿owej oraz mechanizmów transmisji i propozycje dzia³añ prowadz¹cych
do ich usuniêcia (tabele 6–8).
Wiele polskich przedsiêbiorstw jest nadal s³abo przygotowana do wyzwañ,
zwi¹zanych z coraz wiêksz¹ dynamik¹ zmian spo³eczno-gospodarczych, co potwierdzaj¹ badania przeprowadzone w ramach projektu Bran¿owi Liderzy zmian
(BLZ)23. Niska adaptacyjnoœæ polskich firm jest wyzwaniem dla otoczenia naukowego do budowania relacji z przedsiêbiorstwami. Cech¹ polskich przedsiêbiorstw, która wy³ania siê z ró¿nych badañ jest niski udzia³ innowacji i nowoczesnych technologii w strategiach rozwoju firm. Mimo wielu krajowych i unijnych programów stymuluj¹cych innowacyjnoœæ, aspekt postrzegania innowacyjnoœci, jako trwa³ego scenariusza rozwoju ka¿dej firmy jest traktowany w sposób
zbyt marginalny.
Czêsto jako powód s³abo rozwiniêtej wspó³pracy przedsiêbiorstw z przedstawicielami sfery naukowo-badawczej ze strony praktyki gospodarczej uwa¿a siê:
ograniczanie kosztów przez przedsiêbiorców, specyfikê dzia³alnoœci przedsiêbiorstw, a tak¿e niechêæ kierownictwa do wprowadzania zmian. Ma to niekorzystny wp³yw na efektywnoœæ procesów zachodz¹cych w przedsiêbiorstwach,
maj¹c na wzglêdzie obecne wymagania gospodarcze, a tak¿e koniecznoœæ szybkiej reakcji na zmieniaj¹ce siê czynniki rynkowe.
21

Przedsiêbiorczoœæ w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, wrzesieñ 2013, s. 87.
Or³owski W.M.: Komercjalizacja badañ naukowych w Polsce. Bariery i mo¿liwoœci ich
prze³amania, PWC, Warszawa, lipiec 2013, s. 3, http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/ _public/aktualnosci/komercjalizacja_badan _naukowych_w_polsce_-_prof._w._orlowski.pdf.
23
Materia³y z konferencji: „Partnerzy zmian gospodarczych: Badania, Innowacje, Rozwój
2014–2020. Jak budowaæ nowoczesne relacje pomiêdzy nauk¹ a biznesem”, Warszawa, 5 czerwca 2013.
22
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Tabela 6. Bariery rozwoju rynku badañ naukowych w Polsce i propozycje dzia³añ – strona
popytowa
Bariera

Proponowane dzia³ania

Strona popytowa

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
• Promocja i upowszechnianie przyk³adów
niewielkie doœwiadczenie w zakresie
sukcesu.
wspó³pracy biznesu z nauk¹.
• Program wsparcia dla rozwoju firm start-up.
• Doradztwo dla MSP.
• Zachêty podatkowe dla innowacji w MSP.
Zagraniczne centra podejmowania decyzji
• Nowa polityka przemys³owa w zakresie
w wiêkszoœci du¿ych firm.
inwestycji bezpoœrednich.
S³aby rozwój rynków finansowych w sferze
• Zachêty finansowe dla finansowania innowacji
finansowania innowacji.
przez banki.
• Rozwa¿enie stworzenia Banku Innowacyjnej
Gospodarki.
Ma³a atrakcyjnoœæ strony poda¿owej, s³aboœæ • Dzia³ania s³u¿¹ce poprawie atrakcyjnoœci strony
mechanizmu transmisji, brak odpowiednio
poda¿owej.
skutecznej polityki regulacji rynku.
• 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.
Tabela 7. Bariery rozwoju rynku badañ naukowych w Polsce i propozycje dzia³añ
– strona poda¿owa
Proponowane dzia³ania

Ma³a atrakcyjnoœæ strony
• Dzia³ania s³u¿¹ce poprawie atrakcyjnoœci strony poda¿owej.
poda¿owej, s³aboœæ
• Dzia³ania s³u¿¹ce poprawie sprawnoœci mechanizmu
mechanizmu transmisji, brak
transmisji.
odpowiednio skutecznej
• Dzia³ania s³u¿¹ce poprawie skutecznoœci polityki regulacji
polityki regulacji rynku.
rynku.
Niewielkie zainteresowanie • Jasne rozstrzygniêcia w zakresie praw w³asnoœci intelektualmaterialne wynalazców
nej (przekazanie praw wynalazcom).
komercjalizacj¹.
Strona
• Zachêta i pomoc w otwieraniu w³asnych firm przez pracowpoda¿owa
ników instytucji naukowych.
Brak doœwiadczeñ
• Doradztwo dla badaczy zainteresowanych wspó³prac¹
i umiejêtnoœci wspó³pracy
z biznesem.
z biznesem.
• Edukacja w zakresie przedsiêbiorczoœci akademickiej.
Brak jasnych zasad
• Jasne zasady rozliczania kosztów badañ.
rozliczania kosztów i docho• Program dobrowolnej rezygnacji z obci¹¿enia wynalazcy
dów z komercjalizacji
kosztami.
w instytucjach naukowych.
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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”
• Zwiêkszenie skali przymusu ekonomicznego.
finansowania i brak przymusu • Zwiêkszenie roli konkurencyjnego systemu walko o granty
dla poszukiwania
badawcze.
d³ugookresowych dochodów
•
Szersze
wykorzystanie
Narodowych
Programów Badawczych
z komercjalizacji.
jako katalizatora badañ o charakterze komercyjnym.
• Kontrakty miêdzy rz¹dem a instytucjami naukowymi.
Spadek jakoœci kapita³u
• Fundusze gwarantowane na badania dla m³odych
ludzkiego w instytucjach
naukowców.
naukowych.
• 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.
Tabela 8. Bariery rozwoju rynku badañ naukowych w Polsce i propozycje dzia³añ – mechanizm
transmisji
Bariera
Mechanizmy
transmisji

Proponowane dzia³ania
Brak rynkowego zapotrzebowania na
• Wsparcie finansowe dla tworzenia
us³ugi brokerskie.
firm-brokerów nauki.
Brak skutecznego wsparcia ze strony
• Wsparcie obiegu informacji miêdzy
polityki regulacji rynku.
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.

Wyniki badañ w ramach projektu BLZ wykaza³y, ¿e jednym z fundamentów
silnego potencja³u adaptacyjnego polskich firm w warunkach narastaj¹cych
zmian gospodarczych jest akceptacja i zrozumienie potrzeby zmian na poziomie
zatrudnianej kadry. Istotn¹ si³¹ rozwoju, przek³adaj¹c¹ siê na zdolnoœæ do osi¹gania sukcesu firmy jest umiejêtnoœæ budowania akceptacji do zmian na poziomie
kadry kierowniczej.
Analizuj¹c korzyœci wynikaj¹ce ze wspó³pracy nauki z biznesem, nale¿y
stwierdziæ, ¿e wspó³praca z przedsiêbiorcami dostarcza naukowcom nowe Ÿród³a
pozyskiwania œrodków finansowych na prowadzenie i rozwój badañ. Stwarza te¿
mo¿liwoœci korzystania z dodatkowej infrastruktury, aparatury oraz wiedzy przedsiêbiorców podczas realizacji w partnerstwie projektów badawczo-rozwojowych.
Jednostki naukowo-badawcze poprzez komercjalizacjê wyników badañ naukowych osi¹gaj¹ wiele korzyœci przek³adaj¹cych siê na wyniki finansowe jednostek
przyczyniaj¹c siê do ich wzrostu i osi¹gniêcia sukcesu. Wspó³praca nauki z biznesem zapewnia dodatkowe œrodki finansowe macierzystym jednostkom i laboratoriom, umo¿liwiaj¹c finansowanie nastêpnych prac badawczych i rozwojowych.
Pracownikom naukowym umo¿liwia zaœ rozwój oraz pozyskiwanie nowych
Ÿróde³ dochodów.
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Uczelnie posiadaj¹ce doœwiadczenie i know-how podejmuj¹c wspó³pracê
z przemys³em, uzyskuj¹ ogromne korzyœci dziêki dostêpowi do zasobów i wiedzy
jak¹ dysponuj¹ te firmy24.
Wspó³praca nauki i biznesu przyczynia siê do bie¿¹cego przep³ywu informacji pomiêdzy tymi sektorami, co umo¿liwia trafniejsze zidentyfikowanie potrzeb
rynku, jak te¿ stymuluje kierunki prowadzonych praw badawczych. Przedsiêbiorcy maj¹ bezpoœredni dostêp do najnowszych wyników badañ, których wdro¿enie sprzyja rozwojowi dzia³alnoœci gospodarczej i czyni j¹ bardziej konkurencyjn¹. Gospodarka krajowa przez to staje siê bardziej innowacyjna.
Barierê we wspó³pracy nauki z gospodark¹ zawsze stanowi³a inna mentalnoœæ
przedsiêbiorców i naukowców, której nie da siê szybko zmieniæ. Jednak poprzez
stopniowe podejmowanie dzia³añ oraz dziêki wspó³uczestnictwu we wspólnych
przedsiêwziêciach przedstawicieli obu œrodowisk, z roku na rok wspó³praca ta
jest coraz lepsza. Przedk³ada siê ona na lepsz¹ adaptacyjnoœæ firm i poprawia zdolnoœæ do osi¹gania zak³adanych celów biznesowych. Przedsiêbiorstwa staj¹ siê coraz bardziej aktywne i w badaniach naukowych widz¹ swoj¹ przysz³oœæ i rozwój.
W ostatnich latach postrzega siê, ¿e przedsiêbiorcy coraz czêœciej zg³aszaj¹ siê do
uczelni, oferuj¹c im wspó³pracê w zakresie dzia³alnoœci innowacyjnej.
Od 2012 r. wzros³y nak³ady sektora prywatnego na prace badawczo-rozwojowe poprzez wspó³udzia³ przedsiêbiorstw w finansowaniu projektów, czego wymaga³y konkursy og³aszane przez Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju
(NCBiR). Wspó³udzia³ przedsiêbiorców i naukowców w projektach badawczych
i programach NCBiR przyczynia siê do poprawy relacji i efektywnoœci wspó³pracy nauki z biznesem. Og³aszane przez NCBiR konkursy – obejmuj¹ce pomoc dla
wdro¿eñ, których przedmiotem s¹ rozwi¹zania innowacyjne – kreuj¹ potencja³
dla rozwoju poprzez mo¿liwoœæ przekszta³cenia tych rozwi¹zañ w nowe technologie.

6. Podsumowanie
Transfer wiedzy i technologii, mo¿liwy jest dziêki komercjalizacji rezultatów
prac badawczych i rozwojowych. Wdra¿anie nowych rozwi¹zañ innowacyjnych
wp³ywa na rozwój przedsiêbiorstw, pomaga im efektywniej konkurowaæ na rynku co przek³ada siê na rozwój gospodarczy i spo³eczny regionów i krajów. Komercjalizacja jest nieodzownym elementem rozwoju nowoczesnej gospodarki,
bazuj¹cej na wiedzy i nowoczesnych technologiach, wspieraj¹cej innowacyjnoœæ.
W procesie komercjalizacji wyników badañ bardzo istotne jest posiadanie
wiedzy odnoœcie aktualnych potrzeb rynku, co warunkuje przeprowadzenie
badañ, których rezultaty sprostaj¹ oczekiwaniom przedsiêbiorców. Z uwagi na
powy¿sze nieodzowna jest aktywna wzajemna wspó³praca naukowców i przedsiêbiorców, utrzymywanie sta³ych relacji nauki z biznesem.
24

Wissema J.G.: Uniwersytet Trzeciej Generacji…, op. cit., s. 32.
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Komercjalizacja rezultatów prac badawczych jest kluczowym czynnikiem,
który wp³ywa na zwiêkszenie potencja³u naukowego gospodarki oraz jej innowacyjnoœci. Dziêki wzajemnej wspó³pracy podejmowanej przez przedstawicieli sektora naukowego i przedstawicieli przedsiêbiorstw powstaj¹ nowe technologie,
których opracowanie bez takiej wspó³pracy by³oby niemo¿liwe. Wiêksza innowacyjnoœæ i kreatywnoœæ nauki oraz lepsze wykorzystywanie wyników badañ decyduj¹ o lepszym rozwoju gospodarki oraz rozwoju spo³ecznym.
Rozwojowi gospodarki sprzyja w szczególnoœci efektywna wspó³praca przedstawicieli obydwu sektorów: jednostek naukowych oraz przedstawicieli przedsiêbiorstw zaanga¿owanych w realizacjê wspólnych projektów ukierunkowanych
na rozwój innowacyjnoœci, których koñcowe rezultaty znajduj¹ zastosowanie
w dzia³alnoœci gospodarczej. Taka forma wspó³pracy sektora nauki i sektora
przedsiêbiorstw przynosi korzyœci dla obydwu stron.
Niezwykle wa¿nym aspektem jest równie¿ to, ¿e polscy naukowcy coraz czêœciej uczestnicz¹ w projektach miêdzynarodowych. Wspó³praca z zagranicznymi
studentami i wyk³adowcami w polskich uczelniach wytwarza silniejsz¹ pozycjê
w konkurowaniu o fundusze unijne. Nale¿y podkreœliæ, ¿e osi¹gniêcia polskiej
nauki w znacznym stopniu s¹ zale¿ne od aktywnej pracy zespo³owej naukowców
o ró¿nych specjalnoœciach, jak równie¿ wspó³pracy i wspó³dzia³ania ze sob¹ wielu podmiotów: przedsiêbiorców, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji
wspomagaj¹cych, w tym instytucji finansuj¹cych.
Maj¹c na uwadze korzyœci, jakie stwarza komercjalizacja rezultatów prac badawczo-rozwojowych dla sektora badawczo-rozwojowego oraz dla œwiata biznesu
– osi¹ganych dziêki wymianie wiedzy i technologii – nieodzownym wydaje siê
byæ podejmowanie i wspomaganie intensyfikuj¹cych dzia³añ przez przedstawicieli obydwu sektorów, promowanie chêci wzajemnej wspó³pracy, tak aby jak
najwiêcej prac badawczych znajdowa³o zastosowanie w gospodarce.
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Polish Universities, despite a very big innovative potential, are placed at
the end of the European ranking list considering their cooperation with
business or industry. The most common ,mentioned cause, is too small
investments on R &D and the businessmen lack of interest in innovations.
On the other hand many Polish Universities have not implemented any
solution systems in commercialization of research results as well as transfer
of technology. They also do not have any complex approach concerning
that problem.
It is believed that the representatives of research and scientific
community have a very little experience with economic practice. This is the
cause, their ideas are nearly impossible to use in practice. One of the
causes of weak cooperation between science and business is the reluctance
of managers to implement any changes.
The article deals with the problems concerning the process of university
knowledge commercialization in case of progressive globalization, growing
economic changes and increasing competition.
The paper discusses the basic notions of cooperation between the
scientific and research sector and business. The fundamental legal aspects
of knowledge commercialization has been presented, as well as the most
important regulations concerning the security of the intellectual property
rights. The special attention has been focused on the barriers and
advantages following the cooperation between the science and business.
Keywords: innovations, commercialization of research results, intellectual
property, transfer of technology, cooperation between science and
business.
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Badanie rozwoju po¿aru trzciny phragmites
australis
Wczesn¹ wiosn¹ Pañstwowa Stra¿ Po¿arna gasi tysi¹ce po¿arów traw. Latem
i jesieni¹ corocznie p³on¹ setki hektarów lasów. W du¿ej mierze za przyczynê
tych po¿arów odpowiedzialny jest cz³owiek, który powoduje je nieumyœlne lub
celowo. Rzadziej przyczynami mog¹ byæ zdarzenia losowe, na które cz³owiek nie
ma wp³ywu. Skutki tych po¿arów maj¹ ogromne konsekwencje dla ekosystemu.
W po¿arach gin¹ cenne i chronione gatunki roœlin. Zniszczona zostaje flora bakteryjna przyspieszaj¹ca rozk³ad resztek roœlin. Skupiska roœlinnoœci s¹ miejscami
¿ycia ogromnej liczby gatunków owadów, zwierz¹t oraz ptaków. Znaczna ich
iloœæ ginie w p³omieniach. Badanie po¿aru trzcin, które opisano w pracy magisterskiej, zbli¿one by³o charakterystyk¹ przebiegu do po¿arów traw, jednak odznacza³o siê wiêksz¹ szybkoœci¹ przebiegu. Z uwagi na doœæ czêste wystêpowanie
trzciny na terenie Polski warto przyjrzeæ siê specyfice jej spalania. W tak dynamicznie przebiegaj¹cym po¿arze nastêpuje znaczny przyrost powierzchni spalonej
w czasie, co czyni dzia³ania gaœnicze Stra¿y Po¿arnej ma³o efektywne. W Polsce
nie by³y przeprowadzane badania po¿arów trzciny. Nie ma na ten temat ¿adnych
opracowañ. Liczba badañ polegaj¹ca na kontrolowanym wznieceniu po¿aru zewnêtrznego jest stosunkowo niewielka. Przyczyn¹ mo¿e byæ trudnoœæ realizowania
badañ. Czêsto wymagaj¹ one du¿ego zaanga¿owania oraz wk³adów finansowych.
Warto wiêc siê dok³adniej przyjrzeæ mechanizmowi przebiegu takiego po¿aru.
Rozprzestrzenianie po¿aru roœlinnoœci nale¿y rozpatrywaæ jako funkcjê wielu
zmiennych opisanych przez warunki atmosferyczne, ukszta³towanie terenu,
iloœæ palnych sk³adników biomasy. Dynamika i rozwój po¿aru zale¿y tak¿e od
wilgotnoœci materia³u palnego oraz stopnia jego rozdrobnienia. Po¿ar w momencie znacznego rozwiniêcia sam w sprzê¿eniu z czynnikami zewnêtrznymi
kszta³tuje warunki swego rozwoju. Wiatr jest najistotniejszym czynnikiem
maj¹cy wp³yw na przebieg po¿aru. Od jego prêdkoœci zale¿y intensywnoœæ spalania, prêdkoœæ i kierunek przemieszczania siê czo³a po¿aru. W p³askim terenie
z jednorodn¹ pokryw¹ paliwa oraz przy wietrze wiej¹cym w jednym kierunku
i z jednakow¹ si³¹ – kszta³ty linii ognia roz³o¿one s¹ w jednakowych odstêpach
czasu.
Badaniu podczas kontrolowanego po¿aru poddano trzcinê pospolit¹ (z ³ac.
Phragmites australis), która jest gatunkiem roœliny z rodziny wiechlinowatych.
Gatunek bardzo szeroko rozpowszechniony na ca³ym œwiecie. Phragmites australis
tworzy zwarte i gêste kêpy. Najwiêksza roœlina zielna we florze Polski. Osi¹ga wy-

178

Zeszyty Naukowe SGSP nr 49 (1) 2014

sokoœæ do 4 m. Jest typow¹ roœlin¹ bagienn¹ i nadwodn¹, ale jest gatunkiem o szerokim zakresie tolerancji ekologicznej, potrafi rosn¹æ tak¿e na suchym l¹dzie.
Obszary poroœniête trzcin¹ stanowi¹ doskona³e miejsce dla rozwoju i ¿ycia licznych gatunków roœlin i zwierz¹t. Wiele z nich ginie w wyniku zmiany w u¿ytkowaniu – odejœciu od tradycyjnych, ekstensywnych sposobów gospodarowania
np. wypasu ³¹k, przekszta³ceniu w ziemie orne lub zabudowê gruntów. Nastêpnym czynnikiem zagro¿enia tych zbiorowisk jest nadmierne osuszanie siê siedlisk, spowodowane przeprowadzonymi melioracjami. W Polsce, jak i w pozosta³ych krajach Unii Europejskiej, wiele typów siedliskowych ³¹k podlega
ochronie – zgodnie z Dyrektyw¹ Siedliskow¹ i wymaga wyznaczenia dla ich
zachowania obszarów Natura 2000.
W ewidencji Systemu Wspomagania Decyzji-ST nie s¹ zarejestrowane po¿ary
trzcin. Powodem jest brak dzia³u „trzcina” w systemie EWID, takie po¿ary klasyfikowane s¹ wraz z po¿arami na nieu¿ytkach. Z danych SWD-ST wynika,
¿e g³ówn¹ przyczyn¹ po¿arów nieu¿ytków jest cz³owiek. Pomimo ci¹g³ych apeli
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, w³adz lokalnych oraz Policji liczba po¿arów
wywo³anych przez cz³owieka jest najwiêksza i wynosi 96%. S¹ to w ca³oœci podpalenia umyœlne, w tym akty terroru. Osoba, która celowo wznieci³a po¿ar traw jest
ciê¿ka do ustalenia. Zazwyczaj do takich zdarzeñ dochodzi z dala od zabudowañ
i ulic. W miejscach tych nie ma monitoringu, rzadko te¿ s¹ uczêszczane przez
ludzi.
Algorytm przeprowadzania badañ wykonano wed³ug wytycznych promotora
obecnego podczas eksperymentu. Przygotowano uprzednio wybrane miejsce pomiarów, zamontowano oraz rozstawiono aparaturê pomiarow¹, pobrano próbki
materia³u do badañ wilgotnoœci, zainicjowano proces spalania trzciny, rejestrowano przebiegaj¹cy proces spalania i warunków atmosferycznych oraz
przeprowadzono opracowanie wyników.
Przedstawiono zestawienie i omówienie wyników z przeprowadzonych badañ. Na tej podstawie okreœlono takie parametry po¿aru, jak: zmiany temperatury, kierunek rozwoju, szybkoœæ przyrostu powierzchni w czasie, liniow¹ szybkoœæ
przemieszczania siê linii ognia, wysokoœæ p³omienia. W trakcie badañ prowadzono jednoczesn¹ rejestracj¹ rozwoju po¿aru za pomoc¹ aparatu fotograficznego
i kamery termowizyjnej. Rozk³ad temperatury rejestrowano za pomoc¹ termopar.
Po¿ar charakteryzowa³ siê gwa³townym przebiegiem. W tak intensywnie
przebiegaj¹cym spalaniu wa¿nym parametrem charakteryzuj¹cym po¿ar trzciny
jest wysokoœæ p³omienia. Najwa¿niejszym z czynników atmosferycznych powoduj¹cych powstanie wysokiego p³omienia by³a niew¹tpliwie prêdkoœæ wiatru.
W terenie objêtym badaniem umieszczono znacznik bêd¹cy punktem odniesienia do okreœlenia wysokoœci p³omienia. Aparatem fotograficznym z poziomu
badanego materia³u wykonywano dokumentowanie próby.
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W trakcie przeprowadzania próby zwrócono szczególn¹ uwagê na przyrost powierzchni po¿aru w czasie. Badano zmianê powierzchni bior¹c pod uwagê warunki meteorologiczne, w szczególnoœci prêdkoœæ wiatru.
Na podstawie przeprowadzonych badañ kontrolowanego spalania trzciny
przedstawiono wnioski, w których stwierdzono:
1. Prêdkoœæ wiatru ma najwiêkszy wp³yw na szybkoœæ rozprzestrzeniania siê po¿arów trzciny. Najwiêksze przyrosty powierzchni spalonej zarejestrowano
podczas podmuchów wiatru.
2. Oszacowana wysokoœæ p³omienia powsta³a podczas po¿aru dochodzi³a do
7,5 m. Oszacowana wartoœæ jest orientacyjna i bez w¹tpienia nie jest wartoœci¹
maksymaln¹. Tak wysoki p³omieñ oraz du¿e promieniowanie cieplne mo¿e
ograniczyæ dostêp stra¿y po¿arnej w pobli¿e pal¹cej siê trzciny.
3. W trakcie eksperymentu odnotowano ró¿nicê w odczycie temperatur z kamery termowizyjnej i termopar. Temperatura zarejestrowana kamer¹ termowizyjn¹ jak i przy u¿yciu termopar podczas badania nie zosta³a uznana za
rzeczywist¹ temperaturê panuj¹c¹ podczas próby. By³a ona wy¿sza. Ze wzglêdu na zakres pomiarowy kamery nie mo¿na by³o uzyskaæ rzeczywistych wartoœci.
4. W trakcie eksperymentu da³o siê zaobserwowaæ jak gwa³townie zmienia siê
sytuacja po¿arowa. Bardzo du¿y wp³yw na rozwój po¿aru mia³o równomierne
roz³o¿enie materia³u palnego. W tych miejscach, gdzie trzcina p³o¿y³a siê po
ziemi zaobserwowano czternastokrotny spadek przyrostu powierzchni po¿aru. Podczas dzia³añ gaœniczych stra¿y po¿arnej taki stan rzeczy jest bardzo
istotny z uwagi na mo¿liwoœæ opanowania po¿aru w chwili spadku jego prêdkoœci przemieszczania siê frontu po¿aru.
5. W doœwiadczeniu œrednia wilgotnoœæ materia³u palnego wynosi³a 10,3%. Niska wilgotnoœæ materia³u palnego wp³ywa na szybkoœæ procesu spalania, poniewa¿ mniejsza iloœæ ciep³a zostaje zu¿yta na odparowanie wody.
6. Kontrolowane po¿ary powinny byæ rejestrowane z wiêkszej wysokoœci ni¿
8 m z powodu ograniczonego obszaru obserwowanego przez kadr aparatu i kamery.
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Ocena bezpieczeñstwa po¿arowego lasów
w powiecie legnickim
W materia³ach naukowych mo¿na znaleŸæ wiele definicji lasu. W rozumieniu
encyklopedycznym, las to naturalny lub ukszta³towany przez cz³owieka kompleks ekosystemów, w którego szacie roœlinnej dominuj¹cym sk³adnikiem jest
drzewostan.
Polsk¹ definicjê prawn¹ okreœla Ustawa o lasach z 28 wrzeœnia 1991 r.[1].
W tym ujêciu las, to grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokryty roœlinnoœci¹ leœn¹, drzewami, krzewami oraz runem leœnym, wchodz¹cy w sk³ad parku narodowego lub wcielony do rezerwatu przyrody albo wpisany do rejestru zabytków. Dodatkowo w powy¿szej definicji lasu mieœci siê równie¿ teren wykorzystywany dla potrzeb
gospodarki leœnej, teren pod budynki i budowle, urz¹dzenia melioracji wodnych, linie podzia³u przestrzennego lasu, tereny pod liniami energetycznymi, drogi leœne, miejsca
sk³adowania drewna, a tak¿e ró¿nego rodzaju parkingi leœne i urz¹dzenia turystyczne.
Zale¿nie od przeznaczenia wyró¿niamy nastêpuj¹ce grupy lasów:
1) lasy rezerwatowe – lasy parków narodowych, rezerwatów,
2) lasy o charakterze ochronnym – ich zadaniem jest pe³nienie funkcji ogólnospo³ecznej, klimatycznej, glebochronnej, wodochronnej, estetycznej, krajobrazowej oraz rekreacyjno-zdrowotnej,
3) lasy gospodarcze – ich g³ównym celem jest produkcja surowca drzewnego dla
zaspokojenia potrzeb gospodarki narodowej.
Znaczenie lasów w kulturze spo³ecznej polega nie tylko na produkcji surowca
drzewnego i innych materia³ów leœnych. Przejawia siê równie¿ w wartoœci lasu
jako czynnika wspó³dzia³aj¹cego w kszta³towaniu œrodowiska przyrodniczego,
zw³aszcza zaœ stosunków klimatycznych, glebowych i hydrologicznych. Ponadto
lasy s¹ powszechnie uznawane za miejsce zaspokajaj¹ce potrzeby rekreacyjno-zdrowotne oraz kulturalne cz³owieka.
Legnica le¿y w pasie klimatów umiarkowanych, na obszarze wystêpowania lasów mieszanych z du¿ym zagro¿eniem po¿arowym w okresie od przedwioœnia do
póŸnego lata. Przyczyniaj¹ siê do tego: przewaga gatunków iglastych oraz znaczne powierzchnie upraw i drzewostanów m³odych. Oprócz zagro¿enia po¿arowego spowodowanego warunkami atmosferycznymi bezpoœrednie istnieje niebezpieczeñstwo powstania zarzewia po¿aru wskutek dzia³añ cz³owieka. Pod
pojêciem zagro¿enia po¿arowego nale¿y rozumieæ istnienie takich warunków,
które okreœlaj¹ mo¿liwoœæ powstania niekontrolowanego procesu spalania wymagaj¹cego odpowiednich si³ ratowniczych i zorganizowania akcji ratowniczej.
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Czynnikami maj¹cymi wp³yw na mo¿liwoœæ powstania po¿aru lasu s¹ m.in:
1) mo¿liwoœæ pojawienia siê zarzewia ognia zdolnego do rozprzestrzenienia siê
po pokrywie gleby i spalania w glebie torfowej lub torfowo-murszowej,
2) warunki meteorologiczne, a w szczególnoœci wilgotnoœæ powietrza oraz pokrywy gleby i innych materia³ów znajduj¹cych siê w lesie,
3) rodzaj materia³ów palnych w miejscu zapocz¹tkowania zarzewia ognia oraz
ich iloœæ, a tak¿e rozmieszczenie na powierzchni gleby.
Wraz z rozwojem roœlin runa i liœci drzew, gdy zwiêksza siê zawartoœæ wody
w biomasie, zagro¿enie po¿arowe maleje. Na prze³omie wiosny i lata zagro¿enie
znowu roœnie – w szczególnoœci w miejscach wystêpowania borówki czernicy
(czarna jagoda) oraz w czasie, gdy ludzie zaczynaj¹ zbieraæ inne owoce leœne. Latem wysoka temperatura i silne promieniowanie s³oneczne wzmagaj¹ zagro¿enie
po¿arowe przede wszystkim na siedliskach boru suchego i boru œwie¿ego, a w nastêpnej kolejnoœci na pozosta³ych siedliskach borowych. W okresie jesiennym
niska temperatura i wiêksza wilgotnoœæ powietrza powoduj¹ natomiast zmniejszenie zagro¿enia po¿arowego.
Penetracja lasów w ostatnich latach jest coraz wiêksza. Wynika to z mody na
przebywanie na ³onie natury w ramach ucieczki od ¿ycia codziennego. Wokó³
du¿ych aglomeracji na 1 ha lasu przebywaj¹ w danym momencie œrednio dwie
osoby, co daje ok. 2000 ludzi na jednego pracownika s³u¿by leœnej, do którego zadañ, oprócz naprawy zdewastowanego dobytku, nale¿y ochrona przeciwpo¿arowa gruntów leœnych.
W 2012 r. a¿ 45% wszystkich niebezpiecznych zdarzeñ z udzia³em interwencyjnych podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego (KSRG) by³o
skutkiem umyœlnego podpalenia, a 20–25% – nieostro¿noœci osób doros³ych podczas pos³ugiwania siê ogniem otwartym [4]. W porównaniu z rokiem 2011 liczba
zdarzeñ wzros³a w obydwu przypadkach o 5%.
Celem niniejszej pracy jest dokonanie oceny bezpieczeñstwa po¿arowego lasów w powiecie legnickim. Praca obejmuje dwie czêœci. W pierwszej przedstawiono ogóln¹ charakterystykê powiatu legnickiego i terenów leœnych znajduj¹cych
siê na jego terenie, w drugiej skupiono siê na zabezpieczeniu przeciwpo¿arowym
kompleksów leœnych w powiecie legnickim. Praca pozwoli odpowiedzieæ na pytanie, czy zabezpieczenia przeciwpo¿arowe istniej¹ce obecnie w lasach na terenie
powiatu legnickiego s¹ odpowiednie i czy ewentualne zmiany pozwoli³yby zwiêkszyæ bezpieczeñstwo po¿arowe lasu.
Podczas pisania pracy opierano siê na aktualnym stanie zabezpieczeñ w terenie. Wspomagano siê Ÿród³ami pierwotnymi, czyli dokumentacj¹ pozyskan¹ od
regionalnej dyrekcji Lasów Pañstwowych z siedzib¹ we Wroc³awiu, podleg³ych
jej nadleœnictw Chocianów, Legnica, Lubin, Wo³ów i Z³otoryja oraz Starostwa
Powiatowego w Legnicy. Zastosowano równie¿ metodê analizy literaturowej
– opartej na obowi¹zuj¹cych aktach prawnych dotycz¹cych ochrony przeciwpo¿arowej lasu.
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Pierwszy rozdzia³ niniejszej pracy zawiera materia³ oparty na danych z poszczególnych nadleœnictw zarz¹dzaj¹cych lasami na terenie powiatu legnickiego.
Przedstawiono w nim równie¿ punkt widzenia autora.
Drugi rozdzia³ przedstawia natomiast konkretne propozycje rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹ce koncepcyjne wyodrêbnienie kompleksów leœnych oraz odpowiednie wykorzystanie zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych do ewentualnych dzia³añ gaœniczych prowadzonych w przysz³oœci podczas zaistnia³ego po¿aru lasu w którymœ
z kompleksów leœnych na badanym terenie.
Poniewa¿ praca zawiera informacje o faktycznym stanie zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych w lasach na terenie powiatu legnickiego, jak równie¿ now¹ koncepcjê wyodrêbnionych kompleksów leœnych i wnioski z tej analizy i oceny,
mog³aby stanowiæ dla Nadleœnictw Legnica i Z³otoryja, a tak¿e Starostwa Powiatowego w Legnicy dobry materia³ do wykorzystania podczas planowania ewentualnych zmian zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych na omówionych terenach,
a w³aœciwemu miejscowo komendantowi miejskiemu PSP w Legnicy materia³
wykorzystany podczas ewentualnych kontroli operacyjno-prewencyjnych czy
dzia³añ interwencyjnych.
Znacz¹ca czêœæ aktów prawnych dotycz¹ca ochrony przeciwpo¿arowej lasów
dotyczy lasów jednego w³aœciciela albo zarz¹dcy tworz¹cych samoistny pod
wzglêdem w³asnoœci kompleks leœny lub te¿ lasów wielu w³aœcicieli lub
zarz¹dców, które wspólnie tworz¹ kompleks leœny o powierzchni ponad 300 ha.
Jednak¿e w aktach normatywnych nie ma jednoznacznej definicji kompleksu leœnego. Wynikiem czego dochodzi do b³êdnego podzia³u obszarów leœnych na kompleksy leœne, doprowadzaj¹c do zastosowania niewystarczaj¹cych biernych zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych. Doœwiadczenia z po¿aru lasu w okolicy KuŸni
Raciborskiej, gdzie w roku 1992 sp³onê³o ponad 9 tys. ha, oraz na poligonie ¯agañ-Œwiêtoszów, gdzie w tym samym roku sp³onê³o ok. 3 tys. ha, pozwoli³y w przybli¿eniu okreœliæ zasiêg ogni lotnych, które w powy¿szych zdarzeniach przebywa³y drogê do 1 km i zapala³y s¹siaduj¹ce tereny leœne. W zwi¹zku z tym, autor
w pracy okreœli³ definicjê kompleksu leœnego dla celów przeciwpo¿arowych,
w sposób nastêpuj¹cy: kompleks leœny to powierzchnia poroœniêta lasem oraz niezalesiona, stanowi¹ca odrêbn¹ strefê po¿arow¹, a tak¿e ograniczona obszarem
bezleœnym, np. wodami, bagnami, ³¹kami i polami. Odleg³oœæ od krañca terenu
zalesionego do pocz¹tku s¹siaduj¹cego z nim terenu zalesionego wynosi 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 terenie powiatu nie ma Leœnej Bazy Lotniczej (LBL). Teren ten zabezpieczony jest przez dwa samoloty PZL Dromader M18 stacjonuj¹ce w LBL w Lubinie. Znacz¹c¹ wad¹ samolotów tego typu jest konicznoœæ l¹dowania na lotnisku
celem pobrania wody. Nasuwa to pomys³ doposa¿enia Leœnej Bazy Lotniczej
w Lubinie w œmig³owce przystosowane do podwieszenia zbiornika typu bambi
bucket. Pozwoli³oby to na pobieranie œrodka gaœniczego bezpoœrednio z akwenów.
W Nadleœnictwach Legnica i Z³otoryja zarz¹dzaj¹cych lasami na terenie powiatu legnickiego, zgodnie z treœci¹ rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [2], utworzono bazy sprzêtu do
gaszenia po¿arów lasu. W bazie Nadleœnictwa Z³otoryja ³opaty zast¹piono szpadlami. Dodatkowo doposa¿ona zosta³a ona w dodatkowy podrêczny sprzêt gaœniczy. Jedyn¹ rzecz¹ wymagaj¹c¹ zwrócenia uwagi i wymiany przez powy¿sze Nadleœnictwa s¹ nieaktualne znaki informacyjne „Punkt czerpania wody” i „Do punktu
czerpania wody”, bêd¹ce na wyposa¿eniu baz sprzêtu do gaszenia po¿arów lasu,
które nale¿a³oby zast¹piæ znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotycz¹cymi
znaków bezpieczeñstwa o treœci „Przeciwpo¿arowe stanowisko czerpania wody”
oraz tablic¹ o treœci „Do przeciwpo¿arowego stanowiska czerpania wody”.
Nadleœnictwa w swoich obowi¹zkach maj¹ za zadanie opracowaæ i corocznie
uaktualniaæ „Sposoby postêpowania na wypadek powstania po¿aru lasu” [5, 6], w których znajduj¹ siê szczegó³owe wytyczne dotycz¹ce dysponowania zastêpów
ratowniczo-gaœniczych do dzia³añ ratowniczych. Jednak¿e w powy¿szej dokumentacji okreœlono tylko komendê macierzyst¹ PSP, której si³y ratownicze powinny braæ udzia³ w dzia³aniach ratowniczych. W zwi¹zku z tym, dysponowanie
zastêpów JRG KM PSP i OSP realizowane jest zgodnie z wytycznymi Komendanta G³ównego PSP [3]. Liczba jednostek ochrony ppo¿. na terenie kompleksów leœnych jest wystarczaj¹ca, aby podj¹æ dzia³ania w natarciu w pierwszej fazie
po¿aru. Jednak¿e, nieprzystosowanie samochodów gaœniczych do jazdy w trudnym terenie oraz braki sprzêtowe w niektórych jednostkach mog¹ stanowiæ problem wymagaj¹cy rozwi¹zania.
W celu obni¿eniu kosztów akcji, kieruj¹cego dzia³aniami ratowniczymi nale¿a³oby wesprzeæ o bezza³ogowe statki powietrzne, przystosowane do prowadzenia rozpoznania z powietrza albo zawrzeæ porozumienie miêdzy komendantem
miejskim PSP w Legnicy a dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Pañstwo-
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wych we Wroc³awiu o nieodp³atnym udostêpnieniu statku powietrznego LBL
(samolotu lub œmig³owca) w sezonie palnoœci do prowadzenia rozpoznania z powietrza w trakcie gaszenia po¿aru lasu.
Nale¿y podejmowaæ wszelkie dostêpne dzia³ania prewencyjne oraz prowadz¹ce do rozpoznawania przyczyn po¿arów i ich rozmieszczenia geograficznego, w celu poprawy zabezpieczenia terenu przed zagro¿eniem po¿arowym, a tak¿e do upowszechniania informacji o zakazach wstêpu do lasu w przypadku ich
wprowadzenia.

Bibliografia
[1]
[2]

[3]
[4]
[5]
[6]

Ustawa z 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach (DzU nr 101, poz. 444 z póŸn. zm.),
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (DzU nr 109, poz. 719).
Alarmowania i dysponowania si³ i œrodków do po¿arów lub innego miejscowego
zagro¿enia, KM PSP w Legnicy, wrzesieñ 2013 r.
Dane z Nadleœnictw Legnica i Z³otoryja oraz KM PSP w Legnicy, 2013 r.
Sposoby postêpowania na wypadek powstania po¿aru lasu Nadleœnictwa Legnica
2013 r.
Sposoby postêpowania na wypadek powstania po¿aru lasu Nadleœnictwa Z³otoryja
2013 r.

Streszczenia prac magisterskich s³uchaczy niestacjonarnych studiów II stopnia...

185

asp. mgr in¿. Pawe³ GRONKIEWICZ
promotor: dr Ewa FRANKOWSKA

Motywowanie w toku s³u¿by jako g³ówne Ÿród³o
wydajnoœci stra¿aków na przyk³adzie wybranych
komend Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
województwa œl¹skiego
Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi jest najpopularniejsz¹ obecnie metod¹ strategicznego zarz¹dzania ludŸmi w organizacjach. Stosuj¹c tê metodê traktuje siê
pracowników jako rodzaj aktywów, szczególnie istotny dla powodzenia dzia³alnoœci organizacji. Wiadomo, ¿e to w³aœnie motywacja (nie tylko wewnêtrzna pracownika) stanowi podstawê w³aœciwych jego dzia³añ zarówno w grupie, jak i indywidualnie. Zachodzi jedynie potrzeba tak dobrej organizacji ca³ej firmy, aby
motywacja przynosi³a po¿¹dane efekty. Od dawna osoby kieruj¹ce ró¿nymi organizacjami borykaj¹ siê z tym samym problemem – jak skutecznie motywowaæ, jakie wypracowaæ systemy, procedury oraz jakie czynniki wp³ywaj¹ na to, ¿e motywuje siê tego, a nie innego pracownika. Pomocny tu okazuje siê proces oceny
pracownika, jak równie¿ monitoring pracy zespo³ów, a tak¿e kontroling i odpowiednie wyci¹ganie wniosków z analiz, ocen i obserwacji pracowników. Pojêcie
motywacji czêsto bywa ró¿nie rozumiane, gdy¿ mieœci w sobie dwa ró¿ne znaczenia. Pierwsze z nich, to stan bycia zmotywowanym, a drugie, to proces motywowania. Narzêdzia u¿ywane podczas procesu motywowania maj¹ doprowadziæ
pracowników do stanu bycia zmotywowanym, co wyzwala kreatywnoœæ, efektywnoœæ, entuzjazm, lojalnoœæ i zaanga¿owanie w pracê. Poniewa¿ tak nastawiony
pracownik jest marzeniem wszystkich pracodawców, wiele czasu i œrodków poœwiêca siê na opracowanie dróg i œcie¿ek prowadz¹cych do uzyskania tego wielce
po¿¹danego stanu u podw³adnych. W nauce zarz¹dzania kszta³towanie motywacji u pracowników uznawane jest za zasadniczy element funkcji kierowania.
Wci¹¿ jednak otwarte jest pytanie: co motywuje pracowników? Pracownik, który
jest przekonany o tym, ¿e jest zbyt nisko op³acany, doœwiadcza pewnego braku
i odczuwa potrzebê uzyskania wiêkszego dochodu. Reakcj¹ pracownika jest poszukiwanie sposobów zaspokojenia potrzeby – np. wk³ada on wiêcej wysi³ku
w pracê, aby uzyskaæ podwy¿kê lub rozgl¹da siê za now¹ prac¹. Ten moment jest
kluczowy dla motywacji, poniewa¿ zadaniem mened¿era jest dostrze¿enie takiej
potrzeby pracownika i jej zaspokojenie. Motywowanie to proces kierowniczy polegaj¹cy na wp³ywaniu na zachowania ludzi, z uwzglêdnieniem wiedzy o tym, co
powoduje takie, a nie inne postêpowanie cz³owieka. Wynagradzanie musi byæ
adekwatne do osi¹gniêæ danego pracownika, jego efektywnoœci, jakoœci pracy,
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oceny pracowniczej i do innych czynników, które mog¹ determinowaæ formê
i wysokoœæ wynagrodzenia. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e pieni¹dz jest bardzo dobr¹ form¹
motywowania, ale krótkotrwa³¹. W zwi¹zku z tym pracodawca powinien braæ
pod uwagê koniecznoœæ zachowania innych wa¿nych zasad, jak np. zasada promowania rozwoju osobistego pracownika poprzez zachêcanie do poszukiwania
w³asnych mo¿liwoœci rozwoju, zdobywania wiedzy, wynagradzania pracowników za ich osi¹gniêcia i rozwój, który przecie¿ bardzo prosto przek³ada siê na rozwój ca³ej organizacji. Opracowuj¹c konkretny system motywacyjny, nale¿y zawsze braæ pod uwagê kulturê i uwarunkowania spo³eczne, w których funkcjonuje
przedsiêbiorstwo i które ukszta³towa³y pracowników. To one okreœlaj¹ system
preferowanych wartoœci (tego, co cz³owiek ceni i co jest dla niego wa¿ne), poziom
aspiracji, wzory dzia³ania, normy, sposoby reakcji. Niemo¿liwa jest sytuacja,
¿eby jeden sposób czy system motywowania da³ siê zastosowaæ w ka¿dym przedsiêbiorstwie, niezale¿nie od jego po³o¿enia geograficznego, a co za tym idzie kontekstu kulturowego. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e sposób motywowania pracowników zale¿y zawsze na p³aszczyŸnie makro – od kultury danego kraju, a na
p³aszczyŸnie mikro – od kultury organizacyjnej danego przedsiêbiorstwa i jego
strategii dzia³ania. Reasumuj¹c zatem rozwa¿ania nad istot¹ motywacji w organizacji, nale¿y podkreœliæ zasadnoœæ jej równowagi jako ca³oœciowego 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.
Celem pracy jest analiza systemu motywowania w toku s³u¿by jako g³ównego
Ÿród³a wydajnoœci stra¿aków na przyk³adzie wybranych komend PSP województwa œl¹skiego. Rozdzia³ pierwszy w ca³oœci jest poœwiêcony definicji motywowania jako elementu zarz¹dzania organizacj¹. Omówiono proces kierowania pracownikami, istotê motywacji ze wskazaniem na teoriê motywacji zasobów
ludzkich. Wymieniono i opisano wspó³czesne teorie zwi¹zane z treœci¹ motywacji oraz procesem motywacyjnym i istot¹ jego wzmacniania. Rozdzia³ drugi
zwi¹zany jest z formami motywacji. Wskazano tu motywatory o charakterze pieniê¿nym, jak równie¿ motywatory pozap³acowe. Wœród tych elementów poszukiwano Ÿróde³ wp³ywu motywacyjnego i jego efektywnoœci. Rozdzia³ trzeci to krótka charakterystyka PSP. Opisano tu charakter pracy stra¿aka, z uwzglêdnieniem
takich zagadnieñ, jak planowanie i organizowanie dzia³añ stra¿aków, charakterystykê tego zawodu i œrodowiska pracy, a tak¿e satysfakcjê z jego wykonywania
i wp³yw stresu. Czwarty, ostatni rozdzia³ to czêœæ badawcza pracy. Dokonano tu
prezentacji wyników przeprowadzonych badañ ankietowych. Zawarto tu m.in.
wstêp do metodologii badañ w³asnych i prezentacjê profilu grupy badawczej.
W zakoñczeniu wykazano na szereg wniosków wynikaj¹cych z analizy, a ca³oœæ
podsumowano propozycj¹ wprowadzenia zmian do systemu motywacyjnego sto-
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sowanego w wybranych komendach. Badanie ankietowe przeprowadzono jednoczeœnie w trzech wybranych komendach Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej: w Czêstochowie, Tychach i Jastrzêbiu Zdroju. Badanie by³o prowadzone od 1 do
31 paŸdziernika 2013 roku.
W toku analizy wstêpnej okaza³o siê, ¿e nie wszystkie ankiety by³y w ca³oœci
wype³nione, du¿o problemów nastrêczy³y te pytania, które wymaga³y oceny
w³asnej okreœlonych zjawisk i odpowiedzi w³asnymi s³owami. Przedstawione
wnioski po analizie materia³u badawczego dowodz¹, ¿e system motywacyjny
w wybranych komendach jest s³abej jakoœci. Pracownicy dostrzegaj¹ wiele problemów zwi¹zanych z systemem motywacyjnym. Wytykaj¹ wiele s³abych punktów i miejsc, które wymaga³yby poprawy. Szczególnie problematyczne s¹ protekcjonizm i nagradzanie tych samych pracowników, w zasadzie bez wzglêdu na
ich osi¹gniêcia. Inn¹ kwesti¹ jest brak perspektyw na awans czy podwy¿kê. Zdarzaj¹ siê równie¿ opinie, ¿e obecny kszta³t systemu motywacyjnego jest niesatysfakcjonuj¹cy, stra¿acy widzieliby wœród motywatorów dofinansowanie do szkoleñ, d³u¿sze urlopy, a tak¿e przywileje dla osób, które maj¹ dzieci. Potrzebna
by³aby równie¿ zmiana warunków pracy, lepszy i nowoczeœniejszy sprzêt stosowany podczas akcji. Dostrzegany jest fakt, ¿e w komendach stosuje siê motywatory, które maj¹ krótkotrwa³y skutek motywuj¹cy. Stra¿acy w przewa¿aj¹cej
grupie uwa¿aj¹, ¿e nie s¹ czynione wobec nich dzia³ania maj¹ce na celu zaspokojenie ich potrzeb w zakresie motywacji, brakuje równie¿ wsparcia ze strony
prze³o¿onych, wiêkszego zainteresowania pracownikami. Konstrukcja systemu
motywacyjnego jest bardzo uboga, pojawiaj¹ siê sta³e, w zasadzie dwa elementy
– nagroda pieniê¿na i pochwa³a. Wiadomo, ¿e pochwa³a – ustna, pisemna, publiczna czy na osobnoœci – w opinii ankietowanych ma krótkotrwa³y efekt i szybko
traci swoj¹ motywuj¹c¹ moc. Nieco efektywniejsza jest nagroda pieniê¿na, która
jednak szybko mo¿e staæ siê elementem sankcji. System sankcji równie¿ dzia³a
mobilizuj¹co na pracê stra¿aków. Pocieszaj¹cy jest fakt, ¿e stra¿acy uwa¿aj¹
w przewadze swój zawód za szanowany i doceniany. Sama praca charakteryzuje
siê znamionami odpowiedzialnej i interesuj¹cej. Niestety nie jest to ³¹czone z satysfakcj¹ pieniê¿n¹, przy czym zawód stra¿aka daje mo¿liwoœæ wykazania siê, du¿ego zaanga¿owania oraz mo¿liwoœci rozwoju umiejêtnoœci. W wyniku badania
okaza³o siê równie¿, ¿e demotywuj¹cym czynnikiem w pracy stra¿aka jest stres.
Jest to zrozumia³e i wynika z charakteru tej pracy. Równie¿ niew³aœciwa organizacja pracy oraz rywalizacja wœród pracowników czy konflikty mog¹ powodowaæ
fakt, ¿e spada motywacja do pracy. Ankietowani stra¿acy zdecydowanie bardziej
wol¹ czynn¹ s³u¿bê, czyli uczestnictwo np. w akcjach ratunkowych. Wyniki przeprowadzonych badañ w mniejszym lub wiêkszym stopniu dowodz¹, ¿e istnieje
grupa stra¿aków, która widzi dobre strony systemu motywacyjnego i jest odpowiednio zmotywowana do swojej pracy. Widoczny jest jednak inny problem, jak
ju¿ wiadomo system motywacyjny PSP jest ustalany w randze ustaw, rozporz¹dzeñ i ma bardzo formalny przebieg. Niemniej elementami, które realnie
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mog¹ podnosiæ motywacjê do sumiennej pracy zawsze s¹: atmosfera w pracy, kole¿eñstwo i wzajemna wspó³praca, wsparcie. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e atmosferê pracy tworz¹ ludzie ze swoimi postawami czy zachowaniami. Elementami
maj¹cymi wp³yw na motywacjê stra¿aków wci¹¿ pozostaj¹: interpersonalne kontakty w pracy i po pracy, przyjaŸñ pracowników, codzienna pomoc w wykonywaniu obowi¹zków. Potrzeba zmian jest widoczna w opiniach stra¿aków, akcentuj¹
oni, ¿e obecny kszta³t systemu motywacyjnego jest dla nich niewystarczaj¹cy.
Poruszaj¹ w swoich opiniach fakt nierównego traktowania pracowników, braku
atrakcyjnych motywatorów, niejasne zasady motywowania, brak perspektyw na
awans czy podwy¿kê. Wœród pozytywów wynikaj¹cych z analizy otrzymanych
ankiet wskazaæ nale¿y to, ¿e stra¿acy doceniaj¹ potrzebê wspó³pracy, dobrej atmosfery w pracy, kole¿eñskiej pomocy i innych elementów, które tworz¹ pozytywny aspekt motywacji. Podkreœliæ równie¿ trzeba, ¿e motywacji do pracy bêdzie
sprzyjaæ nie tylko awans czy podwy¿ka, bardzo wa¿ne jest unikanie konfliktów
w grupie pracowniczej oraz minimalizowanie rywalizacji. Omawiaj¹c wyniki badania ankietowego mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e dla grupy badawczej aspekt
p³acowy jest mniej wa¿ny, chocia¿by od mo¿liwoœci rozwoju i samorealizacji
w toku s³u¿by. Zgromadzony materia³ badawczy i jego charakter pozwoli³y na
dokonanie obiektywnej oceny wielu zjawisk maj¹cych zwi¹zek z systemem
motywacyjnym w stra¿y po¿arnej. W zasadzie jednog³oœnie stwierdza siê, ¿e stosowany system motywacji jest nie do koñca sprawiedliwy i jasny. Dostrzega siê
wiele elementów, które od wielu 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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Badanie rozwoju po¿aru samochodu osobowego
na parkingu
Samochody osobowe stanowi¹ najbardziej rozpowszechnion¹ grupê œrodków
transportu. Zauwa¿alnym jest jednak, ¿e pojazdy te staj¹ siê coraz bardziej skomplikowane i z³o¿one pod wzglêdem budowy. Fakt ten przyczynia siê do coraz czêstszego wystêpowania niekorzystnych zdarzeñ zwi¹zanych z samochodami osobowymi. S¹ to w szczególnoœci: kolizje, wypadki i po¿ary. Skupiaj¹c uwagê na
ostatniej grupie zdarzeñ, nale¿y podkreœliæ, ¿e zjawisko po¿aru samochodu osobowego przebiega bardzo dynamicznie. Jego cech¹ szczególn¹ jest nieprzewidywalnoœæ, co oznacza, ¿e mo¿e mieæ ró¿ny przebieg i charakter. Stra¿acy pe³ni¹cy
s³u¿bê w podziale bojowym spotykaj¹ siê czêsto ze zdarzeniami maj¹cymi
zwi¹zek z po¿arami samochodów osobowych. Posiadanie wiedzy o tym, z jak wysok¹ temperatur¹ mog¹ mieæ stycznoœæ stra¿acy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
podczas dzia³añ gaœniczych przy po¿arze samochodu osobowego, mo¿e przyczyniæ siê do przeprowadzenia akcji gaœniczej w sposób sprawniejszy i bardziej efektywny. W celu zdobycia informacji pozwalaj¹cych bardziej szczegó³owo poznaæ
zjawisko po¿aru samochodu osobowego wykonano badanie eksperymentalne.
Test po¿arowy wykonano z u¿yciem samochodu marki FSO Polonez o nadwoziu typu hatchback. Pojazd posiada³ silnik benzynowy, dodatkowo wyposa¿ony by³ w instalacjê gazow¹ LPG, która by³a sprawna oraz posiada³a wa¿ne badania techniczne na dzieñ przeprowadzania eksperymentu. W pojeŸdzie
znajdowa³y siê wszystkie niezbêdne p³yny eksploatacyjne oraz materia³y pêdne
w postaci benzyny oraz LPG. Elementy podstawowego wyposa¿enia wewnêtrznego pojazdu by³y kompletne. W skrytce baga¿nika pojazdu znajdowa³o siê ko³o
zapasowe. Dodatkowo w baga¿niku umieszczono kanister z 5 dm3 benzyny jako
zapas paliwa. Wyposa¿enie zewnêtrzne karoserii by³o kompletne. Drzwi oraz
szyby pojazdu by³y nie uszkodzone, zapewnia³y szczelnoœæ. Instalacja
elektryczna, zap³onowa oraz pozosta³e podzespo³y pojazdu by³y sprawne. Pojazd
by³ dopuszczony do ruchu drogowego.
Eksperyment przeprowadzono na poligonie przy zapewnieniu pe³nego zabezpieczenia przeciwpo¿arowego. W badaniach bra³ udzia³ promotor. W wybranych
punktach we wnêtrzu i na powierzchni karoserii samochodu rozmieszczono termopary. Temperaturê mierzono w kokpicie, w komorze baga¿nika i w komorze
silnika, a ponadto w dwóch punktach na powierzchni karoserii. Równoczeœnie
na te punkty skierowano obiektywy kamer termowizyjnych, aby porównaæ wskazania termopar ze wskazaniami kamer. Podczas eksperymentu panowa³y nastê-
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puj¹ce warunki atmosferyczne: temperatura powietrza 5°C, wilgotnoœæ 69%,
wiatr 5–6 m/s z porywami, brak opadów atmosferycznych.
Po¿ar zainicjowano na zewn¹trz samochodu. U¿yto 1 dm3 mieszaniny oleju
napêdowego i benzyny samochodowej w stosunku 1:1. Mieszanina zosta³a wylana na powierzchniê dachu pojazdu. Nastêpnie ciekn¹c¹ z dachu pojazdu mieszaninê podpalono w okolicy tylnego zderzaka. Czas testowego po¿aru mierzono od
momentu jego zainicjowania. Pomiary temperatur rejestrowano przez ponad godzinê, jednak ju¿ po up³ywie ok. 30 minut doœwiadczenia zauwa¿ono przechodzenie po¿aru w fazê wygasania. Po¿ar rozprzestrzenia³ siê na tylnym zderzaku
oraz klapie baga¿nika, a nastêpnie przedosta³ siê do wnêtrza pojazdu przez otwór
powsta³y po wypaleniu siê lewej tylnej lampy samochodu. Po zapaleniu siê zawartoœci kanistra znajduj¹cego siê w baga¿niku pojazdu zaobserwowano wzrost intensywnoœci po¿aru. Chwilê póŸniej, w wyniku oddzia³ywania termicznego na
si³owniki klapy baga¿nika, nast¹pi³ wzrost ciœnienia w nich, czego efektem by³o
samoczynne podniesienie klapy baga¿nika oraz wpadniêcie tylnej szyby do œrodka pojazdu. Zwiêkszony dostêp tlenu do strefy spalania spowodowa³ szybszy rozwój po¿aru i przyczyni³ siê do rozszczelnienia kabiny pojazdu poprzez sukcesywne wypadanie pozosta³ych szyb. Kolejne zjawisko to widoczny wybuch prawego
si³ownika klapy baga¿nika. W dalszym przebiegu doœwiadczenia nast¹pi³
wyp³yw gazu z butli LPG oraz jego spalanie w po¿arze. Silny strumieñ ognia wydobywa³ siê z pojazdu na odleg³oœæ oko³o 3–4 m. £¹czny czas wyp³ywu gazu wynosi³ oko³o 100 sekund. Podczas spalania gazu temperatura we wnêtrzu kokpitu
osi¹gnê³a najwy¿sz¹ wartoœæ podczas eksperymentu. Wynios³a 1102°C (w kokpicie pod sufitem).
W dalszym przebiegu doœwiadczenia zaobserwowano wybuchy kó³ pojazdu
oraz amortyzatorów. Nastêpnie po¿ar obejmowa³ coraz g³êbsze warstwy wyposa¿enia wewnêtrznego samochodu. Pojazd stopniowo osiada³ na pod³o¿u. Zauwa¿ono wyciek strugi ciek³ego aluminium powsta³ej w wyniku czêœciowego b¹dŸ
ca³kowitego stopienia aluminiowych podzespo³ów pojazdu, znajduj¹cych siê
w komorze silnika.
Wyniki pomiarów temperatury na powierzchni karoserii, wykonane za pomoc¹ termopar i kamer termowizyjnych ró¿ni³y siê. Jêzyki ognia i k³êby dymu
zak³óca³y pomiary za pomoc¹ kamer. B³êdy wynika³y równie¿ z nieznajomoœci
dok³adnej wartoœci wspó³czynnika emisyjnoœci. W literaturze brak jest danych
na temat wartoœci wspó³czynnika emisyjnoœci powierzchni blachy karoserii
samochodu w wysokiej temperaturze.
Z analizy wyników uzyskanych w eksperymencie wynikaj¹ przedstawione poni¿ej wnioski.
Po¿ar samochodu osobowego przebiega bardzo gwa³townie. W kokpicie temperatura osi¹ga wartoœæ 1100°C. Wysoka temperatura w komorze silnika powoduje stopienie siê niektórych elementów aluminiowych. Obserwuje siê gwa³towny wzrost intensywnoœci po¿aru po wypadniêciu szyb z pojazdu co spowodowane
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jest dop³ywem tlenu do strefy spalania. Warunki meteorologiczne (wiatr)
wywieraj¹ znaczny wp³yw na przebieg po¿aru.
Instalacja LPG wyposa¿ona jest w zawór bezpieczeñstwa, chroni¹cy zbiornik
gazu przed eksplozj¹ w przypadku po¿aru. W przeprowadzonym eksperymencie
wzrost temperatury spowodowa³ zadzia³anie zaworu bezpieczeñstwa, dziêki czemu nast¹pi³ kontrolowany wyp³yw gazu. Strumieñ wyp³ywaj¹cego gazu natychmiast zapali³ siê, ale nie dosz³o do eksplozji.
Zwarcie instalacji elektrycznej w wyniku spalenia b¹dŸ stopienia izolacji spowodowa³o przemieszczenie siê pojazdu na odleg³oœæ 1 m. Takie zjawisko stwarza
niebezpieczeñstwo rozprzestrzenienia siê po¿aru na inne obiekty znajduj¹ce siê
w pobli¿u, a tak¿e mo¿e okazaæ siê zagro¿eniem dla ratowników prowadz¹cych
dzia³ania gaœnicze. Wystêpuj¹ce podczas po¿aru samochodu eksplozje si³owników i amortyzatorów równie¿ zagra¿aj¹ ratownikom i osobom postronnym.
Aby uwiarygodniæ wyniki pomiaru temperatury za pomoc¹ kamery termowizyjnej, trzeba znaæ wartoœæ wspó³czynnika emisyjnoœci karoserii. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ze wzrostem temperatury nastêpuje z³uszczanie i zwêglanie lakieru. Stan
powierzchni zmienia siê, a z nim wartoœæ wspó³czynnika emisyjnoœci. Pomiar
temperatury za pomoc¹ kamery termowizyjnej mo¿e byæ prowadzony ze znacznej odleg³oœci. Jest wiêc bezpieczny i wygodny, ale trudny w realizacji.
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Analiza zabezpieczenia przeciwpo¿arowego
wysokiego budynku u¿ytecznoœci publicznej
z zastosowaniem nowoczesnych technik
obliczeniowych
Rozwój dziedziny in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego wymaga coraz wiêkszej wiedzy na temat nowoczesnych metod in¿ynierskich, stosowanych jako rozwi¹zania wielu problemów. Obecnie powstaje bardzo du¿o nowoczesnych i bardzo dobrze zabezpieczonych budynków, gdzie zastosowanie „suchych”
przepisów jest konieczne i stosunkowo proste. Problem pojawia siê, gdy zastosowanie obecnych przepisów dotycz¹cych m.in. ochrony przeciwpo¿arowej obejmuje budynki ju¿ istniej¹ce.
Bardzo szybki rozwój techniki komputerowej w ostatnich latach sprawi³, ¿e
programy s³u¿¹ce do modelowania zjawisk takich jak po¿ar czy symulowanie
ewakuacji, znalaz³y swoje zastosowanie w dziedzinie po¿arnictwa i s¹ wykorzystywane przez wielu ekspertów.
W pracy przedstawiono analizê zabezpieczenia przeciwpo¿arowego istniej¹cego wysokiego budynku u¿ytecznoœci publicznej z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych. Praca zosta³a podzielona na trzy czêœci
w sk³ad, których wchodzi³o dziesiêæ rozdzia³ów. Pierwsza czêœæ to rozdzia³y poœwiêcone czêœci teoretycznej zwi¹zanej z tematyk¹ po¿arów wewnêtrznych,
zagro¿eñ jakie niesie ze sob¹ po¿ar wewnêtrzny dla u¿ytkowników budynku.
W kolejnej czêœci pracy zosta³a przedstawiona analiza zabezpieczenia przeciwpo¿arowego przedmiotowego budynku przy wykorzystaniu obowi¹zuj¹cych przepisów jak i norm. Po przeprowadzonej analizie wy³oniono szereg niezgodnoœci
z przepisami zarówno przeciwpo¿arowymi jak i techniczno-budowlanymi.
Przedmiotowy budynek ze wzglêdu na to, i¿ zosta³ uznany jako zagra¿aj¹cy ¿yciu
ludzi powinien zostaæ dostosowany do obowi¹zuj¹cych obecnie przepisów, jednak nie wszystkie wymagane przepisami rozwi¹zania mog¹ byæ zastosowane.
Dlatego aby poziom bezpieczeñstwa po¿arowego w budynku uznaæ za odpowiedni zastosowano rozwi¹zania zamienne (ponadstandardowe). Kolejna czêœæ pracy
to czêœæ w której zastosowano programy komputerowe Pyrosim oraz Pathfinder
w celu analizy przyjêtych rozwi¹zañ w postaci obliczeñ wykonanych w programach komputerowych.
Programy komputerowe wykorzystane w pracy pozwoli³y na wiarygodne odwzorowanie warunków panuj¹cych w budynku po powstaniu zdarzenia jakim
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jest po¿ar. Zarówno program Pyrosim jak i Pathfider pozwalaj¹ na analizê wykorzystywanych w obiektach zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych.
Opracowanie modelu w obecnym stanie zabezpieczeñ i dokonanie obliczeñ
w programie Pyrosim da³o obraz jak du¿ym problemem jest niezastosowanie odpowiednich zabezpieczeñ obiektu. Symulacja CFD opracowana w programie Pyrosim, a zobrazowana w aplikacji Smokeview da³a jasny i rzeczywisty obraz jak
wa¿ne jest zastosowanie np. wydzieleñ przeciwpo¿arowych.
W pracy jako za³o¿enia do przeprowadzanych symulacji wykorzystano trzy
scenariusze. Pierwszy scenariusz dotyczy³ opisu postêpowania na wypadek po¿aru. Drugi scenariusz to opis rozwi¹zañ technicznych, które ze wzglêdu na aktualne przepisy powinny byæ zastosowane w obiekcie, ale tak¿e rozwi¹zania ponadstandardowe. W trzecim scenariuszu opisano przyk³adow¹ akcjê ratowniczo-gaœnicz¹.
G³ównym za³o¿eniem w pracy by³o dobranie zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych, aby spe³niony by³ warunek bezpiecznej ewakuacji z przedmiotowego budynku. Aby uznaæ, ¿e warunki ewakuacji z budynku s¹ bezpieczne nale¿y spe³niæ
warunek:
DCBE – WCBE ³ 0
WCBE – wymagany czas bezpiecznej ewakuacji,
DCBE – dopuszczalny czas bezpiecznej ewakuacji.
Analiza pierwszego scenariusza wykaza³a, i¿ warunki w których ewakuacja
staje siê niebezpieczna wyst¹pi³y ju¿ w 80 sekundzie przeprowadzonej symulacji.
Obliczona wartoœæ wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji wynios³a w tym
przypadku 583 sekundy. Otrzymane wyniki œwiadcz¹ o niepodwa¿alnej potrzebie zastosowania nie tylko oddzieleñ przeciwpo¿arowych, ale tak¿e systemów
i urz¹dzeñ takich jak: dŸwiêkowy system ostrzegawczy czy system zapobiegania
zadymieniu.
Jednym z najwiêkszych problemów w pracy by³ odpowiedni dobór instalacji
wentylacji po¿arowej.
Jak wynika z analizy wykonanej w pracy najbardziej skutecznym okaza³ siê
system, w którym za³o¿ono wykorzystanie okna do oddymiania w pokoju w którym za³o¿ono powstanie oraz rozwój po¿aru. Kolejnym za³o¿eniem takiego systemu by³o wykorzystanie nawiewów umieszczonych w stropie korytarza, a tak¿e
nawiewu umieszczonego w klatce schodowej symuluj¹cego nadciœnienie
wywo³ane przez otwierane przez u¿ytkowników drzwi. Jak siê okaza³o po nadaniu przyk³adowej wartoœci nawiewanego powietrza system ten okaza³ siê skuteczny. W pracy przeanalizowano system nawiewno-wywiewny, który jak pokaza³y
obliczenia przy wykorzystaniu programów komputerowych, okaza³ siê
nieskuteczny ze wzglêdu na niedostateczn¹ sprawnoœæ „wyci¹ganego” z korytarza dymu.
W pracy przedstawiono analizê czasów WCBE i DCBE. Okaza³o siê, ¿e zastosowanie w budynku dŸwiêkowego systemu ostrzegawczego jest niezbêdne.
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W drugim scenariuszu po¿arowym opisano przyk³ad zastosowania takiego systemu. Jak wynika z przeprowadzonych obliczeñ system ten w znacz¹cy sposób
skraca jedn¹ ze sk³adowych WCBE, jak¹ jest czas alarmu. W analizowanym budynku czas ten po zastosowaniu DSO zmniejszy³ siê o 397 sekund, co w przypadku rozwijaj¹cego siê po¿aru stanowi wartoœæ bardzo du¿¹.
Zaproponowany w pracy podzia³ na szereg stref po¿arowych nie tylko skróci
d³ugoœæ dojœæ ewakuacyjnych ale równie¿ sprawi, ¿e czas przejœcia u¿ytkowników w przypadku powstania po¿aru w pomieszczeniach biurowych do miejsca
bezpiecznego, jakim jest wydzielona po¿arowo klatka schodowa bêdzie stosunkowo krótki i wyniesie jak obliczono oko³o 27 sekund. Wartoœæ ta bêdzie oscylowa³a w granicach 30 sekund, ze wzglêdu na identyczny uk³ad dróg ewakuacyjnych na piêtrach od 2 do 6.
Dzia³ania ratowniczo-gaœnicze oraz bezpieczeñstwo ratowników po zastosowaniu wszystkich urz¹dzeñ i instalacji przeciwpo¿arowych opisanych w pracy
bêdzie mo¿na przyj¹æ za poziom akceptowalny. Wykorzystanie systemu detekcji
oraz monitoringu po¿arowego spowoduje bardzo krótki czas powiadomienia najbli¿szej jednostki PSP. W dodatku bior¹c pod uwagê niewielk¹ odleg³oœæ jak¹
dzieli budynek od siedziby najbli¿szej jednostki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
czas dojazdu na miejsce zdarzenia stra¿aków jest stosunkowo krótki i jak
obliczono w pracy wynosi 240 sekund.
Dzia³ania jednostek ratowniczych w znacz¹cy sposób u³atwi przystosowanie
dwóch dŸwigów wystêpuj¹cych w budynku dla ekip ratowniczych. Choæ stan
prawny daje mo¿liwoœæ wykorzystania tych wind, tylko pod nadzorem ekip ratunkowych to ich zamontowanie stajê siê du¿ym udogodnieniem. Zastosowanie
dŸwigów dla ekip ratowniczych przeanalizowano w pracy i za³o¿enie prowadzenia jednoczeœnie dzia³añ gaœniczych i ratowniczych przy wykorzystaniu wydzielonych po¿arowo i wyposa¿onych w system zapobiegania zadymieniu szybach
windowych stanie siê mo¿liwe do zastosowania.
W pracy zobrazowano analizê zabezpieczenia przeciwpo¿arowego w postaci
ob-liczeniowej – zastosowanie programów komputerowych. Kolejnym krokiem
weryfikacji przyjêtych rozwi¹zañ mog³yby byæ próby z gor¹cym dymem. Do wykonania takich prób, potrzebne jest okreœlenie uwarunkowañ normowych (zweryfikowanych z osobna dla ka¿dego obiektu), których obecnie w Polsce nie ma.
Wœród aktualnie wykonywanych prób eksperci posi³kuj¹ siê standardami australijskimi czy wytycznymi brytyjskiego instytutu BRE.
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Motywowanie jako Ÿród³o satysfakcji stra¿aków
z pe³nienia s³u¿by w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
na przyk³adzie wybranych komend województwa
œl¹skiego
Na sukces ka¿dej firmy sk³ada siê szereg czynników, miêdzy innymi aktualna
sytuacja gospodarcza oraz popyt na oferowan¹ us³ugê. Fundamentem firmy jest
zaanga¿owanie w pracê pracownika, jego kreatywnoœæ, poœwiêcenie. Aby taki zespó³ pracowników istnia³, nale¿y stworzyæ w³aœciwy system motywacyjny, który
bêdzie dopasowany do cech pracowników oraz specyfiki firmy. Nikogo nie trzeba
przekonywaæ, ¿e firma, w której pracuj¹ osoby niezaanga¿owane w wykonywan¹
pracê straci swój presti¿ albo nie przetrwa. Od pracowników wymaga siê ci¹g³ego
podwy¿szania jakoœci pracy. Dlatego zadanie motywowania pracowników nie
jest ³atwe, zw³aszcza w obliczu optymalizacji kosztów pracowniczych.
Motywowanie jest zbiorem celowo dobranych metod, tak zwanych motywatorów, które stanowi¹ wspóln¹ i wzajemnie siê wzmacniaj¹c¹ ca³oœæ. Oprócz motywatorów p³acowych (wynagrodzenia zasadniczego, premii) istniej¹ motywatory
niematerialne (mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego, ciekawa praca, mo¿liwoœæ
samodzielnego dzia³ania i zwi¹zane z tym zaufanie czy awans). W motywowaniu
du¿e znaczenie odgrywaj¹ równie¿ motywatory materialne pozap³acowe, czyli
œwiadczenia materialne, bez mo¿liwoœci wymiany ich na pieni¹dze (np.
dodatkowe szkolenia).
Tempo zmian cywilizacyjnych, globalizacja gospodarki, zmieniaj¹ce siê realia
gospodarcze w naszym kraju w ostatnich latach, wymuszaj¹ równie¿ na sektorze
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (PSP) natychmiastow¹ reakcjê. Codziennie s³yszy
siê o problemach w pracy stra¿aków. Problemy te dotycz¹ ca³ego systemu. Dlatego te¿, wydaje siê s³uszne opisanie problematyki wp³ywu motywacji na osi¹gniêcie satysfakcji stra¿aków z wykonywanej s³u¿by. Jednak¿e zebranie wiedzy teoretycznej na temat samej motywacji, jej znaczenia w pracy, pozwoli bardziej
zrozumieæ sytuacjê. Wa¿ne jest, aby wiêksza grupa zainteresowanych mog³a wyraziæ swoj¹ opiniê na ten temat, a zebrane wyniki mog³y pokazaæ, w jakim stopniu œrodki motywacyjne wp³ywaj¹ na poziom satysfakcji stra¿aków z pe³nienia
s³u¿by.
Niniejsza praca zosta³a napisana pod k¹tem próby zobrazowania sytuacji i dylematów stra¿aków w zakresie motywacji do pracy. Nakreœlono teoretyczne
pod³o¿e motywacyjne, które powinno zostaæ wprowadzone dla ich dobra, zado-
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wolenia wspó³pracowników oraz ludzi, którym przynosz¹ pomoc. Poprawa warunków pracy sprzyja zadowoleniu z niej, co daje pe³n¹ satysfakcjê zawodow¹.
Prowadzi to do wzrostu efektywnoœci pracy, co oznacza poprawê jej poziomu,
a tym samym do osi¹gniêcia coraz wiêkszego profesjonalizmu.
Pos³uguj¹c siê ogólnie dostêpn¹ wiedz¹, przybli¿ono zagadnienia zwi¹zane
z zarz¹dzaniem personelem i polityk¹ personaln¹, od których rozpoczyna siê ca³y
proces motywowania pracownika. Nastêpnie opisana zosta³a sama motywacja,
pocz¹wszy od modeli i teorii, a skoñczywszy na instrumentach motywacji.
Z pierwszych trzech rozdzia³ów mo¿na dowiedzieæ siê, jak motywacja wp³ywa
na zachowanie pracownika oraz w jaki sposób je kszta³tuje. Dowiadujemy siê te¿,
¿e to dziêki w³aœciwie funkcjonuj¹cemu systemowi motywacyjnemu pracownicy
mog¹ odczuwaæ zadowolenie i satysfakcjê z wykonywanej pracy.
Celem pracy by³o przede wszystkim wykazanie jak wa¿ne jest w³aœciwe motywowanie stra¿aków, aby byli usatysfakcjonowani z pe³nienia s³u¿by w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Jest to specyficzna forma organizacji – ze wzglêdu na niekomercyjny charakter i podleg³oœæ s³u¿bow¹ w stosunkach prze³o¿ony
– podw³adny. Brak wymiernych (policzalnych) efektów pracy, takich jak chocia¿by zysk ze sprzeda¿y sprawia trudnoœæ w ocenie jej jakoœci. Pomocne mog¹ byæ
badania opinii publicznej, które klasyfikuj¹ stra¿aków bardzo wysoko. Fakt ten
z ca³¹ pewnoœci¹ cieszy, ale nie pozwala znaleŸæ s³abych stron systemu motywacyjnego. Dlatego te¿, pos³u¿ono siê badaniem ankietowym, aby to sami stra¿acy mogli wskazaæ, co tak naprawdê ich motywuje do ofiarnej s³u¿by, z czego s¹
zadowoleni a co wymaga poprawy.
„Czy odczuwa Pan/Pani satysfakcjê z pe³nienia s³u¿by?” by³o kluczowym pytaniem ankiety, z odpowiedzi na które dowiedzieæ siê mo¿na, ¿e nie wszyscy stra¿acy
odczuwaj¹ satysfakcjê z pe³nienia s³u¿by. Przecz¹co odpowiedzia³o a¿ 5% respondentów, a nastêpne 8% nie umia³o siê okreœliæ pomiêdzy tak a nie. Ta 13% grupa
funkcjonariuszy sprawia, ¿e jest coœ jeszcze do zrobienia czy udoskonalenia.
Z pytania dotycz¹cego wp³ywu okreœlonych czynników na satysfakcjê
z pe³nienia s³u¿by dowiadujemy siê, ¿e najwiêkszy wp³yw wywieraj¹ takie czynniki, jak sta³a praca, mo¿liwoœæ niesienia pomocy innym, przywileje emerytalne
i presti¿. Widaæ tutaj, ¿e stra¿acy szczyc¹ siê swoim zawodem, chc¹ nieœæ pomoc
innym i za to chc¹ mieæ pewn¹ pracê i zapewnion¹ godn¹ przysz³oœæ.
Odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu okreœlone czynniki s¹ dla funkcjonariusza satysfakcjonuj¹ce, daje po czêœci pogl¹d na to, co wymaga poprawy. Uwidacznia, ¿e to, co jest najwa¿niejsze, czyli system pe³nienia s³u¿by i przywileje
emerytalne, s¹ bardzo dobrze oceniane przez respondentów. Daje to wskazówkê,
¿e jest coœ nie tak z mo¿liwoœciami podnoszenia kwalifikacji i wysokoœci¹ zarobków. Niezadowolenie z wysokoœci zarobków nie jest niczym nadzwyczajnym,
jednak sytuacja ta wymaga poprawy. Natomiast umo¿liwienie ka¿demu stra¿akowi podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych jest chyba jednym z priorytetów PSP i zastanawiaj¹ce jest, dlaczego stra¿acy widz¹ to inaczej.
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Wracaj¹c do pytania odnoœnie satysfakcji z zajmowanego stanowiska, dowiadujemy siê, ¿e tylko 70% respondentów jest usatysfakcjonowanych z zajmowanego stanowiska w stosunku do posiadanych kwalifikacji.
Kluczowe dla systemu motywacyjnego funkcjonuj¹cego w PSP s¹ odpowiedzi
na ostatnie pytanie ankiety, z którego dowiedzieæ siê mo¿na, ¿e prawie 75% respondentów widzi mo¿liwoœæ zwiêkszenia poziomu swojej satysfakcji z pe³nienia
s³u¿by poprzez zmiany. Ponad po³owa ankietowanych uwa¿a, ¿e istnieje potrzeba zmian personalnych (odpowiedni dobór i podejœcie kadry kierowniczej), natomiast ponad 25% uwa¿a, ¿e zmiany te powinny dotyczyæ samego systemu (akty
prawne, zarz¹dzenia, regulaminy).
Wyniki przeprowadzonych badañ wskaza³y na wysoki poziom satysfakcji
stra¿aków z pe³nienia s³u¿by w PSP. Jednoczeœnie pozwoli³y zidentyfikowaæ mocne i s³abe strony stosowanego obecnie systemu motywacyjnego. Badanie potwierdzi³o, ¿e jednym z podstawowych czynników pobudzaj¹cych stra¿aka do
ofiarnej s³u¿by jest chêæ niesienia pomocy innym. Dlatego te¿, tak wa¿ne jest
stworzenie takich warunków s³u¿by, które zagwarantuj¹ pe³n¹ satysfakcjê funkcjonariuszowi.
W celu udoskonalenia systemu motywacyjnego zaproponowano kilka rozwi¹zañ.
Po pierwsze wprowadzenie corocznych ankiet dotycz¹cych motywacji
wype³nianych przez wszystkich funkcjonariuszy w komendzie. Takie rozwi¹zanie pozwoli³oby prze³o¿onym na dok³adn¹ weryfikacjê swojego dzia³ania oraz na
identyfikacjê nieprawid³owoœci czy problemów. Mogliby oni poznaæ dok³adnie,
co i w jakim stopniu motywuje ich podw³adnych, a tak¿e które dzia³ania z ich
strony s¹ bardziej lub mniej skuteczne.
Nastêpnym proponowanym rozwi¹zaniem jest zwiêkszenie nacisku na szko³y
oœrodki szkolenie odnoœnie tematyki zwi¹zanej z zarz¹dzaniem zasobami ludzkimi. Pomimo delegowania kadry dowódczej na studia podyplomowe i szkolenia
w tym zakresie, trudno jest zmieniæ postêpowanie osób, które od wielu lat sprawowa³y funkcje dowódcze i maj¹ ju¿ wyrobione pewne pogl¹dy i zachowania.
Dlatego nale¿a³oby zwiêkszyæ nacisk na szkolenie nowych kadr, poczynaj¹c ju¿
od poziomu szkolenia aspirantów, gdy¿ zdobyta wiedza odnoœnie zarz¹dzania zasobami ludzkimi i motywacji z ca³¹ pewnoœci¹ zaowocuje, kiedy takim osobom
zostan¹ powierzone funkcje kierownicze.
Ostatnim proponowanym rozwi¹zaniem jest szczegó³owa analiza systemu
kszta³cenia i doskonalenia zawodowego funkcjonuj¹cego w PSP. Celem takiej
analizy mia³o by byæ okreœlenie, czy ka¿dy stra¿ak ma mo¿liwoœæ swobodnego
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Doskonalenie zawodowe powinno byæ priorytetem w s³u¿bie dlatego te¿, na podstawie wyników takiej analizy
nale¿a³oby podj¹æ niezbêdne kroki, o ile bêd¹ konieczne, w celu poprawy obecnie
funkcjonuj¹cego systemu.
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Umo¿liwienie ka¿demu stra¿akowi samorealizacji w s³u¿bie i doskonalenia
zawodowego pozwoli PSP na dalsze cieszenie siê najwiêkszym zaufaniem
spo³eczeñstwa, stra¿ak pozostanie wzorem do naœladowania a jego zawód w dalszym ci¹gu bêdzie marzeniem wielu m³odych ludzi.
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Badanie rozwoju po¿aru na nasypie kolejowym
Na prze³omie zimy i wiosny nastêpuje znaczny wzrost liczby po¿arów.
Zwi¹zane jest to z wypalaniem traw na ³¹kach i nieu¿ytkach. W du¿ej mierze za
powstanie tych po¿arów odpowiedzialny jest cz³owiek, który powoduje nieumyœlne lub celowe ich wypalanie. Innymi przyczynami (choæ sporadycznymi) mog¹
byæ tzw. zdarzenia losowe, na które nie mamy wp³ywu. Wiele takich zdarzeñ
mia³o miejsce w historii, jak chocia¿by po¿ar w KuŸni Raciborskiej. Powsta³ on
prawdopodobnie na skutek iskier spod kó³ hamuj¹cego poci¹gu. Wynikiem tego,
by³ najwiêkszy po¿ar lasów w historii powojennej Polski. Powstanie po¿aru
mia³o miejsce na nasypie kolejowym, z którego przeniós³ siê on w dalszej czêœci
na obszary leœne.
W du¿ej czêœci trasy kolejowe biegn¹ przez tereny nieu¿ytkowane rolniczo
oraz obszary leœne. Nasyp kolejowy nieprawid³owo utrzymywany przebiegaj¹cy
w wy¿ej wymienionych warunkach mo¿e nieœæ za sob¹ przykre konsekwencje.
W najgorszym z mo¿liwych przypadków mog¹ doprowadziæ do œmierci ratowników, a tak¿e przypadkowych ludzi, którzy mimo braku odpowiedniego wyszkolenia próbuj¹ ugasiæ po¿ar. Mniej istotnym, ale równie wa¿nym skutkiem bywaj¹
straty materialne wywo³ane w wyniku owych po¿arów.
Wypalanie traw to tak¿e bardzo du¿e zagro¿enie dla œrodowiska. Ogieñ z nieu¿ytków rolniczych niejednokrotnie przenosi siê na obszary leœne, niszcz¹c bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po po¿arze odradzaj¹ siê przez wiele dziesi¹tek lat. W okresie zimowym, kiedy zanika wegetacja, roœliny usychaj¹, tworz¹c
bardzo dobry materia³ palny. Szczególnie groŸne zjawisko powstaje w przypadku
po¿arów na gruntach o pod³o¿ach torfowych. Od pal¹cego siê poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który mo¿e zalegaæ nawet do kilkunastu metrów w g³¹b. S¹ to po¿ary d³ugotrwa³e (nawet do kilku miesiêcy) i wyj¹tkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku gdy zwyk³a ³¹ka po po¿arze regeneruje siê
przez kilka lat, to pok³ady torfu potrzebuj¹ na to kilkaset lat [1].
W celu zlikwidowania zagro¿eñ potrzebne jest zrozumienie procesów, jakie
nimi kieruj¹. Do tej pory liczba badañ polegaj¹ca na kontrolowanym wznieceniu
po¿aru na nasypie kolejowym jest niewielka. Mo¿e to byæ spowodowane faktem,
i¿ badania terenowe s¹ bardzo trudne do zrealizowania i czêsto wymagaj¹
wiêkszego zaanga¿owania oraz wk³adów finansowych.
Celem pracy by³o wzbogacenie bazy danych (wykorzystywanej w symulacjach
komputerowych) w zbiór wybranych wartoœci parametrów po¿aru, tj. przyrostu
powierzchni spalonej w zale¿noœci od panuj¹cych warunków meteorologicznych.
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Nasyp kolejowy jest form¹ podtorza. To swego rodzaju budowla odpowiednio
ukszta³towana, po³o¿ona nad terenem, czyli nasyp lub poni¿ej terenu, czyli przekop. Górna powierzchnia tej budowli, na której uk³ada siê nawierzchniê,
nazywana jest torowiskiem [2].
W przeprowadzonych badaniach wykonano kontrolowane wypalania nasypu
kolejowego. Obszar nasypu poroœniêty by³ ró¿nymi rodzajami traw i pospolitych
chwastów oraz uschniêtymi liœæmi z pobliskich drzew. Przeprowadzenie badañ
odby³o siê wed³ug wytycznych opracowanych i przygotowanych do realizacji
przez promotora [3]. K¹t nachylenia nasypu kolejowego w stosunku do
ukszta³towania terenu wyniós³ wynosi³ 600.
W trakcie po¿aru dokonano rejestracji parametrów metrologicznych: prêdkoœci i kierunku wiatru, wilgotnoœci powietrza i temperatury otoczenia. Za pomoc¹
termopar i kamery termowizyjnej rejestrowano temperaturê w czasie rozwoju po¿aru. Natomiast przy u¿yciu aparatu fotograficznego zobrazowano przebieg
po¿aru.
Przeprowadzanie doœwiadczenia poleg³o na:
l
odpowiednim wyborze terenu nie stwarzaj¹cego zagro¿enia dla ludzi oraz
mienia,
l
dobraniu odpowiedniego odcinka nasypu kolejowego,
l
oznaczeniu terenu za pomoc¹ metalowych palików ustawionych w odleg³oœci
1 metra od siebie,
l
monta¿u stacji meteorologicznej,
l
rozmieszeniu termopar w miejscu po¿aru,
l
ustawieniu pracy operatorów stanowisk pomiarowych, aparatu fotograficznego oraz kamery termowizyjnej na rusztowaniu budowlanym (wysokoœæ 8 m),
l
pobraniu próbek z trzech miejsc z ró¿nych wysokoœci nasypu celem okreœlenia parametrów badanego materia³u.
Zmienny kierunek wiatru powoduje, i¿ kszta³t powierzchni spalonej jest
trudny do okreœlenia. Znaczenie wiatru na rozprzestrzenianie siê po¿aru polega
na zmianie k¹ta nachylenia p³omieni oraz dostarczaniu do strefy spalania du¿ej
iloœci tlenu, co podnosi sam proces palenia siê i jego szybkoœæ [4]. Wraz ze wzrostem wilgotnoœci materia³u palnego maleje prêdkoœæ rozprzestrzeniania siê po¿aru. Przyczyn¹ tego jest d³u¿szy czas potrzebny na odparowanie wody zawartej
w spalaj¹cym siê paliwie. Przemieszczaj¹cy siê front po¿aru mo¿e siê zatrzymaæ,
gdy dotrze do obszaru poroœniêtego rosn¹c¹, œwie¿¹ traw¹.
Na podstawie przeprowadzonych badañ przedstawiono zestawienie i omówienie wyników. Okreœlono takie parametry po¿aru jak: zmiany temperatury, kierunek rozwoju, okreœlono przyrosty powierzchni w czasie, liniow¹ szybkoœæ
przemieszczania siê linii ognia.
Po analizie zebranych danych sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski:
1. Kierunek wiatru i ukszta³towanie nasypu kolejowego sprawia³o, i¿ po¿ar
przyjmowa³ formê wstêpuj¹c¹. Po¿ar najszybciej rozwija³ siê zgodnie z kie-

Streszczenia prac magisterskich s³uchaczy niestacjonarnych studiów II stopnia...

2.

3.

4.

5.

6.

201

runkiem wiej¹cego wiatru. Zmiana kierunku wiatru powodowa³a zmianê
frontu rozchodzenia siê po¿aru. Wp³ywa³o to na wzrost powierzchni po¿aru
na skrzyd³ach, zaœ forma wstêpuj¹ca po¿aru by³a mniej widoczna.
Bardzo trudno jest znaleŸæ zale¿noœæ pomiêdzy si³¹ wiatru, a poszczególnymi
przyrostami powierzchni spalonej. Zale¿ne s¹ one od wielu czynników, m.in.
od si³y i kierunku wiatru, rozmieszczenia i wilgotnoœci materia³u palnego
oraz stopnia nachylenia nasypu. W zawi¹zku z tym nale¿y wykonaæ wiêksz¹
liczbê badañ, aby uzyskaæ œcis³e zale¿noœci.
Pomimo braku zale¿noœci pomiêdzy poszczególnymi przyrostami powierzchni spalonej, stwierdzono, ¿e ca³kowity obszar powierzchni objêty po¿arem by³
zale¿ny od si³y wiej¹cego wiatru.
W trakcie eksperymentu odnotowano ró¿nicê w odczycie temperatur z kamery termowizyjnej i termopar. Stwierdzono, ¿e rejestrowanie temperatur powinno odbywaæ siê przy pomocy pomiarowych kamer termowizyjnych.
Bardzo du¿y wp³yw na rozwój po¿aru mia³a wilgotnoœæ materia³u palnego.
Wilgotnoœæ materia³u zmienia³a siê w zale¿noœci od wysokoœci nasypu. Najwy¿sza u podstawy, a najni¿sza w górnej czêœci. Po¿ar przechodzi³ przez obszary o wiêkszej wilgotnoœci i zajmowa³ te, które charakteryzuj¹ siê ni¿sz¹
wilgotnoœci¹. Ze wzglêdu na du¿¹ wilgotnoœæ w dolnej partii nasypu oraz
s¹siaduj¹c¹ z nim u¿ytkowan¹ ³¹kê roln¹ uniemo¿liwi³o rozprzestrzenianie
siê po¿aru.
Kontrolowane po¿ary powinny byæ rejestrowane z wiêkszej wysokoœci ni¿
8 m z powodu ograniczonego obszaru obserwowanego przez kadr aparatu i kamery. Podczas badañ nale¿y wykorzystywaæ podnoœniki b¹dŸ drabiny mechaniczne w celu zwiêkszenia zakresu rejestrowanej powierzchni po¿aru.
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Metodyka przygotowania pozoracji æwiczeñ
po¿arniczych
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna jest formacj¹, która stanowi dominuj¹cy element
w obszarach dzia³alnoœci polskiego ratownictwa. W zwi¹zku z tym niezbêdnym
jest, aby stra¿acy nios¹cy pomoc potrzebuj¹cym posiadali wiedzê teoretyczn¹
oraz umiejêtnoœci praktyczne na odpowiednio wysokim poziomie, gwarantuj¹cym realizowanie powierzonych obowi¹zków. Zdobywanie i rozszerzanie posiadanych umiejêtnoœci praktycznych mo¿liwe jest poprzez organizowane i uczestniczenie w æwiczeniach ratowniczych o ró¿nym poziomie zaawansowania.
Zagadnieniu temu poœwiêcona jest praca magisterska „Metodyka przygotowania
pozoracji æwiczeñ po¿arniczych”.
Podczas wype³niania obowi¹zków s³u¿bowych istnieje koniecznoœæ sta³ego
podnoszenia praktycznych umiejêtnoœci ratowniczych zarówno przez dowódców
wszystkich szczebli jak i stra¿aków. Zrealizowanie takiego zadania jest mo¿liwe
poprzez przygotowanie w³aœciwej formy pozoracji æwiczeñ, jak równie¿ poprzez
poznanie i wdro¿enie nowych formu³ oraz trendów przy ich organizacji. Prawid³owo zaprojektowane zajêcia praktyczne pozwalaj¹ w pe³ni wykorzystaæ w tym
celu wiedzê teoretyczn¹ stra¿aków-ratowników, co w póŸniejszym czasie skutkuje
profesjonalnie przeprowadzanymi dzia³aniami ratowniczo-gaœniczymi. Fakt ten
w znacz¹cy sposób wp³ywa, na jakoœæ œwiadczonej pomocy udzielanej ludziom
w potrzebie oraz zaufanie spo³eczne, którym obdarzeni s¹ polscy stra¿acy.
W niniejszej pracy podjêta zosta³a próba przybli¿enia zagadnieñ poœwieconych organizowaniu æwiczeñ ratowniczych, a przede wszystkim przygotowaniu
ich pozoracji. Zwi¹zane jest to z brakiem aktualnych opracowañ i materia³ów
szkoleniowych poœwiêconych tej tematyce.
W rozdziale rozpoczynaj¹cym niniejsze opracowanie mo¿na odnaleŸæ formalnoprawne zagadnienia opisuj¹ce przygotowanie, organizacjê jak równie¿ prowadzenia æwiczeñ ratowniczych. W prawid³owym wykonywaniu zadañ powierzonych funkcjonariuszom Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej nieodzowne s¹ konkretne
zapisy formalnoprawne, które przedstawiaj¹ ogólne warunki wspó³pracy pomiêdzy dzia³aj¹cymi podmiotami ratowniczymi. W tym rozdziale szeroko opisane s¹
równie¿ obowi¹zki spoczywaj¹ce na organizatorach æwiczeñ i manewrów, jak
równie¿ na ich kierownictwu. Prawo ratownicze odnosz¹ce siê do przygotowania
stra¿aków ratowników do niesienia pomocy ludziom, ich mieniu oraz œrodowisku naturalnemu w odniesieniu do nieustannie wystêpuj¹cych i zmieniaj¹cych
siê zagro¿eñ przesz³o znaczne zmiany na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.
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Kolejny rozdzia³ to przedstawienie struktury i organizacji, jak równie¿ prowadzonej dzia³alnoœci przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹. Scharakteryzowano tu
dzia³alnoœæ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, jak¹ jest zakres ratowania oraz niesienia
pomocy podczas pojawienia nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych zagro¿eñ.
W dalszej czêœci omawianego rozdzia³u opisane s¹ podstawy merytoryczne
oraz podzia³ æwiczeñ, z którymi mo¿na spotkaæ siê podczas szkolenia i doskonalenia zawodowego stra¿aków. W ramach przygotowania æwiczeñ i manewrów
stra¿ackich na etapie ich pocz¹tkowej organizacji konieczne jest okreœlenie tych
elementów akcji ratowniczo-gaœniczej, które zazwyczaj powtarzaj¹ siê podczas
realnych zdarzeñ. Celem takiego dzia³ania ma byæ opanowanie pewnych elementów podczas odbywaj¹cych siê æwiczeñ i powinno uchroniæ przed pope³nianiem
b³êdów oraz u³atwiæ wykonywanie zadañ powierzonych stra¿akom. Konieczne
jest równie¿, aby po zakoñczonych æwiczeniach nastêpowa³o podsumowanie
i omówienie b³êdów jak równie¿ elementów wykonanych prawid³owo. Spowoduje to w przysz³oœci lepsz¹ wspó³pracê pomiêdzy ratownikami, wyeliminowanie
nieprawid³owoœci oraz lepsze zrozumienie pomiêdzy uczestnikami zajêæ praktycznych, jakim s¹ w³aœnie æwiczenia.
Ostatni podrozdzia³ tej czêœci opracowania poœwiêcony zosta³ klasyfikacji
æwiczeñ ratowniczych. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizacjê æwiczeñ, powinny wywi¹zaæ siê z powierzonych im obowi¹zków, czyli przygotowania za³ogi do profesjonalnego prowadzenia dzia³añ ratowniczo-gaœniczych. Poszczególni dowódcy zobligowani s¹ do posiadania odpowiedniego zasobu wiedzy
odnosz¹cego siê do podzia³u æwiczeñ. Poziom wiedzy, posiadanej przez kadrê dowódcz¹, i co jest z tym zwi¹zane mo¿liwoœæ zorganizowania na wysokim poziomie pod wzglêdem merytorycznym æwiczeñ wp³ywa na nale¿yty rozwój zawodowy podleg³ych im zastêpów. Wybór danego rodzaju æwiczenia uwzglêdniaæ
powinien aktualny zasób posiadanej wiedzy i umiejêtnoœci stra¿aków.
W pracy przedstawiono szczegó³owe opisy nastêpuj¹cych typów æwiczeñ ratowniczych: doskonal¹ce, aplikacyjne nazywane równie¿ „æwiczeniami na mapach”, manewrowe, na obiektach, obserwowane, sprawdzaj¹ce, zgrywaj¹ce, seminaryjne, orientacyjne, dyskusyjne, stanowiskowe, terenowe (polowe), alarmowe,
dowódcze, dowódczo-sztabowe, epizodyczne, „na mokro” i „na sucho”, nocne.
W rozdziale czwartym przybli¿one zosta³y teoretyczne podstawy pozoracji
æwiczeñ i manewrów na etapie ich projektowania i wykonania. Ich przygotowanie na wystarczaj¹co wysokim poziomie wymaga od organizatorów nale¿ytych
starañ, aby urzeczywistnienie æwiczeñ by³o tak realistyczne, jak jest to tylko mo¿liwe do spe³nienia. Wówczas to æwicz¹cy ratownicy bêd¹ mogli w czasie ich realizacji zaobserwowaæ wszelkie aspekty zaistnia³ego zdarzenia. Bêd¹ oni mogli równie¿ przeæwiczyæ mog¹ce wyst¹piæ w póŸniejszym czasie zagro¿enia, utrudnienia
i komplikacje. Celem prawid³owej pozoracji jest równie¿ opracowanie i stworzenie odpowiedniego realizmu æwiczonych epizodów i takie ich przygotowanie, by
mo¿na by³o przeæwiczyæ najtrudniejsze warianty dzia³añ ratowniczo-gaœniczych.
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Ukazanie scenariusza æwiczeñ, który zbli¿ony jest do warunków jak najmniej odbiegaj¹cych od rzeczywistoœci, jest kluczowym i zasadniczym elementem w organizacji praktycznej nauki profesji stra¿aka. Przy organizowaniu praktycznego
szkolenia stra¿aków mo¿na wyró¿niæ dwa sposoby urzeczywistnienia zajêæ praktycznych. Pierwszym z nich jest przygotowanie pozoracji poprzez stworzenie
b¹dŸ te¿ budowanie od podstaw jej elementów sk³adowych. Natomiast drugim
sposobem jest wykorzystanie zastêpczych œrodków pozoracji lub zaadoptowanie
istniej¹cych ju¿ obiektów i rzeczywistych przedmiotów oraz elementów, a tak¿e
zaanga¿owanie ludzi, jako pozorantów. Ka¿da z tych metod posiada 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.
Takie sposoby przeprowadzania æwiczeñ zosta³y przedstawione w kolejnym
(ostatnim) rozdziale. Wszystkie opisane epizody stanowi³y korzystny z punktu
dydaktycznego efekt szkoleniowy, aby dobrze wyszkoleni stra¿acy-ratownicy
mogli ratowaæ ludzi i ich mienie a pomoc œwiadczona spo³eczeñstwu przynosi³a
po¿¹dane efekty.
Praktyczny zakres pozoracji zosta³ przedstawiony w rozdziale pi¹tym. Jest to
najbardziej obszerna czêœæ pracy. Rozdzia³ ten przedstawia przyk³ady pozoracji
æwiczeñ przygotowanych i realizowanych przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹, w których uczestniczy³y równie¿ inne podmioty i s³u¿by. Ta czêœæ pracy wzbogacona
jest w bogat¹ dokumentacjê fotograficzn¹, która przestawia przebieg æwiczeñ
oraz mo¿liwoœci ich urzeczywistnienia w postaci dobrze przygotowanej pozoracji. Pierwszymi przedstawionymi manewrami by³y transgraniczne æwiczenia
„Kryzys 2010”, które mia³y miejsce w dniu 24 wrzeœnia 2010 roku przy
ul. Ko³obrzeskiej w Bia³ogardzie. By³y to miêdzynarodowe æwiczenia taktyczno-bojowe, w których obok stra¿aków z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej z Bia³ogardu udzia³ bra³y dwa zastêpy stra¿aków z Niemiec z powiatu Mecklenburg-Strelitz.
Kolejny podrozdzia³ opisuje miêdzynarodowe manewry „EU Carpathex
2011”, które by³y sprawdzianem przygotowania stra¿aków na wypadek wyst¹pienia nieprzewidzianych zdarzeñ podczas Euro 2012. Za³o¿enia scenariusza oparte
zosta³y na wielu epizodach, które polega³y by³y miêdzy innymi na dzia³aniu podczas zainscenizowanej katastrofy kolejowej, z uwolnieniem do atmosfery niebezpiecznych substancji chemicznych. Rozbudowany scenariusz æwiczeñ zawiera³
równie¿ ewakuacjê ludnoœci z terenów objêtych powodzi¹, wyst¹pienie awarii
przemys³owej w zak³adach chemicznych oraz powstanie rozleg³ego po¿aru lasu.
W tym przedsiêwziêciu by³y zaanga¿owane si³y ze specjalistycznych grup ratowniczych z Polski, Czech, S³owacji, Wêgier i Ukrainy. Do æwiczeniach udzia³
bra³y równie¿ pododdzia³y centralnego odwodu operacyjnego.
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Wiele pieczo³owitoœci wymaga³o przygotowanie pozoracji podczas ostatnich
przedstawionych w tej pracy æwiczeñ a mianowicie „Parsêta 2012”. W æwiczeniach tych zorganizowanych z du¿ym rozmachem wziêli udzia³ polscy i niemieccy stra¿acy. Przedsiêwziêcie to obejmowa³o po¿ar, wybuch oraz akcjê poszukiwawczo-ratownicz¹, w budynku szko³y, w wodzie oraz na gruzowisku.
Zorganizowano je zaanga¿owaniem znacznych si³ ratowniczych. Efekty pozoracji wprawia³y w zdumienie uczestników æwiczeñ, jak równie¿ obserwatorów
i dziennikarzy.
Zorganizowanie æwiczeñ ratowniczych na poziomie, który powinien zagwarantowaæ ich powodzenie a tak¿e zakoñczenie pe³nym sukcesem, skutkuj¹cym
po¿¹danym efektem szkoleniowym jest zadaniem spoczywaj¹cym na osobach
odpowiedzialnych za poziom wyszkolenia stra¿aków-ratowników. Dlatego ta¿
praca ta mo¿e pos³u¿yæ osobom odpowiedzialnym za przygotowanie æwiczeñ,
jako materia³ przedstawiaj¹cy metodykê przygotowania pozoracji æwiczeñ po¿arniczych. We wnioskach do pracy zawarto podsumowanie i podkreœlenie, jak¹
rolê w podnoszeniu gotowoœci operacyjnej pe³ni prawid³owa pozoracja praktycznego przygotowania zawodowego stra¿aków oraz urzeczywistnienie scenariusza
æwiczeñ i manewrów po¿arniczych.

