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Omówienie
LEAD

Mo¿liwoœci wspó³czesnego oprogramowania
do symulacji procesu ewakuacji ludnoœci
z zagro¿onych obiektów
W pracy przedstawiono mo¿liwoœci, jakie daje wspó³czesne oprogramowanie do symulacji ewakuacji. Szczególn¹ uwagê skupiono na oprogramowaniu Fire Dynamic Symulator tworzonym przez organizacjê NIST oraz na
rozszerzeniu Evac rozwijanym przez VTT Technical Research Centre of Finland. W artykule pokazano, w jaki sposób mo¿na szacowaæ czas ewakuacji
z zagro¿onego obiektu przy wykorzystaniu wspomnianego oprogramowania. Dynamicznie rozwijaj¹ca siê dziedzina symulacji komputerowych procesu ewakuacji jest wa¿nym elementem we wspó³czesnej in¿ynierii
bezpieczeñstwa po¿arowego.
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo w budynkach, ewakuacja ludnoœci,
szacowanie czasu ewakuacji.

Wstêp
Ewakuacja jest procesem z³o¿onym, polegaj¹cym na uporz¹dkowanym ruchu
osób do miejsca bezpiecznego. W przypadku zagro¿enia, sprawna i szybka ewakuacja pozwala na uratowanie ¿ycia i zdrowia wielu ludzi. Aby droga ewakuacyjna zapewnia³a jak najlepsze warunki do ewakuacji, musi byæ zaprojektowana
i wykonana zgodnie z przepisami prawa oraz sztuk¹ budowlan¹.
Do zweryfikowania skutecznoœci zastosowanych warunków ewakuacji niezbêdne jest oszacowanie jej czasu, a to umo¿liwiaj¹ rozwijane na przestrzeni ostatnich lat modele matematyczne opisuj¹ce procesy przemieszczania siê osób oraz
tworzone na ich bazie oprogramowanie s³u¿¹ce do symulacji ewakuacji.
W poprzedniej publikacji [1] autorzy przedstawili krajowe i zagraniczne akty
prawne dotycz¹ce procesu ewakuacji ludnoœci z zagro¿onych obiektów. Ukazano, w jaki sposób prawodawstwo krajowe oraz zagraniczne (europejskie i brytyjskie) wp³ywaj¹ na poprawê bezpieczeñstwa ludnoœci w budynkach. Zaprezen-
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towano normy zagraniczne, które s¹ wykorzystywane do szacowania czasu
ewakuacji. W kolejnym opracowaniu [2] pokazano dotychczasowe starania
w opracowaniu najbardziej w³aœciwej formu³y matematycznej definiuj¹cej czas
ewakuacji.
Obecna – trzecia ju¿ z kolei – praca prezentuje mo¿liwoœci wspó³czesnego
oprogramowania s³u¿¹cego do symulacji ewakuacji ludnoœci z zagro¿onych obiektów.

1. Ogólna charakterystyka oprogramowania s³u¿¹cego do
symulacji ewakuacji
Wspó³czesne oprogramowanie s³u¿¹ce do przeprowadzania symulacji ewakuacji ogólnie mo¿na podzieliæ na: bezp³atne, z którego u¿ytkownik mo¿e korzystaæ bez ¿adnych op³at oraz komercyjne, wymagaj¹ce zakupu licencji. Ma to
szczególne znaczenie, gdy¿ oprogramowanie oferowane przez prywatne firmy
jest drogie. W konsekwencji podnosi to koszty analiz, które mo¿na z tak¹ sam¹
jakoœci¹ wykonaæ przy wykorzystaniu oprogramowania darmowego, rozwijanego przez instytucje rz¹dowe. Kolejnym wa¿nym parametrem charakteryzuj¹cym
oprogramowania jest platforma sprzêtowa i systemowa, na jakiej mog¹ one
dzia³aæ. Mo¿na wyró¿niæ aplikacje dzia³aj¹ce pod systemem: Windows, Linux,
MacOS (rzadziej wykorzystywany). W przypadku systemów Linux i MacOS
mo¿liwe jest uruchomienie niektórych aplikacji napisanych dla systemów Windows, dziêki wykorzystaniu emulatorów. Jednak¿e ka¿dy przypadek nale¿y traktowaæ oddzielnie, gdy¿ nie ka¿d¹ aplikacjê – mimo du¿ego postêpu w emulowaniu systemów Windows – udaje siê uruchomiæ pod systemami Linux.
1.1. Oprogramowanie bezp³atne
Do oprogramowania bezp³atnego mo¿na zaliczyæ szereg aplikacji, takich jak
np.: CFAST, ELVAC, EVACNET, FDS+Evac, FPETool, MATSim oraz PedSim.
Na uwagê zas³uguje tutaj pakiet oprogramowania FDS+Evac (Fire Dynamic
Simulator with Evacuation) [3]. Zaimplementowane w pakiet rozszerzenie Evac
dokonuje obliczeñ zwi¹zanych z ewakuacj¹, zgodnie z obliczonymi przez modu³
FDS parametrami po¿aru. G³ówne cechy oprogramowania to m.in.: wykorzystanie do symulacji algorytmu ”Panic” [4], wizualizacja wyników obliczeñ w programie Smokeview oraz kalkulacja wp³ywu po¿aru na osoby ewakuuj¹ce siê, przez
okreœlanie wskaŸnika FED (Fractional Effective Dose) (cz¹stkowej dawki skutecznej). Program ma mo¿liwoœæ wykonywania obliczeñ równoleg³ych na oddzielnych procesorach i ich rdzeniach dla odrêbnych domen obliczeniowych. Wymaga to odpowiedniego przygotowania pliku wejœciowego do symulacji oraz
wykorzystania programu z rozszerzeniem MPI (Message Passing Interface). Do symulacji wiêkszych obiektów i z wiêksz¹ dok³adnoœci¹, niezbêdne s¹ komputery
o du¿ej mocy obliczeniowej oraz z dostatecznie pojemn¹ pamiêci¹ operacyjn¹.
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Fire Dynamics Simulator jest aplikacj¹ DOS-ow¹ i wyniki pracy programu wyœwietlane s¹ w konsoli systemowej. Natomiast wyniki przeprowadzonej symulacji mo¿na wyœwietlaæ w postaci obrazów 3D przy u¿yciu programu Smokeview.
Przydatne w tworzeniu symulacji s¹ dostêpne równie¿ bez op³at narzêdzia do
importowania geometrii obiektów z plików AutoCADa i Blendera. Narzêdzia te
pozwalaj¹ na skrócenie ¿mudnego procesu rysowania geometrii budynku. Rozszerzenie 3dsolid2fds dla AutoCADa pozwala na eksportowanie geometrii sta³ych
elementów budynku, takich jak œciany, drzwi, okna itp., do pliku *.fds [5]. Natomiast narzêdziem pozwalaj¹cym na tworzenie geometrii obiektów w darmowej
aplikacji Blender jest BlenderFDS [6].
1.2. Oprogramowanie komercyjne
Jedn¹ z najbardziej znanych aplikacji komercyjnych do symulacji ewakuacji
jest PathFinder stworzona przez amerykañsk¹ firmê Thunderhead Engineering
Consultants [7]. Oprogramowanie jako silnik obliczeniowy wykorzystuje wczeœniej opisany bezp³atny program FDS+Evac. Aplikacja jest form¹ nak³adki graficznej na wspomniany program. Zalet¹ oprogramowania jest interfejs CAD umo¿liwiaj¹cy rysowanie projektu obiektu. Pozwala to w stosunkowo ³atwy sposób
wprowadziæ do symulacji geometriê budynku. Dodatkowo mo¿liwe jest importowanie gotowej geometrii budynku z plików przygotowanych w programie AutoCAD. Zastosowanie w aplikacji formularzy do wprowadzania i definiowania parametrów u³atwia wykonanie symulacji. Ponadto zaawansowane œrodowisko 3D
oparte o Smokeview pozwala na przejrzyste zobrazowanie wyników symulacji.
Konkurencyjnym produktem dla PathFindera jest aplikacja Simulex [8], program stworzony przez firmê Integrated Environmental Solutions. Oprogramowanie
symuluje zachowania ludzi w przypadku ewakuacji z budynku, identyfikuje potencjalne problemy i pomaga znaleŸæ optymalne rozwi¹zania. Simulex wykorzystuje grafikê 2D do wprowadzania projektu i grafikê 3D do prezentacji wyników
obliczeñ. Tak jak w przypadku PathFindera, posiada interfejs do wprowadzania
geometrii budynku. Ponadto mo¿liwe jest importowanie gotowych projektów zapisanych w plikach DXF. Podstawowe cechy aplikacji s¹ nastêpuj¹ce:
– mo¿liwoœæ powiêkszenia dowolnej czêœci obiektu i obserwowanie wyników
symulacji,
– rozdzielczoœæ czasowa symulacji co 0,1 s,
– rozdzielczoœæ standardowej siatki obliczeniowej na poziomie 0,2 m,
– generowanie mapy dystansu pomiêdzy dowolnym punktem planu a wyjœciem
ewakuacyjnym,
– mo¿liwoœæ dostosowania parametrów populacji ludzi, tj. rozmiar cia³a, szybkoœæ chodzenia, szybkoœæ schodzenia po schodach, szybkoœæ wchodzenia.
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2. Wykorzystanie oprogramowania FDS + Evac do symulacji
ewakuacji
Do pokazania mo¿liwoœci wspó³czesnego oprogramowania umo¿liwiaj¹cego
symulacjê wybrano popularne oprogramowanie FDS + Evac, które zosta³o zastosowane do symulacji ewakuacji ludnoœci z du¿ego obiektu handlowo-us³ugowego.
2.1. Charakterystyka analizowanego obiektu
Charakterystyka obiektu zosta³a opracowana w oparciu o instrukcjê bezpieczeñstwa po¿arowego dotycz¹c¹ czêœci handlowo-us³ugowej oraz parkingów [9].
Obiekt sk³ada siê z trzech budynków ³¹cznie tworz¹cych jedn¹ ca³oœæ. Znajduje
siê on w s¹siedztwie kilku innych budynków (zwarta zabudowa miejska). Najbli¿ej analizowanego obiektu zlokalizowany jest pawilon handlowy w odleg³oœci
mniejszej ni¿ 16 m. Powierzchnia zabudowy budynku handlowo-us³ugowego
wynosi ponad 15 tys. m. Najwiêcej przestrzeni zajmuj¹ parkingi, których ³¹czna
powierzchnia to ponad 39 tys. m2. Drug¹ co do wielkoœci jest powierzchnia czêœci
handlowej, która zajmuje 23 tys. m2. Budynek w czêœci handlowo-us³ugowej ma
wysokoœæ do 25 m i zakwalifikowany jest jako œredniowysoki. Wy¿sza czêœæ to
budynek kinowy o wysokoœci do 40 m (zakwalifikowany jako wysoki). Ze wzglêdu na przeznaczenie obiektu, czêœci handlowo-us³ugowa oraz kinowa zakwalifikowane s¹ do kategorii zagro¿enia ludzi ZL-I. Czêœæ biurow¹ zaliczono do kategorii ZL-III. Budynek zosta³ wykonany w klasie odpornoœci po¿arowej B i C.
Czêœæ handlowo-us³ugowa i gara¿ podziemny w klasie C, pozosta³a czêœæ w klasie B. W budynku jest dziewiêæ klatek schodowych i prowadzi z niego ³¹cznie
14 wyjœæ ewakuacyjnych zlokalizowanych na poziomie parteru. Klatki schodowe
wydzielone s¹ przedsionkami o klasie odpornoœci ogniowej EI30. D³ugoœæ dojœcia ewakuacyjnego w czêœci handlowej i us³ugowej nie przekracza 20 m przy jednym dojœciu i 80 m przy dwóch dojœciach, natomiast d³ugoœæ przejœcia nie przekracza 80 m.
Budynek wyposa¿ono w nastêpuj¹ce urz¹dzenia przeciwpo¿arowe:
– sta³e urz¹dzenia gaœnicze wodne tryskaczowe,
– system sygnalizacji po¿arowej,
– dŸwiêkowy system ostrzegawczy,
– instalacje oœwietlenia ewakuacyjnego,
– hydranty wewnêtrzne,
– zawory hydrantowe,
– przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce,
– systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep³a.
2.2. Wyznaczenie czasu ewakuacji zgodnie z norm¹ British Standard
Budynek w ca³oœci zabezpieczony jest systemem sygnalizacji po¿arowej. System alarmowania jest dwustopniowy z alarmem drugiego stopnia po zw³oce cza-
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sowej wynosz¹cej piêæ minut. Z tego wzglêdu na podstawie British Standard
obiekt mo¿na zaliczyæ do poziomu A2 ze wzglêdu na zastosowanie sygnalizacji
po¿aru. Centrum handlowo-us³ugowe jest kompleksem obiektów œciœle ze sob¹
po³¹czonych, wydzielonych po¿arowo. Na tej podstawie – ze wzglêdu na z³o¿onoœæ budynku – klasyfikuj¹ siê one w kategorii B3. Bior¹c pod uwagê stopieñ
zarz¹dzania bezpieczeñstwem, nale¿y przyj¹æ kategoriê M2. W budynku przebywaj¹ osoby z zewn¹trz, które czêsto nie znaj¹ dobrze obiektu. Mog¹ to byæ klienci,
którzy s¹ w budynku po raz pierwszy. Przeszkolenie ich w zakresie bezpieczeñstwa i postêpowania w przypadku po¿aru jest niemo¿liwe. Natomiast liczba personelu – w stosunku do osób nieznaj¹cych szczegó³owo budynku – jest niewielka. W obiekcie wystêpuj¹ pomieszczenia, w których znajduj¹ siê nastêpuj¹ce
grupy ludzi [10]:
– kategoria A – u¿ytkownicy pomieszczeñ biurowych,
– kategoria B1 – klienci sklepów,
– kategoria B2 – widzowie w salach kinowych.
Zgodnie z tymi kategoriami, w powi¹zaniu z klasyfikacj¹ obiektu, zostan¹
przyjête odpowiednie czasy reakcji ludzi podczas ewakuacji dla poszczególnych
scenariuszy.
Elementy sk³adowe czasu ewakuacji osób znajduj¹cych siê w pomieszczeniach biurowych sklasyfikowanych jako A (u¿ytkownicy czuwaj¹cy i znaj¹cy
obiekt) bêd¹ przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
– czas wykrycia po¿aru 300 s,
– czas alarmu 0 s,
– czas rozpoznania 30 s,
– czas reakcji 60 s,
– czas wyboru drogi ewakuacyjnej 30 s,
– czas przemieszczania 200 s.
Suma poszczególnych sk³adowych daje ³¹czny czas 10 minut i 20 sekund. Nastêpnie nale¿y obliczyæ czas ewakuacji klientów sklepów i kin. Sk³adowe czasu
ewakuacji dla grupy B (u¿ytkownicy czuwaj¹cy, ale nie znaj¹cy szczegó³owo
obiektu) przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
– czas wykrycia po¿aru 300 s,
– czas alarmu 0 s,
– czas rozpoznania 60 s,
– czas reakcji 180 s,
– czas wyboru drogi ewakuacyjnej 60 s,
– czas przemieszczania 200 s.
£¹cznie sk³adowe daj¹ wynik 13 minut i 20 sekund. Osoby s³abiej znaj¹ce
obiekt bêd¹ ewakuowa³y siê znacznie d³u¿ej przy tych samych za³o¿eniach co do
czasu wykrycia po¿aru i og³oszenia alarmu.
Porównuj¹c obydwa scenariusze, nale¿y wybraæ wariant najmniej korzystny.
W analizowanym przypadku czas ewakuacji z obiektu przy bardzo dobrych wa-
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runkach, braku tworzenia siê zatorów, spowolnienia ewakuacji na klatkach schodowych, bêdzie wynosi³ co najmniej 13 minut i 20 sekund.
2.3. Definiowanie parametrów symulacji w programie FDS + Evac
Do przeprowadzenia symulacji niezbêdne jest okreœlenie wszystkich parametrów w pliku *.fds. Plik rozpoczyna siê od znacznika &HEAD, a koñczy siê na
&TAIL. Parametrami znacznika rozpoczynaj¹cego jest CHID okreœlaj¹cy nazwy
plików wynikowych symulacji oraz TITLE, oznaczaj¹cy tytu³ symulacji. Nastêpnie w pliku umieszcza siê podstawowe parametry domeny obliczeniowej. Definiuje je znacznik &MESH. Parametr XB tego znacznika okreœla rozmiar domeny. Przyk³adowo XB = 0.0,51.6,0.0,121.6,23.3,23.5, mówi ¿e domena ma rozmiar
od 0.0 do 51.6 m w osi x, od 0.0 do 121.6 m w osi y oraz od 23.3 do 23.5 m w osi z.
W celu dokonania podzia³u domeny na siatkê odpowiedniego rozmiaru, wykorzystuje siê znacznik IJK. Dla symulacji ewakuacji w definicji domeny nale¿y
ustawiæ flagê EVACUATION=.TRUE., oznaczaj¹c¹ ¿e domena przeznaczona
jest do ewakuacji oraz EVAC_HUMANS=.TRUE., okreœlaj¹c¹ ¿e domena bêdzie zawiera³a ludzi w chwili rozpoczêcia symulacji. Znacznik opisuj¹cy domenê
musi zawieraæ równie¿ wysokoœæ w osi z, na której bêd¹ liczone osoby w symulacji. Domyœlnie jest to wartoœæ jednego metra. Ostatnim niezbêdnym elementem
jest nazwa domeny, która bêdzie wykorzystywana przy definiowaniu parametrów kolejnych znaczników pliku symulacji. Nastêpnie nale¿y okreœliæ parametry dodatkowe, jeœli takie siê zak³ada. W przypadku omawianej symulacji dla czêœci pomieszczeñ okreœlono, ¿e nie bêd¹ obliczane parametry po¿aru oraz nie bêd¹
one pobierane z zewnêtrznego pliku. Definicja tego za³o¿enia przedstawia siê nastêpuj¹co:
&MISC EVACUATION_MC_MODE=.FALSE.,
EVACUATION_DRILL=.TRUE. /
Kolejn¹ czêœæ za³o¿eñ stanowi okreœlenie czasów zwi¹zanych z symulacj¹.
Czas rozpoczêcia ewakuacji ustawiono na 0 sekund, a czas zakoñczenia symulacji
okreœlany jest indywidualnie dla ka¿dego rozpatrywanego przypadku. Nale¿y
równie¿ okreœliæ rozdzielczoœæ czasow¹ z jak¹ bêd¹ wykonywane obliczenia.
Przyjêto rozdzielczoœæ na poziomie 0,1 sekundy.
W pliku symulacji niezbêdne jest równie¿ okreœlenie materia³ów z jakich wykonane s¹ œciany i sta³e elementy. W przypadku ewakuacji, szczegó³owe parametry materia³ów dotycz¹ce m.in. izolacyjnoœci, temperatury pocz¹tkowej, palnoœci
itp., nie s¹ wymagane. Niezbêdne jest natomiast ustawienie parametru
EVAC_DEFAULT na wartoœæ TRUE, aby elementy wykonane z tych materia³ów mia³y wp³yw na osoby ewakuuj¹ce siê. Ewakuowani zachowuj¹ odpowiedni dystans – w okreœlonych warunkach – od œcian i innych elementów budynku.
Kolejn¹ rozbudowan¹ czêœci¹ jest geometria obiektu lub jego czêœci. Informacje
o budynku mo¿na uzyskaæ przez wykonanie w³asnych pomiarów i sporz¹dzenie
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szkicu obiektu lub wykorzystaæ gotowe plany projektowe budynku. Wprowadzanie wymiarów poszczególnych œcian, drzwi, wolnych przestrzeni itp. przy wykorzystaniu edytora tekstu, jest procesem bardzo ¿mudnym i d³ugotrwa³ym. Dla
przyspieszenia mo¿na wykorzystaæ program AutoCAD [11]. Korzystaj¹c z oprogramowania mo¿na przygotowaæ geometriê obiektu niezbêdn¹ do symulacji.
Przy czym nale¿y pamiêtaæ o rysowaniu obiektów w trójwymiarze. Podczas tworzenia geometrii powinno siê stosowaæ bry³y w postaci prostopad³oœcianów, ze
wzglêdu na to, ¿e FDS interpretuje tylko takie bry³y. Niezbêdne jest wiêc wyrysowanie obiektu w pewnym przybli¿eniu. Ponadto przy eksportowaniu geometrii do pliku symulacji, rozszerzenie 3dsolid2fds przyjmuje skalê metrow¹. Czyli
1 milimetr w programie AutoCAD odpowiada 1 metrowi w symulacji wykonywanej przez FDS. Poszczególne elementy posiadaj¹ nazwy takie same jak nazwy
warstw w projekcie AutoCAD. Dlatego podczas rysowania nale¿y tworzyæ warstwy tematyczne, odpowiednio je nazywaj¹c, np.: œciany, meble, pojazdy itp.
Przyk³adowy znacznik opisuj¹cy jedn¹ ze œcian zewnêtrznych, wyeksportowany
przy u¿yciu rozszerzenia 3dsolid2fds, wygl¹da nastêpuj¹co:
&OBST XB=100.35,108.05,29.75,29.95,23.3,23.5
SURF_ID=’sciany_zewnetrzne’ /.
Linia definiuje pojedyncz¹ œcianê zewnêtrzn¹ o wspó³rzêdnych zdefiniowanych przez flagê XB.
Kolejn¹ czêœæ stanowi¹ definicje otworów, drzwi i wyjœæ ewakuacyjnych. Dla
otworów, w których znajduj¹ siê drzwi przeznaczone do ewakuacji, nale¿y ustawiæ parametr EVACUATION na wartoœæ TRUE, aby przez nie ewakuowali siê
ludzie. Dla wszystkich drzwi oznakowanych znakami ewakuacyjnymi, stosuje
siê parametr EXIT_SIGN. W przypadku wyjœæ ewakuacyjnych na uwagê
zas³uguje okreœlenie kierunku otwierania ustawionego przy u¿yciu IOR. Nazwy
poszczególnych drzwi i wyjœæ ewakuacyjnych musz¹ byæ unikalne, ze wzglêdu na
fakt, i¿ ewentualne przechodzenie przez nie ewakuowanych osób jest odnotowywane w pliku symulacji, co pozwala na póŸniejsz¹ analizê procesu ewakuacji. Definiowanie drzwi i wyjœæ ewakuacyjnych jest skomplikowane i poch³ania znaczn¹
iloœæ czasu. Ponadto, podczas tworzenia uk³adu wyjœæ i przejœæ, ³atwo o pomy³kê,
która powoduje generowanie b³êdnych danych z symulacji. Wszystkie poprzednie elementy pliku s¹ jedynie wstêpem, poniewa¿ najwa¿niejsza czêœæ to definicja
grup ludzi oraz obszarów w jakich s¹ zlokalizowani przy rozpoczêciu symulacji
ewakuacji. Znacznik &PERS definiuje grupê ludzi. Do jego parametrów mo¿na
zaliczyæ:
ID – okreœlaj¹cy nazwê grupy,
DEFAULT_PROPERTIES – okreœlaj¹cy parametry domyœlne, zdefiniowane
dla piêciu podstawowych grup,
PRE_EVAC_DIST – okreœlaj¹cy rozk³ad prawdopodobieñstwa, z jakim bêdzie
dobierany czas pierwszych reakcji na alarm dla poszczególnych osób,
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DET_EVAC_DIST – okreœlaj¹cy rozk³ad prawdopodobieñstwa, z jakim bêdzie
dobierany czas rozpoznania alarmu przez poszczególne osoby,
PRE_LOW – okreœlaj¹cy najkrótszy czas reakcji na alarm,
PRE_HIGH – okreœlaj¹cy najd³u¿szy czas reakcji na alarm,
DET_LOW – okreœlaj¹cy najkrótszy czas rozpoznania alarmu,
DET_HIGH – okreœlaj¹cy najd³u¿szy czas rozpoznania alarmu,
OUTPUT_SPEED – zapisuj¹cy prêdkoœci poszczególnych osób w wynikach symulacji,
OUTPUT_DENSITY – zapisuj¹cy gêstoœci rozmieszczenia osób,
OUTPUT_TOTAL_FORCE – zapisuj¹cy si³y oddzia³ywania pomiêdzy ewakuowanymi osobami.
W polach rozmieszczenia ludzi definiujemy ich liczbê – NUMBER_
_INITIAL_PERSONS, rozmiar zajmowanej przestrzeni – XB, znajomoœæ drzwi
i wyjœæ ewakuacyjnych, prawdopodobieñstwo z jakim osoby znaj¹ wyjœcie lub
drzwi – KNOWN_DOOR_PROBS oraz przynale¿noœæ do danej grupy – PERS_
_ID.
Po przygotowaniu pliku *.fds, mo¿na przyst¹piæ do symulacji. Podczas uruchamiania programu mo¿e powstaæ kilka problemów. Pierwszy z nich dotyczy
przepe³nienia pamiêci operacyjnej i przerwania obliczeñ. Do takiej sytuacji dochodzi, gdy za³o¿ymy zbyt du¿¹ rozdzielczoœæ domeny lub kilku domen. Drugim
problemem jest czas obliczeñ. W przypadku du¿ych pomieszczeñ, w symulacjach
wykonywanych dla potrzeb niniejszej pracy, przekracza on niekiedy 30 minut.
Domena obliczeniowa o rozdzielczoœci 20 cm pojedynczej kondygnacji zajmuje
podczas obliczeñ ponad 700 MB pamiêci operacyjnej i podobn¹ iloœæ pamiêci
wirtualnej.
2.4. Szacowanie czasu ewakuacji parkingu
Parking nadziemny przeznaczony dla klientów oraz pracowników zlokalizowany jest na szóstej kondygnacji obiektu. Podstawowe parametry parkingu s¹
nastêpuj¹ce:
– szerokoœæ parkingu 50 m,
– d³ugoœæ parkingu 120 m,
– liczba miejsc parkingowych 170,
– liczba klatek schodowych prowadz¹cych bezpoœrednio z parkingu 4,
– liczba klatek schodowych ze zjazdu 1,
– poziom zape³nienia parkingu 60%,
– d³ugoœæ zjazdu 56 m,
– szerokoœæ zjazdu 7,5 m,
– szerokoœæ drzwi do klatek schodowych 4, 6, 7, 8 – 1,2 m,
– szerokoœæ drzwi do klatki schodowej 5 – 1,7 m,
– czas rozpoznania alarmu 60 s,
– czas pierwszych reakcji 180 s.
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W symulacji omawianej kondygnacji nadziemnej przyjêto powierzchniê
27,9 m2 przypadaj¹c¹ na jedn¹ osobê, korzystaj¹c z tabeli 7.3.1.2 zawartej w normie NFPA 101 „Life Safety Code” [12]. Dla powierzchni parkingu ok. 6,2 tys. m2
liczba osób znajduj¹cych siê na szóstej kondygnacji powinna wynosiæ 222 oraz
dla zjazdu o powierzchni 420 m2 – 15 osób. £¹cznie na kondygnacji szóstej do symulacji przyjêto 237 osób.
Do pierwszej symulacji przyjêto, i¿ bêd¹ to osoby zachowuj¹ce siê racjonalnie,
tzn. ¿e ewakuowani bêd¹ w równym stopniu wybierali drzwi znane i w zasiêgu
wzroku. Drogi ewakuacyjne z omawianej kondygnacji prowadz¹ do piêciu klatek
schodowych oznaczonych zgodnie z planem obiektu numerami 1, 2, 3, 4, 5
(rys. 1). W wyniku symulacji otrzymano czas ewakuacji z kondygnacji równy 271
sekund. Pierwsza osoba ewakuowa³a siê w 27 sekundzie do klatki schodowej nr 1.
Ostatnia osoba opuszczaj¹ca kondygnacjê wysz³a drzwiami prowadz¹cymi do
klatki schodowej nr 4. £¹cznie najwiêcej osób ewakuowa³o siê przez klatkê schodow¹ nr 2. Wynika to z faktu, ¿e jest ona zlokalizowana w centralnej czêœci d³u¿szej œciany parkingu i jest dobrze widoczna z ka¿dej strony. Z tego wzglêdu ewakuowa³o siê ni¹ a¿ 69 osób. Najmniejsza liczba osób ewakuowa³a siê klatk¹
schodow¹ nr 5. Powodem takiej sytuacji jest to, ¿e klatka ta znajduje siê w czêœci
dojazdowej (pochylnia) do gara¿u nadziemnego, jest znacznie oddalona od g³ównej czêœci gara¿u. Dla powierzchni czêœci dojazdowej za³o¿ono, ¿e bêdzie siê tam
znajdowa³o 15 osób. Po³owa spoœród wszystkich ewakuowanych opuœci³a kondygnacjê szóst¹ w 154 sekundzie. Liczba osób, które wybra³y odpowiednie klatki
schodowe oraz œrednie przep³ywy, przedstawiono na rys. 2 i rys. 3.

Rys. 1. Rzut poziomy szóstej kondygnacji
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie dokumentacji obiektu.
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liczba

Rys. 2. Przebieg ewakuacji szóstej kondygnacji (przy racjonalnym wyborze drogi ewakuacyjnej,
parametr AGENT_TYPE=1)

Rys. 3. Liczba osób ewakuuj¹cych siê poszczególnymi klatkami schodowymi oraz œredni przep³yw
(dla parametru AGENT_TYPE=1)

Kolejn¹ symulacjê ewakuacji kondygnacji wykonano przy za³o¿eniu, ¿e ewakuowani bêd¹ w pierwszej kolejnoœci wybierali drzwi które znaj¹, a jeœli one nie bêd¹
dostêpne, to te, które s¹ widoczne. Wynikiem symulacji jest czas ewakuacji wynosz¹cy 265 sekund. Pierwsza osoba opuœci³a kondygnacjê w 39. sekundzie klatk¹
schodow¹ nr 4. Tak jak w poprzedniej symulacji, najwiêcej osób ewakuowa³o siê
klatk¹ schodow¹ nr 4. Ostatnia osoba ewakuowa³a siê klatk¹ schodow¹ nr 1.
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Rys. 4. Przebieg ewakuacji szóstej kondygnacji (przy intuicyjnym wyborze drogi ewakuacyjnej,
parametr AGENT_TYPE=2)

Rys. 5. Liczba osób ewakuuj¹cych siê poszczególnymi klatkami schodowymi oraz œredni przep³yw
(dla parametru AGENT_TYPE=2)

Trzeci¹ grup¹ s¹ osoby zachowuj¹ce siê spontanicznie, które wybieraj¹ drzwi
na podstawie wyboru swoich poprzedników. Czas ewakuacji w przypadku takiego za³o¿enia jest najd³u¿szy i wynosi 282 sekundy. Najwiêcej, bo a¿ 70 osób, wybra³o klatkê schodow¹ nr 2. Z t¹ liczb¹ zwi¹zany jest przep³yw, który wynosi
0,27 os./m/s. Przebieg ewakuacji szóstej kondygnacji budynku (przy spontanicznym wyborze drogi ewakuacyjnej) przedstawiono na rys. 6 i 7.
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Rys. 6. Przebieg ewakuacji szóstej kondygnacji (przy spontanicznym wyborze drogi ewakuacyjnej,
parametr AGENT_TYPE=3)

Rys. 7. Liczba osób ewakuuj¹cych siê poszczególnymi klatkami schodowymi oraz œredni przep³yw
(dla parametru AGENT_TYPE=3)

Kolejnym parametrem, który mo¿e byæ symulowany przy wykorzystaniu
FDS + Evac, jest si³a oddzia³ywania pomiêdzy ewakuowanymi osobami. Najwiêksze znaczenie ma ona w miejscu wystêpowania drzwi i zwê¿eñ drogi ewakuacyjnej. Przy prêdkoœci przemieszczania siê powy¿ej 5 m/s lub ciœnieniu pomiêdzy
osobami powy¿ej 1600 N/m zaczyna dochodziæ do powstawania urazów zwi¹zanych z ewakuacj¹ [4]. Przy przekroczeniu wartoœci tych parametrów pojawiaj¹ siê
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zachowania prowadz¹ce do powstania paniki. Najwiêksza si³a wzajemnego oddzia³ywania pomiêdzy ewakuuj¹cymi siê osobami wynosi³a 118 N/m (rys. 8). Jest
to wielkoœæ znacznie mniejsza od wartoœci krytycznej.

Rys. 8. Si³a oddzia³ywania pomiêdzy poszczególnymi osobami przy wejœciu do klatki schodowej nr 2

Rys. 9. Porównanie czasów ewakuacji w zale¿noœci od typu zachowañ ludzi podczas wyboru drogi
ewakuacyjnej
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Symulowany czas ewakuacji w zale¿noœci od charakteru zachowañ ludzi nie
ró¿ni siê znacz¹co. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w przypadku spontanicznego wyboru
drogi ewakuacyjnej czas ewakuacji jest najd³u¿szy i wynosi 282 sekundy. Najkrótszy czas ewakuacji wystêpuje w sytuacji, gdy ewakuuj¹cy wybieraj¹ drzwi, które
znaj¹, a jeœli s¹ one niedostêpne, kieruj¹ siê do najbli¿szych drzwi widzianych
w ich zasiêgu. Taki charakter zachowañ powoduje, ¿e w symulacji czas ewakuacji
wynosi 265 sekund.
2.5. Szacowanie czasu ewakuacji klatk¹ schodow¹
Klatki schodowe to kolejna czêœæ kompleksu budynków, które maj¹ ogromne
znaczenie podczas ewakuacji. Odpowiednio zaprojektowane, maj¹ce wystarczaj¹c¹ szerokoœæ oraz w³aœciwie zabezpieczone, stanowi¹ jedyn¹ drogê ucieczki
przed po¿arem lub innym zagro¿eniem. Liczba osób, które bêd¹ podczas ewakuacji wchodzi³y na klatkê, bêdzie podobna przy za³o¿eniu takich samych warunków, czyli 51 osób dla ka¿dej kondygnacji. Na najni¿szej kondygnacji nadziemnej znajduj¹ siê powierzchnie handlowe. Z tego wzglêdu liczba ewakuuj¹cych
siê bêdzie wiêksza. Na potrzeby symulacji przyjêto 102 osoby. Z parteru oraz
kondygnacji podziemnych droga ewakuacyjna prowadzi do oddzielnych drzwi
ewakuacyjnych, w zwi¹zku z tym nie uwzglêdnia siê ich podczas symulacji.
Parametry pocz¹tkowe dla symulacji czasu ewakuacji klatk¹ schodow¹ s¹ nastêpuj¹ce:
– wymiary klatki schodowej 2,7 m × 6,1 m,
– ró¿nica wysokoœci pomiêdzy spocznikami 2,8 m,
– szerokoœæ spocznika 2 m,
– maksymalna prêdkoœæ schodzenia po schodach 0,5 m/s,
– maksymalna prêdkoœæ przemieszczania siê po powierzchniach poziomych
1,0 m/s,
– szerokoœæ drzwi prowadz¹cych na klatkê 1,2 m,
– szerokoœæ drzwi ewakuacyjnych prowadz¹cych na zewn¹trz budynku 1,4 m,
– liczba kondygnacji 9,
– ³¹czna liczba osób ewakuuj¹cych siê klatk¹ schodow¹ 357.
Po przeprowadzeniu symulacji czas ewakuacji klatk¹ schodow¹ wynosi 524 s.
Podczas ewakuacji przy wejœciach na klatki tworz¹ siê skupiska ludzi, spowodowane prób¹ dostania siê na zape³nion¹ klatkê schodow¹. Jest to zjawisko normalne w przypadku jednorazowej ewakuacji du¿ej liczby osób przez klatkê schodow¹
o ograniczonej szerokoœci. Z wyników otrzymanych dziêki symulacji mo¿na odczytaæ, ¿e maksymalnie podczas symulacji na klatce schodowej znajdowa³y siê
263 osoby i by³o to w 82 sekundzie od rozpoczêcia ewakuacji. Ponad po³owa maksymalnej liczby osób znajdowa³a siê na klatce schodowej przez 276 sekund czasu ewakuacji, co stanowi ok. 52,6% ca³ego czasu ewakuacji. Na rys. 10 pokazano
przemieszczanie siê osób klatk¹ schodow¹ w oprogramowaniu Smokeview, a na
rys. 11 liczbê osób znajduj¹cych siê w klatce schodowej.
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Rys. 10. Symulacja ewakuacji klatk¹ schodow¹

Rys. 11. Liczba osób znajduj¹cych siê w klatce schodowej podczas ewakuacji
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Rys. 12. Liczba osób, które opuœci³y klatkê schodow¹ przez wyjœcie ewakuacyjne

Z wyników symulacji mo¿liwe jest równie¿ okreœlenie liczby osób opuszczaj¹cych klatkê schodow¹ w czasie ewakuacji. Informacje te s¹ bardzo cenne,
gdy¿ przy ich u¿yciu mo¿liwe jest obliczenie przepustowoœci klatki schodowej.
Przepustowoœæ klatki schodowej z kolei mo¿na wykorzystaæ do oszacowania czasu ewakuacji dla dowolnie innej liczby ewakuowanych osób. Na rys. 12 pokazano
liczbê osób, które opuœci³y klatkê schodow¹ przez wyjœcie ewakuacyjne. Pomiêdzy 22, a 524 sekund¹ ewakuacji liczba osób, które opuœci³y klatkê schodow¹,
wzrasta liniowo. W ci¹gu 502 sekund klatkê schodow¹ opuszcza 357 osób. Z tego
wynika, ¿e przepustowoœæ klatki schodowej wynosi 0,71 os./s. Uwzglêdniaj¹c efektywn¹ szerokoœæ klatki schodowej [13] równ¹ 1,3 m, przepustowoœæ wynosi ok.
0,55 os./m/s. Tak oszacowana przepustowoœæ mo¿e pos³u¿yæ do obliczenia czasu
ewakuacji innej liczby osób omawian¹ klatk¹ schodow¹.
Modelem matematycznym, który uwzglêdnia powstawanie zatorów i efektu
blokowania siê ewakuowanych osób, jest model Melinka i Botha [14]. Model uwzglêdnia liczbê kondygnacji, liczbê osób, przepustowoœæ klatki schodowej oraz
jej efektywn¹ szerokoœæ. Pozwala to na dok³adniejsze oszacowanie czasu ewakuacji klatk¹ schodow¹. Ró¿nica pomiêdzy czasem ewakuacji z symulacji, a obliczonym, wynosi ok. 80 s.
Tabela 1. Czas ewakuacji z poszczególnych piêter z uwzglêdnieniem tworzenia siê zatorów,
liczony wg [14]

Suma

Numer kondygnacji

Liczba osób

6
5
4
3
2
1

51
51
51
51
51
102

Czas ewakuacji na ni¿sz¹
kondygnacjê [s]

154,46
131,38
108,30
85,23
62,15
62,15
603,67
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Znaj¹c czas ewakuacji z najwy¿ej po³o¿onej kondygnacji oraz czas ewakuacji
klatk¹ schodow¹, mo¿liwe jest oszacowanie czasu ewakuacji z ca³ego obiektu.
Œredni czas ewakuacji szóstej kondygnacji wynosi 273 s, a czas ewakuacji klatk¹
schodow¹ – przy za³o¿eniu takich samych warunków panuj¹cych na ka¿dej kondygnacji – wynosi 524 s. £¹cznie czas ewakuacji z budynku wynosi 797 s (13 min
17 s). Dla porównania czas oszacowany przy wykorzystaniu normy British Standard 7974 PD 7974-6 wynosi 13 min 20 sekund.
2.6. Szacowanie czasu ewakuacji z sali kinowej
W budynku handlowym znajduj¹ siê sale kinowe. Zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji jest niezmiernie wa¿ne. W salach kinowych mo¿e
przebywaæ bardzo du¿a liczba osób, co w przypadku powstania zagro¿enia i ewakuacji mo¿e doprowadziæ do powstawania paniki. Do symulacji przyjêto nastêpuj¹ce parametry:
– liczba miejsc 251,
– szerokoœæ sali kinowej 16 m,
– d³ugoœæ 20,20 m,
– szerokoœæ rzêdu krzese³ 0,6 m,
– szerokoœæ pomiêdzy rzêdami 0,6 m,
– liczba rzêdów 12,
– liczba rzêdów z lewej strony 5,
– szerokoœæ prawego rzêdu krzese³ 2,43 m,
– szerokoœæ œrodkowego rzêdu krzese³ 9,07 m,
– szerokoœæ lewego rzêdu krzese³ 1,82 m,
– szerokoœæ przejœcia miêdzy rzêdami 1,3 m,
– szerokoœæ przestrzeni przed rzêdami 6,35 m,
– odleg³oœæ pierwszych drzwi od œciany z ekranem 1,35 m,
– odleg³oœæ drugich drzwi od œciany z ekranem 7,65 m,
– odleg³oœæ trzecich drzwi od œciany z ekranem 18,35 m,
– szerokoœæ pierwszych drzwi 1,2 m,
– szerokoœæ drugich drzwi 1,2 m,
– szerokoœæ trzecich drzwi 1,6 m,
– ró¿nica wysokoœci pomiêdzy rzêdami 0,34 m,
– wysokoœæ pomieszczenia 9,05 m,
– wysokoœæ przejœcia do drzwi 3 – 2,25 m.
Symulacja omawianej sali kinowej zosta³a wykonana przy za³o¿eniu pe³nego
zape³nienia widowni. Takie za³o¿enie daje mo¿liwoœæ sprawdzenia warunków
ewakuacji i czasu ewakuacji w sytuacji najbardziej niekorzystnej. Rys. 13 przedstawia zobrazowanie prêdkoœci poruszania siê ludzi w pierwszym etapie ewakuacji sali kinowej. Czas ewakuacji sali kinowej obliczony przez FDS + Evac wynosi
145 sekund. Pierwsza osoba ewakuowa³a siê w 7 sekundzie od alarmu. Po³owa
spoœród wszystkich osób znajduj¹cych siê w sali opuœci³a pomieszczenie przed
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71 sekund¹. Najwiêcej osób – bo a¿ 150 – przesz³o przez drzwi nr 1, natomiast
drzwiami nr 2 salê kinow¹ opuœci³o 101 osób. ¯aden z ewakuuj¹cych siê nie wybra³ trzecich drzwi. Taki rozk³ad wynika z faktu, ¿e pierwsze drzwi s¹ najbardziej
widoczne, drugie znajduj¹ siê z lewej strony rzêdów, trzecie zaœ s¹ znacznie oddalone od zejœcia z widowni. Podczas ewakuacji pierwsze i drugie drzwi nie by³y
ob³o¿one na tyle, aby ewakuuj¹cy siê musieli wybieraæ trzecie – najbardziej oddalone – drzwi. Z symulacji ewakuacji sali kinowej wynika, ¿e najwiêksze opóŸnienie ewakuacji spowodowane jest ci¹gami komunikacyjnymi prowadz¹cymi w dó³
widowni. Liczba osób przypadaj¹cych na metr efektywnej szerokoœci schodów
przekracza 96 os./m. Ponadto mo¿na stwierdziæ, ¿e liczba wyjœæ ewakuacyjnych
z sali kinowej jest wystarczaj¹ca. Potwierdza to brak tworzenia siê skupisk ludzi
przy drzwiach ewakuacyjnych.

Rys. 13. Zobrazowanie prêdkoœci poruszania siê ludzi w pierwszym etapie ewakuacji sali kinowej
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Rys. 14. Przebieg ewakuacji sali kinowej

Podsumowanie
Symulowanie warunków ewakuacji jest zagadnieniem z³o¿onym. Niezbêdna
jest znajomoœæ wielu zale¿noœci, jakie kszta³tuj¹ proces ewakuacji. Podczas ewakuacji wystêpuj¹ interakcje pomiêdzy ewakuuj¹cymi siê osobami oraz pomiêdzy
ewakuuj¹cymi siê, a elementami pomieszczeñ i dróg ewakuacyjnych. Niezbêdne
jest te¿ okreœlenie cech grup ludzi, którzy bêd¹ siê ewakuowali. Wystêpowanie
zachowañ takich jak rozpoznanie rodzaju alarmu czy pierwszych reakcji po rozpoznaniu zagro¿enia, powoduje wyd³u¿enie czasu ewakuacji. Niezbêdne jest odpowiednie za³o¿enie znajomoœci przez ewakuuj¹ce siê osoby drzwi i wyjœæ ewakuacyjnych. W³aœciwe wprowadzenie wszystkich parametrów dróg ewakuacyjnych ma ogromne znaczenie dla prawid³owoœci przeprowadzonej symulacji.
Bezpoœrednie korzystanie z modeli matematycznych nie pozwala na okreœlenie
wszystkich zjawisk zwi¹zanych z ewakuacj¹. Z tego powodu lepsze rezultaty
otrzymuje siê przeprowadzaj¹c symulacje. Na ich podstawie mo¿na przeanalizowaæ jak przebiega ewakuacja oraz gdzie znajduj¹ siê interesuj¹ce nas przewê¿enia
dróg ewakuacyjnych powoduj¹ce spowolnienia w opuszczeniu obiektu. Mo¿liwe
jest równie¿ wstêpne oszacowanie czasu ewakuacji z pomieszczeñ lub ci¹gami
komunikacyjnymi. Czas ten, przy wzroœcie liczby osób, bêdzie proporcjonalnie
wiêkszy, gdy¿ w³aœciwoœci drogi ewakuacyjnej nie ulegn¹ zmianie.
Ponadto symulacje pozwalaj¹ na stwierdzenie czy szerokoœci dróg ewakuacyjnych s¹ wystarczaj¹ce przy za³o¿eniu okreœlonej liczby osób ewakuuj¹cych siê
nimi. Na podstawie wyników z symulacji mo¿liwe jest na etapie projektowania
dokonanie odpowiednich poprawek, np.: poszerzenia dróg ewakuacyjnych lub
zaprojektowania dodatkowych wyjœæ. Natomiast w przypadku gdy budynek jest
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ju¿ u¿ytkowany, przeprowadzone symulacje mog¹ pos³u¿yæ do wprowadzenia
odpowiednich norm organizacyjnych.
Otrzymane wyniki pozwalaj¹ na okreœlenie w jakich miejscach wystêpuje najwiêksze spowolnienie ewakuacji. W przypadku obiektu poddawanego symulacjom s¹ to klatki schodowe. W salach kinowych s¹ to schody prowadz¹ce w dó³
widowni. W budynkach wielokondygnacyjnych istotna jest liczba klatek schodowych, ich szerokoœæ oraz usytuowanie. Równomierne rozstawienie klatek zapobiega zjawisku tworzenia siê skupisk ludzi przy jednej z nich oraz zbêdnemu
przemieszczaniu do wolnych klatek schodowych. Czas ewakuacji ostatniej kondygnacji analizowanego budynku z uwzglêdnieniem czasów reakcji osób na niej
przebywaj¹cych kszta³tuje siê na poziomie ok. 300 sekund. Ca³kowity czas ewakuacji z obiektu bêdzie jednak zdeterminowany czasem przemieszczania siê ludzi klatk¹ schodow¹. Czas przemieszczania siê klatk¹ schodow¹ o najmniejszej
szerokoœci wynosi³ ok. 525 sekund. Symulacja zak³ada, ¿e wszystkie osoby bêd¹
stara³y siê opuœciæ budynek po alarmie. Rzeczywiste zdarzenia potwierdzaj¹, ¿e
wœród ludzi wystêpuj¹ niekiedy inne zachowania i – zamiast opuszczaæ budynek
najkrótsz¹ drog¹ – udaj¹ siê do miejsca zagro¿enia zainteresowani wzbudzon¹
sensacj¹. Oszacowany czas ewakuacji mo¿e byæ krótszy, ale jedynie w przypadku
mniejszej liczby osób korzystaj¹cych z klatek schodowych.
W przypadku symulacji ewakuacji z du¿ych obiektów, niezbêdny jest podzia³
na mniejsze fragmenty w celu w³aœciwego przeprowadzenia badañ. Im wiêkszy
obiekt, tym bardziej wzrasta mo¿liwoœæ b³êdów, a wra¿liwoœæ oprogramowania
na zmianê parametrów w niewielkim stopniu jest bardzo du¿a.
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The Possibilities of Modern Software
for Simulation of People Evacuation
from Endangered Buildings
The paper presents the possibilities offered by modern software to
simulate evacuation. Particular attention is paid to the Fire Dynamic
Simulator software created by the organization NIST, and the extension of
Evac developed by VTT Technical Research Centre of Finland. The article
shows how you can estimate the time to evacuate the object in bdanger
using such software. Dynamically expanding field of computer simulation
of evacuation process is an important element in modern fire safety
engineering.
Keywords: safety in buildings, people evacuation, estimating
the evacuation time.
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Omówienie
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Zastosowanie numerycznej symulacji
komputerowej rozwoju po¿aru dla celów
operacyjno-szkoleniowych s³u¿b ratowniczych
Komputerowe symulacje numeryczne s¹ doœæ powszechn¹ metod¹ badawcz¹ oraz œrodkiem dydaktycznym wykorzystywanym podczas realizacji
szkoleñ i pokazów. Problemy realizacji rzeczywistych symulacji implikuje
rozwój metod numerycznych pozwalaj¹cych w zadowalaj¹cy sposób zaprezentowaæ stan techniczny urz¹dzeñ i procesów oraz rozwój prognozowanych zagro¿eñ dla badanych, symulowanych obiektów. W pracy
przedstawiono realizacjê symulacji numerycznej dla zadanego obiektu budowlanego. Dodatkowo przeanalizowano mo¿liwoœci obliczeniowosymulacyjne wybranych aplikacji komputerowych dla zadanych warunków
brzegowych realizowanych symulacji.
S³owa kluczowe: symulacja po¿arowa, szkolenie stra¿aków, po¿ar budynku.

1. Aplikacje numeryczne stosowane w symulacji
rozwoju po¿aru
1.1. Wprowadzenie
Modelowanie zjawisk fizykochemicznych, w tym zjawisk szczególnych, takich jak po¿ar, jest metod¹ reprezentacji i opisu charakteru oraz z³o¿onoœci
zjawisk wystêpuj¹cych w œrodowisku po¿aru. Proces realizowany jest przez zastosowanie wielu niezale¿nych i z³o¿onych modeli matematycznych charakteryzowanych danymi wejœciowymi, warunkami brzegowymi oraz oczekiwanymi danymi wyjœciowymi.
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Modele po¿arów

Modele fizyczne – badania
wykonywane przy u¿yciu
podobnych uk³adów
wykonanych w mniejszej skali

Modele matematyczne
– zachodz¹ce w uk³adzie procesy
opisywane s¹ za pomoc¹
równañ matematycznych

Modele deterministyczne
– opisuj¹ parametry
cechuj¹ce œrodowisko po¿arowe
przy pomocy z³o¿onych równañ

Modele strefowe – œrodowisko
po¿aru podzielone jest
na kilka jednorodnych stref.
W ka¿dej ze stref wykonywane s¹
obliczenia dla ka¿dego z parametrów

Modele probabilistyczne
– opisywane s¹
prawdopodobieñstwem
zajœcia nastêpuj¹cych
po sobie zdarzeñ

Modele polowe – œrodowisko
po¿aru dyskretyzowane jest
na wiele przestrzeni.
Ka¿da z nich opisywana
jest za pomoc¹ równañ zasad
zachowania masy, energii i pêdu

Rys.1.1-a. Podzia³ modeli po¿arów
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [5].

1.2. Aplikacja komputerowa PO¯ARW
Aplikacja nie posiada interfejsu graficznego (GUI), wprowadzanie danych
wejœciowych odbywa siê tylko w trybie tekstowym. Realizowana symulacja uwzglêdnia szybkoœæ zmian powierzchni po¿aru i wymianê ciep³a z konstrukcjami
budynku oraz badanie po¿aru w szerokim zakresie rodzajów i konstrukcji budynków. Struktura programu pozwala badaæ parametry po¿aru zarówno w budynkach wielokondygnacyjnych, jednokondygnacyjnych, wielopomieszczeniowych, jak i w pojedynczym pomieszczeniu dla warunków spalania p³omieniowego o dowolnej lokalizacji ogniska po¿aru. Równania matematyczne warstwowego modelu po¿aru uwzglêdniaj¹ wymuszon¹ wentylacjê realizowan¹
w gor¹cej lub ch³odnej warstwie, co pozwala na szacowanie zmiennoœci badanego
procesu. Proces obliczeniowy pozwala na okreœlenie podstawowego parametru
po¿aru – temperatury warstwy gor¹cej Th w funkcji czasu t podczas po¿aru w budynkach wielokondygnacyjnych. Parametr ten okreœla te¿ minimalny czas oddzia³ywania gazów po¿arowych na drogi ewakuacyjne.
1.3. Aplikacja komputerowa CFAST
Aplikacja stosowana jest do obliczeñ generowania i rozk³adu gazów po¿arowych, w tym temperatury pomieszczeñ budynku podczas rozwoju po¿aru. Bada-
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na przestrzeñ zawiera siê w granicach kubatury od 1 m3 do 1000 m3 [3]. Równania
modelu stosowane w programie CFAST maj¹ formê matematycznych równañ
ró¿niczkowych opisuj¹cych zasady zachowania masy, energii (pierwsze prawo
termodynamiki), prawo gazu doskona³ego oraz stosunki gêstoœci i energii wewnêtrznej. Wynikami obliczeñ s¹ parametry, takie jak: ciœnienie, wysokoœæ warstwy i temperatura zakumulowanych mas w funkcji czasu oraz ca³kowita entalpia
dwóch warstw.
Aplikacja posiada zaimplementowan¹ bazê danych zawieraj¹c¹ materia³y
i obiekty palne mog¹ce wyst¹piæ w œrodowisku po¿aru. Wszystkie rekordy bazy
danych mo¿na edytowaæ, istnieje tak¿e mo¿liwoœæ dodawania nowych obiektów.
Aplikacja pozwala na realizacjê prognozy maksymalnie w 30 pomieszczeniach.
U¿ytkownik mo¿e predefiniowaæ pionow¹, poziom¹ i mechaniczn¹ wentylacjê.
Danymi wyjœciowymi programu s¹:
l
temperatura warstw (górnej i dolnej),
l
temperatura przegród budowlanych,
l
stê¿enie poszczególnych produktów spalania w warstwie,
l
temperatura obiektów,
l
czas aktywacji tryskaczy,
l
szybkoœæ wydzielania ciep³a.
Po przeprowadzonych obliczeniach wyniki symulacji mog¹ byæ przedstawione w podprogramie Smokeview.

Rys. 1.3-a. Przyk³adowy widok pomieszczeñ w programie Smokeview wygenerowany za pomoc¹
programu CFAST
îród³o: opracowanie w³asne.

1.4. Aplikacja FDS
Aplikacja CFD (Computational Fluid Dynamics) jest dynamicznym modelem numerycznym stosowanym m.in. do symulacji po¿arów pomieszczeñ. Technika modelowania stosowana w aplikacji polega na rozwi¹zaniu uk³adu równañ
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opisuj¹cych zasadê zachowania masy, pêdu, energii oraz równanie stanu. Analizowana przestrzeñ jest dyskretyzowana na wiele czêœci, a szukane parametry, takie jak: temperatura, prêdkoœæ gazu, stê¿enie i ciœnienie, wyznaczane s¹ oddzielnie dla ka¿dej ma³ej objêtoœci pomieszczenia.

Rys. 1.4-a. Analizowany obiekt po
dyskretyzacji. Wielkoœæ pojedynczej komórki
|X| = 0,1 m; |Y| = 0,1 m; |Z| = 0,1 m
îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 1.4-b. Widok analizowanego przedmiotu
w programie Smokeview
îród³o: opracowanie w³asne.

Podczas symulacji wyznaczane s¹ parametry, takie jak: rozk³ad temperatury,
stê¿enie gazów, zasiêg widzialnoœci. Minusem programu jest ma³o przyjazny interfejs wprowadzania danych – odbywa siê to przez tworzenie komend w pliku tekstowym. Po wykonaniu obliczeñ plik wynikowy mo¿e byæ wyœwietlony w programie
Smokeview.
U³atwieniem w pracy z aplikacj¹ FDS jest zainstalowanie oprogramowania
Pyrosim, które pozwala tworzyæ i edytowaæ pliki FDS. Wprowadzanie danych
wejœciowych odbywa siê wówczas w œrodowisku graficznym. Podgl¹d tworzonych obiektów odbywa siê na bie¿¹co. Aplikacja posiada zespolony interfejs FDS
i Smokeview.

2. Model obiektu
Analizowany obiekt charakteryzuje siê ceglanymi œcianami oraz wysokoœci¹
do piêciu piêter. Uproszczony rzut i przekrój budynku przedstawiono na rys. 2-a
i 2-b.
W analizowanym obiekcie nale¿y zwróciæ uwagê na poziom terenu od strony
wewnêtrznej (podwórze) oraz frontowej (ulica). Wejœcie do budynku od strony wewnêtrznej jest obni¿one o 1 m w stosunku do wejœcia od strony frontowej. Konstrukcja ta ma znaczenie podczas realizacji dzia³añ wentylacyjnych w obiekcie.
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Rys. 2-a. Uproszczony rzut
analizowanego obiektu
îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 2-b. Uproszczony przekrój analizowanego
obiektu
îród³o: opracowanie w³asne.

3. Symulacja rozwoju po¿aru na przyk³adzie wybranego
budynku mieszkalnego
3.1. Charakterystyka badanego budynku, parametry po¿arowe materia³ów
Analizowany obiekt budowlany jest odwzorowaniem istniej¹cego budynku
znajduj¹cego siê we Wroc³awiu. Budynek stanowi obiekt mieszkalny, wielorodzinny, piêciokondygnacyjny. Wysokoœæ kondygnacji wynosi 3 m. Pod³oga pierwszego piêtra znajduje siê 1,5 m powy¿ej poziomu terenu.
W analizie przyjêto za³o¿enie upraszczaj¹ce o jednakowej aran¿acji wszystkich pomieszczeñ.
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Rys. 3.1-a. Widok budynku od strony frontu
îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 3.1-b. Widok od tylnej strony budynku
îród³o: opracowanie w³asne.
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Rys. 3.1-c. Widok trzeciego piêtra analizowanego obiektu
îród³o: opracowanie w³asne.

Charakterystykê materia³ów budowlanych stanowi¹cych wyposa¿enie analizowanego obiektu przedstawiono w tabeli 3.1-a.
Tabela 3.1-a. Zestawienie sk³adu elementów budynku
Nazwa elementu budynku

Gruboœæ materia³u (m)

Materia³

Strop

0,01

p³ytki

Œciana noœna

Œciana dzia³owa

0,16

¿elbet

0,02

tynk cementowo-wapienny

0,48

mur ceglany

0,02

tynk cementowo-wapienny

0,02

tynk cementowo-wapienny

0,12

mur ceglany

0,02

tynk cementowo-wapienny

Dach

0,03

dachówka ceramiczna

Drzwi

0,04

d¹b

Szafki kuchenne

0,002

sosna ¿ó³ta

0,014

p³yta MDF

0,002

sosna ¿ó³ta

0,04

sosna ¿ó³ta

Krzes³a i stó³

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [1, 13].
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Tabela 3.1-b. Zestawienie parametrów materia³ów wykorzystanych w symulacji
Nazwa materia³u

p³ytki
sosna ¿ó³ta
¿elbet
tynk
cementowo-wapienny
mur ceglany
dachówka ceramiczna
d¹b
p³yta MDF

Gêstoœæ

Ciep³o
w³aœciwe

Wspó³czynnik
absorpcji

Ciep³o
spalania

kg/m3

kJ/(kg•K)

W/(m•K)

–

1/m

kJ/kg

2000
640
2500
1700

0,92
2,85
0,84
1

1,05
0,14
1,7
0,82

0,9
0,9
0,9
0,9

50 000
50 000
50 000
50 000

–
21 200
-

1800
2000
800
250

0,88
0,8
2,51
1,7

0,77
1
0,22
0,07

0,9
0,9
0,9
0,9

50 000
50 000
50 000
50 000

18 400
18 000

Przewodnoœæ Emisyjnoœæ

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [10, 11, 13].

3.2. Scenariusz po¿arowy
Podczas analizy numerycznej za³o¿ono powstanie i rozwój po¿aru w pomieszczeniu salonu z aneksem kuchennym i jadalni¹. Powierzchnia pomieszczenia to
23 m2. Za³o¿ono, ¿e w chwili zainicjowania po¿aru drzwi do mieszkania oraz
du¿e drzwi balkonowe w salonie i okno s¹ zamkniête. Dop³yw œwie¿ego powietrza do pomieszczenia salonu mo¿e odbywaæ siê kana³em wentylacyjnym, szczelin¹ pod drzwiami, mikronieszczelnoœciami oraz otwartym oknem. Oszklenie
w oknie i drzwiach balkonowych ulegnie zniszczeniu, je¿eli temperatura w pomieszczeniu przekroczy wartoœæ 400°C.
Uwzglêdniaj¹c dymotwórczoœæ materia³ów wyposa¿enia pomieszczenia ustalono, ¿e sadza emitowana jest w iloœci 0,053 kg na 1 kg spalanego materia³u oraz
tlenek wêgla w iloœci 0,034 kg/kg [2]. Symulacjê zrealizowano dla jednakowych
warunków atmosferycznych:
l
ciœnienie 1013 hPa,
l
wilgotnoœæ wzglêdna 40%,
l
temperatura 20°C,
l
brak wiatru.
Dodatkowo za³o¿ono, ¿e warunki atmosferyczne na zewn¹trz analizowanego
obiektu s¹ takie same jak wewn¹trz.
W wyniku zrealizowanych symulacji mo¿na stwierdziæ, ¿e wzrost prêdkoœci
uwalniania ciep³a po¿aru mo¿na przedstawiæ schematycznie za pomoc¹ krzywej
HRR1.

1

ang. Heat Relase Rate.
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Rys. 3.2-a. Wzrost szybkoœci wydzielania ciep³a (HRR)
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [12].

Maksymalna moc, jak¹ mo¿e osi¹gn¹æ po¿ar w badanym pomieszczeniu zosta³a ustalona na podstawie ograniczenia krzywej HRR przez wentylacjê.
Qmax = 0,1 × m × H u × An × heq = 0,1 × 0,8 ×17 ,5 × 2,1 × 1, 4 = 3, 48 MW
gdzie:
Av – powierzchnia otworów (m2),
heq – œrednia wysokoœæ otworów (m),
Hu – wartoœæ ciep³a spalania netto (MJ/kg),
m – bezwymiarowy wspó³czynnik spalania.
Wartoœæ maksymalnej mocy zosta³a sprawdzona przez wykonanie symulacji
rozwoju po¿aru w badanym pomieszczeniu z otwartym oknem z inicjacj¹ na kuchence gazowej. Symulacja wykonana zosta³a na podstawie reakcji spalania
materia³ów w pomieszczeniu.
Na rys. 3.2-b przedstawiono prêdkoœæ uwalniania ciep³a i maksymaln¹ moc
po¿aru na poziomie 3 MW.
Pomiarów stê¿enia tlenku wêgla dokonano na klatce schodowej na trzecim
i czwartym piêtrze oraz w pomieszczeniu kuchni (pomiary numer 0 i 1). Wszystkich pomiarów dokonano na wysokoœci dwóch metrów nad pod³og¹. Pomiar
temperatury odbywa³ siê w pomieszczeniu kuchni (pomiar numer 2). Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawiono na rys. 3.2-c.

Zastosowanie numerycznej symulacji komputerowej rozwoju po¿aru dla celów ...

Rys. 3.2-b. Prêdkoœæ uwalniania ciep³a – maksymalna moc po¿aru
îród³o: opracowane w³asne na podstawie wyników programu Pyrosim.

Rys. 3.2-c. Rzut kondygnacji z po¿arem, rozmieszczenie punktów pomiarowych
îród³o: opracowanie w³asne.

35
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3.3. Symulacja przebiegu po¿aru, propozycja realizacji dzia³añ
ratowniczo-gaœniczych
Podczas symulacji za³o¿ono, ze rozwój po¿aru nast¹pi³ w kuchni i spowodowany zosta³ pozostawieniem garnka z potraw¹ na kuchence gazowej. W pomieszczeniu okno by³o otwarte, drzwi wejœciowe do pomieszczenia, jak i drzwi balkonowe, zamkniête. Realizacjê dzia³añ ratowniczo-gaœniczych przedstawiono
w tabeli 3.3-a.
Tabela 3.3-a. Harmonogram dzia³añ ratowniczo-gaœniczych
Czas [s]

Podejmowane dzia³ania

0

inicjacja po¿aru

510

przybycie Stra¿y Po¿arnej, rozpoznanie, rozwiniêcie jednej linii gaœniczej po klatce
schodowej, ustawienie wentylatora przed wejœciem do budynku

600

uruchomienie wentylatora, pulsacyjne dwu sekundowe wtryœniêcie rozproszonego
pr¹du wody z PW-52 przez uchylone drzwi w warstwê podsufitow¹

604

zamkniêcie drzwi wejœciowych do mieszkania

615

otwarcie drzwi do mieszkania, wejœcie stra¿aków do œrodka

625

przymkniêcie drzwi wejœciowych do mieszkania, podanie pr¹du rozproszonego
wody w warstwê podsufitow¹ i na po¿ar

670

ca³kowite otwarcie drzwi wejœciowych do mieszkania

700

koniec podawania wody do po¿aru, kontynuowanie wentylacji

900

zakoñczenie symulacji, po¿ar ugaszony, pomieszczenie oddymione

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [4].

Szybkoœæ wydzielania ciep³a HRR, wzrost temperatury oraz emisjê tlenku wêgla w funkcji czasu przedstawiono na rys. 3.3-a–3.3-c.
Szybkoœæ wydzielania ciep³a
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Rys. 3.3-a. Szybkoœæ wydzielania ciep³a podczas po¿aru
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników z programu FDS.
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Rys.3.3-b. Przyrost temperatury pomieszczenia kuchni
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników z programu FDS.
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Rys.3.3-c. Emisja tlenku wêgla
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników z programu FDS.

Przedstawione wyniki symulacji oraz analiza rozk³adu temperatury, szybkoœæ
wydzielania gazów po¿arowych i emisja tlenku wêgla pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e
prawid³owo przeprowadzono dzia³ania ratowniczo-gaœnicze. W opisanym scenariuszu nie wystêpuj¹ niebezpieczne dla stra¿aków efekty nieliniowe. W miejscu
pracy pr¹downika temperatura wynosi poni¿ej 100°C, a prowadzone dzia³ania
gaœnicze z zastosowaniem pr¹du rozproszonego wody z PW-52 daj¹ natychmiastowe rezultaty spadku temperatury i poœrednio rozrzedzenia gazów po¿arowych.
W dolnej czêœci pomieszczenia nie wystêpuj¹ niebezpieczne dla ¿ycia stê¿enie
tlenku wêgla oraz wysoka temperatura, co generuje du¿e prawdopodobieñstwo
prze¿ycia poszkodowanych.
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Rys. 3.3-d. Zadymienie klatki schodowej przed otwarciem drzwi do analizowanego mieszkania i po nim
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników z programu FDS.

Rys. 3.3-e. Rozk³ad temperatury na klatce schodowej po wejœciu do mieszkania
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników z programu FDS.
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Rys. 3.3-f. Rozk³ad temperatury i wektorów prêdkoœci mas powietrza w oknie i drzwiach
balkonowych
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników z programu FDS.

Rys. 3.3-g. Rozk³ad tlenku wêgla w pomieszczeniu kuchni w momencie przybycia stra¿y po¿arnej
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników z programu FDS.

40

Zeszyty Naukowe SGSP nr 50 (2) 2014

Rys. 3.3-h. Rozk³ad temperatury w chwili wejœcia stra¿aków do pomieszczenia kuchni
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników z programu FDS.

Rys. 3.3-i. Izopowierzchnia temperatury (100°C – ¿ó³ta powierzchnia) w chwili wejœcia stra¿aków do
pomieszczenia
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników z programu FDS.

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza pozawala stwierdziæ, ¿e modele polowe s¹ przydatne
nie tylko do celów szkoleniowych, ale równie¿ do ustalania i realizacji taktyki
dzia³añ gaœniczych. W niektórych przypadkach, gdy zebrano szczegó³owe informacje na temat obiektu budowlanego, sk³adowanych w nim materia³ów oraz stosuj¹c technikê symulacji numerycznej, mo¿na uzyskaæ niezbêdne informacje
o mo¿liwoœci rozwoju i rozprzestrzeniania po¿aru. Do u¿ytecznych danych nu-
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merycznych zaliczyæ mo¿na m.in.: wartoœæ i rozk³ad temperatury, stê¿enie tlenku wêgla, wielkoœæ zadymienia, widocznoœæ. Pomimo realizacji symulacji numerycznej, nale¿y bezwzglêdnie zwróciæ uwagê, ¿e technika ta stanowi przybli¿enie
sytuacji rzeczywistych. Uzyskane informacje o dynamice rozwoju po¿aru analizowanych obiektów nie zwalniaj¹ kieruj¹cego dzia³aniami ratowniczymi z bie¿¹cego œledzenia rzeczywistego po¿aru oraz dostosowania technik ratowniczych do
zmiennoœci sytuacji po¿arowej.
Analizuj¹c dostêpne aplikacje numeryczne, nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê
na program FDS daj¹cy szerokie mo¿liwoœci pozyskiwania danych podczas rozwoju po¿aru. Program oferuje du¿e mo¿liwoœci kszta³towania danych wyjœciowych, takich jak np. p³aszczyzny rozk³adu prêdkoœci, temperatury, stê¿enia substancji, przebieg tych parametrów w czasie. Aplikacja daje mo¿liwoœæ wizualizacji przebiegu po¿aru w czasie wraz z zobrazowaniem badanych parametrów.
Wizualizacja odbywa siê w darmowym programie Smokeview. Natomiast przebiegi wybranych parametrów s¹ eksportowane do pliku arkusza kalkulacyjnego.
FDS jest narzêdziem na licencji Open Source, którego dzia³anie jest korygowane
przez liczne walidacje [6, 7]. Pomocnym narzêdziem do wprowadzania danych
wejœciowych jest oprogramowanie Pyrosim, dziêki któremu wykonanie symulacji staje siê znacznie prostsze, a sam program obs³uguje siê intuicyjnie. Jego zalet¹ jest to, ¿e interfejs i instrukcje obs³ugi s¹ w jêzyku polskim [8, 9], minusem
jest to, ¿e nie jest to program darmowy. Dziêki niemu mo¿na symulowaæ nie
tylko sam rozwój po¿aru ale równie¿ przyjêt¹ taktykê dzia³añ, tj. podawanie
pr¹dów wody, dzia³ania wentylacyjne, wp³yw innych dzia³añ na œrodowisko i rozwój po¿aru.
Symulacje komputerowe po¿arów oraz skutków dzia³añ podejmowanych
przez stra¿e po¿arne z powodzeniem stosowane s¹ podczas procesu dydaktycznego i stanowi¹ doskona³¹ pomoc naukow¹ dla wyjaœnienia i zobrazowania zjawisk
wystêpuj¹cych w œrodowisku po¿aru.
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Computer numerical simulations are fairly common research method
and teaching tools which are often used during the trainings and
demonstrations. The problems in realization of real simulations imply the
development of numerical methods, which in the satisfactory manner
allow to show the technical condition of the equipment and processes, and
the development of the projected threats for the analyzed objects. In this
paper we would like to represent the numerical simulation for a given
construction object. In additional we analyze the computational and
simulation capabilities of the chosen computer programs, which were used
for a given boundary condition of realized simulations.
Keywords: fire simulation, training firefighters, fire building.

SUMMARY

The Use of Numerical Computer Simulation
of Fire Spread for Operational and Training
Purposes for Emergency Services
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SGSP, WIBP, Katedra Techniki Po¿arniczej, Zak³ad Mechaniki Stosowanej
st. ogn. pchor. in¿. Bart³omiej TATKA

Omówienie
LEAD

Badanie wp³ywu modyfikacji termicznej
na zachowanie elementów rozci¹ganych
w podwy¿szonych temperaturach
W artykule przedstawiono wyniki badañ wp³ywu rodzaju modyfikacji termicznej na wytrzyma³oœæ drewna przy rozci¹ganiu podczas oddzia³ywania
termicznego. W badaniach wykorzystano próbki o kszta³tach i wymiarach
zgodnych z obowi¹zuj¹c¹ norm¹. Modyfikacja termiczna próbek drewnianych zosta³a przeprowadzona w dwóch ró¿nych procesach do temperatury
maksymalnej wynosz¹cej odpowiednio 165°C oraz 210°C. Badania wytrzyma³oœciowe zosta³y wykonane na uniwersalnej maszynie typu FPZ 100/1
z jednoczesnym ogrzewaniem próbek do 200°C. Wyniki badañ przedstawione w formie tabelarycznej wykaza³y istotny wp³yw modyfikacji termicznej na wytrzyma³oœæ drewna zarówno w temperaturze normalnej po
och³odzeniu próbek do temperatury otoczenia, jak i w podwy¿szonej. Wykazano równie¿ ró¿nice, które wystêpuj¹ podczas badañ wytrzyma³oœciowych w zakresie zniszczenia próbek. W przypadku badañ prowadzonych
w 200°C zniszczenie próbek jest równomierne i nastêpuje w œrodku ich
d³ugoœci, natomiast w temperaturze normalnej, 20°C, rozci¹gane drewno
rozrywa³o siê w sposób nierównomierny.
S³owa klu czo we: mo dy fi ka cja te r mi cz na, wy so kie tem pe ra tu ry,
kon stru k cje dre w nia ne.

Wstêp
Modyfikacja termiczna drewna jest jednym z najstarszych procesów stosowanych do poprawy w³aœciwoœci u¿ytkowych drewna. By³a ona przeprowadzana ju¿
w czasach staro¿ytnych, w celu polepszania twardoœci grotów strza³. Stosowano j¹
równie¿, aby poprawiæ w³aœciwoœci elementów konstrukcyjnych i masztów.
Dziêki opalaniu w ogniu, na powierzchni drewna powstaje warstwa zwêglona,
która jednoczeœnie spe³nia zadania elementu izolacyjnego. Na skutek dzia³ania
ognia zmieniaj¹ siê te¿ w³aœciwoœci materia³ów drewnianych – wzrasta twardoœæ
oraz zwiêksza siê odpornoœæ na warunki atmosferyczne czy te¿ dzia³anie owadów
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i grzybów. Dodatkowo nastêpuje zmiana w³aœciwoœci estetycznych – ciemnienie
drewna. Obecnie metoda ta znajduje coraz wiêksze zastosowanie w budownictwie. Ogólnie modyfikacja termiczna drewna to proces polegaj¹cy na ogrzewaniu
podsuszonego wczeœniej drewna do temperatury od oko³o 160°C do oko³o 220°C
i utrzymywaniu w tak wysokiej temperaturze w odpowiednio przewidzianym
czasie. Zarówno temperatura, jak i czas ca³ego procesu, maj¹ istotne znaczenie,
je¿eli chodzi o efekt estetyczny oraz po¿¹dane w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe [2].
Wielkoœæ zmian fizycznych i mechanicznych powsta³ych podczas procesu zale¿y od: gatunku drewna, czasu modyfikacji, œrodowiska modyfikacji (brak œrodowiska b¹dŸ np. przegrzana para wodna), wymiarów próbek, temperatury modyfikacji, zawartoœci wody w modyfikowanym materiale. W zale¿noœci od wy¿ej
wymienionych czynników dochodzi w mniejszym b¹dŸ wiêkszym stopniu do nastêpuj¹cych zmian: zmniejszenie przewodnoœci cieplnej, zmniejszenie skurczu
i spêcznienia, zwiêkszenie twardoœci drewna, zmniejszenie wytrzyma³oœci na zginanie, zwiêkszenie wytrzyma³oœci na œciskanie, zwiêkszenie podatnoœci na promienie UV, zwiêkszenie kruchoœci drewna, zmniejszenie odpornoœci na œcieranie, zmiana barwy na ciemniejsz¹, zmniejszenie gêstoœci drewna, zmniejszenie
nasi¹kliwoœci drewna, zmniejszenie wilgotnoœci równowa¿nej dla danych parametrów powietrza, zmiana odpornoœci na grzyby i owady.
Proces modyfikacji termicznej drewna w praktyce odbywa siê zazwyczaj
w œrodowiskach gazowych, najczêœciej w obecnoœci przegrzanej pary wodnej. Istnieje kilka podzia³ów na fazy procesu termicznej modyfikacji drewna [2].
Przyk³adowy proces modyfikacji termicznej w œrodowisku pary wodnej przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Fazy procesu termicznej modyfikacji drewna
Faza

Postêp procesu

Faza I
Faza II

Intensywne ogrzewanie do ok. 110°C, suszenie drewna.
Wolne nagrzewanie w obecnoœci przegrzanej pary wodnej do zadanej temperatury
oraz ostateczne dosuszanie drewna.
Proces modyfikacji termicznej w obecnoœci przegrzanej pary wodnej w odpowiednio
d³ugim czasie przy zachowaniu sta³ej temperatury.
Sch³adzanie przy pomocy rozpylonej wody do oko³o 80°C.
Dalsze sch³adzanie do temperatury koñcowej i klimatyzacja.

Faza III
Faza IV
Faza V

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Glijer L., Suszenie drewna i nie tylko, Wieœ Jutra, Warszawa
2011, s. 136.

1. Materia³ próbek i metoda badawcza
1.1. Modyfikacja termiczna próbek
Do badañ wykorzystano próbki z drewna sosnowego, które zosta³y wykonane
zgodnie z norm¹ PN-81/D-04107 Drewno. Oznaczanie wytrzyma³oœci na rozci¹ganie wzd³u¿ w³ókien. Kszta³t próbki do badañ wytrzyma³oœci na rozci¹ganie
przedstawiono na rys. 1.
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Rys. 1. Próbki do badania wytrzyma³oœci na rozci¹ganie wzd³u¿ w³ókien
îród³o: Opracowanie w³asne.

Ogólnie w badaniach zosta³o wykorzystanych 60 próbek. Przed przyst¹pieniem do wykonania badañ, próbki le¿akowa³y przez pó³ roku w temperaturze
20°C. Po tym czasie uzyskano wilgotnoœæ próbek na poziomie oko³o 8%. Ponadto
wszystkie próbki zosta³y dok³adnie obejrzane w celu wykluczenia wad materia³owych. Kierunek w³ókien we wszystkich przygotowanych próbkach by³
zgodny z osi¹. Ca³e badanie przebiega³o dwufazowo. Najpierw próbki zosta³y
poddane modyfikacji termicznej w œredniotemperaturowym elektrycznym piecu
komorowym typu PK 1100/5. Ca³y proces, jak równie¿ rejestracja temperatury,
by³ monitorowany za pomoc¹ komputera PC wyposa¿onego w termoelementy
pomiarowe oraz oprogramowanie AGIMAG rejestruj¹ce temperatury w czasie
przeprowadzania modyfikacji termicznej. Schemat stanowiska badawczego
zosta³ przedstawiony na rys. 2.

Rys. 2. Schemat stanowiska do wykonania modyfikacji termicznej
îród³o: Opracowanie w³asne.

Przed przyst¹pieniem do procesu modyfikacji wszystkie próbki zosta³y podzielone na dwie równe grupy. Czêœæ z nich zosta³a poddana modyfikacji termicznej w temperaturze maksymalnej 165°C, a pozosta³e w temperaturze 210°C.
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Modyfikacja termiczna wed³ug pierwszego za³o¿onego typu odby³a siê w
trzech etapach. W pierwszej czêœci próbki zosta³y ogrzane do temperatury 210°C
w czasie 20 minut. W etapie drugim próbki by³y przetrzymywane w temperaturze 210°C przez 120 minut. Etap ten mia³ kluczowe znaczenie dla ca³ego procesu
modyfikacji. W etapie trzecim próbki by³y och³adzane do 100°C przez 20 minut.
W przypadku drugiej metody modyfikacja termiczna zosta³a podzielona na
piêæ etapów. W pierwszym z nich próbki zosta³y ogrzane przez 5 minut do temperatury 100°C. Nastêpnie przez 30 minut temperatura w piecu by³a podnoszona
do 130°C. Podczas etapu trzeciego przez 5 minut temperatura wzros³a do wartoœci
maksymalnej 165°C i w etapie czwartym by³a ona utrzymana przez 120 minut.
Ostatni etap modyfikacji dotyczy³ och³odzenia próbek do temperatury 100°C
przez 20 minut. Po przeprowadzeniu procesu modyfikacji w obydwu przypadkach próbki by³y wyci¹gane z pieca i och³adzane swobodnie do temperatury otoczenia. Szczegó³owy rozk³ad temperatury podczas obydwu przeprowadzonych
typów modyfikacji przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Procesy modyfikacji termicznej drewna sosnowego
îród³o: Opracowanie w³asne.

1.2. Badania wytrzyma³oœciowe
Badania wytrzyma³oœciowe przeprowadzono na uniwersalnej maszynie wytrzyma³oœciowej FPZ 100/1 (VEB Thuringer Industriewerk Rauenstein, Germany), która umo¿liwia obci¹¿enie si³¹ statyczn¹ oraz utrzymanie jej w uk³adzie
pionowym na sta³ym za³o¿onym poziomie. Maksymalna wytwarzana przez maszynê si³a statyczna wynosi 100 kN. Maszyna ma cztery zakresy prêdkoœci przesuwu trawersy. W czasie badañ u¿yty zosta³ zakres prêdkoœci przesuwu trawersy
I/III, który pozwala na przesuw trawersy z prêdkoœci¹ 0,021÷0,84 mm/min.
Przed przyst¹pieniem do badañ wytrzyma³oœciowych próbki by³y mocowane
w szczêkach maszyny wytrzyma³oœciowej. Aby zapobiec samoczynnemu wysu-
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waniu sie próbek podczas badania wytrzyma³oœci na rozci¹ganie, w otworach wykonanych w próbce zosta³y umieszczone sworznie o œrednicy 10 mm i d³ugoœci
20 mm, które mia³y dodatkowo zabezpieczyæ elementy próbki przed zgnieceniem w uchwytach maszyny wytrzyma³oœciowej.

Rys. 4. Schemat uk³adu badawczego do oznaczenia wytrzyma³oœci na rozci¹ganie w podwy¿szonej
temperaturze
îród³o: Opracowanie w³asne.

W pierwszym etapie dla 15 sztuk próbek dla ka¿dej metody modyfikacji wykonane zosta³y badania wytrzyma³oœciowe w temperaturze otoczenia wynosz¹cej
20°C. Podczas etapu drugiego wykonane by³y badania wytrzyma³oœci na rozci¹ganie w podwy¿szonej temperaturze wynosz¹cej 200°C. Wzrost temperatury
w komorze podczas badania przeprowadzany by³ przy pomocy nawiewu
gor¹cego powietrza za pomoc¹ urz¹dzenia typu GHG 650 LCE. Zakres temperatur uzyskiwanych u wylotu dyszy wynosi³ 50–560°C, a strumieñ gor¹cego powietrza mo¿na by³o regulowaæ w zakresie 250–500 l/min.
Temperatura w komorze by³a rejestrowana w trakcie badania za pomoc¹ termopary. Badanie polega³o na ogrzewaniu komory do temperatury 200°C zgodnie
z za³o¿onym rozk³adem temperatura-czas zbli¿onym do krzywej normowej
temperatura-czas. Po osi¹gniêciu zadanej temperatury, by³a ona utrzymywana
przez 120 s w celu nagrzania badanej próbki w ca³ej objêtoœci. Nastêpnie przeprowadzono rozci¹ganie statyczne próbki. W czasie badania mierzono maksymaln¹
si³ê, przy której nastêpuje zerwanie próbki.
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2. Analiza otrzymanych wyników
Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie zosta³a obliczona zgodnie z norm¹
PN-81/D-04107 na podstawie nastêpuj¹cego wzoru:
Rrw =

Pmax
A

(1)

gdzie:
Rrw – wytrzyma³oœæ próbki na rozci¹ganie w [MPa],
Pmax – si³a niszcz¹ca w [N],
A – pole przekroju zrywanej czêœci próbki [mm2].
Wyniki wytrzyma³oœci na rozci¹ganie drewna sosnowego modyfikowanego
termicznie przedstawiono w tabelach 2 i 3.
Tabela 2. Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie drewna sosnowego modyfikowanego termicznie
w temperaturze 165°C
Temperatura
badania

N

[°C]

Œrednia

Minimum

Maksimum

Odch. std.

Odch. std.

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[%]

[MPa]

20

15

42,58

22,1

57,6

24,24

10,32

200

15

31,04

21,4

37,8

18,07

5,61

îród³o: Opracowanie w³asne.
Tabela 3. Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie drewna sosnowego modyfikowanego termicznie
w temperaturze 210°C
Temperatura
badania

N

[°C]

Œrednia

Minimum

Maksimum

Odch. std.

Odch. std.

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[%]

[MPa]

20

15

76,25

46,6

114,9

21,69

16,54

200

15

32,72

20,3

44,2

22,43

7,34

îród³o: Opracowanie w³asne.

Spadek wytrzyma³oœci na rozci¹ganie w podwy¿szonych temperaturach drewna modyfikowanego termicznie w 165°C, 210°C oraz wykres zbiorczy dla obu temperatur przedstawiono na rys. 5.
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Mean±SD

100
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Rys. 5. Spadek wytrzyma³oœci na rozci¹ganie drewna sosnowego modyfikowanego termicznie
w temperaturze 165°C i 210°C
îród³o: Opracowanie w³asne.

Wnioski
Na podstawie analizy przeprowadzonych badañ mo¿na wysun¹æ nastêpuj¹ce
wnioski:
1. Modyfikacja termiczna drewna wp³ywa na jego wytrzyma³oœæ przy rozci¹ganiu. Wytrzyma³oœæ ta jest zró¿nicowana i zale¿y od typu przeprowadzonej
modyfikacji termicznej. Œrednia wartoœæ wytrzyma³oœci na rozci¹ganie
wzd³u¿ w³ókien w temperaturze 20°C dla drewna modyfikowanego termicznie w 165°C (II typ modyfikacji) wynosi 42,58 MPa, natomiast w przypadku
drewna modyfikowanego w 210°C œrednia wytrzyma³oœci na rozci¹ganie
wzd³u¿ w³ókien w temperaturze normalnej 20°C jest znacznie wiêksza i wynios³a 76,25 MPa. Ró¿nica ta wynosi zatem oko³o 55,8%.
2. W badaniach wykazano istotny wp³yw podwy¿szonej temperatury na spadek
wytrzyma³oœci drewna modyfikowanego termicznie.
3. W przypadku próbek poddanych nagrzewaniu do temperatury 200°C wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie dla obydwu typów modyfikacji termicznej jest zbli¿ona. Œrednia wartoœæ wytrzyma³oœci na rozci¹ganie wzd³u¿ w³ókien, dla
drewna modyfikowanego termicznie w 165°C, wynosi 31,04 MPa, natomiast
w przypadku drewna modyfikowanego w 210°C, œrednia wytrzyma³oœci na
rozci¹ganie wynosi 32,72 MPa.
4. Dla obydwu typów modyfikacji odchylenia standardowe wyników pomiarów
wytrzyma³oœci drewna w temperaturze podwy¿szonej 200°C s¹ znacz¹co
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mniejsze od odchyleñ wyników wytrzyma³oœci drewna w temperaturze normalnej 20°C.
5. W wyniku zastosowanej wysokotemperaturowej modyfikacji termicznej, drewno sosnowe zmienia swoj¹ barwê. Po przeprowadzeniu modyfikacji termicznej w temperaturze 165°C widaæ niewielkie ró¿nice w zmianie barwy,
natomiast po wykonaniu modyfikacji w temperaturze 210°C drewno sosnowe
wyraŸnie ciemnieje.
6. Podczas badañ wytrzyma³oœciowych mia³y miejsce ró¿nice w zniszczeniu
próbek. Drewno rozci¹gane w temperaturze normalnej 20°C rozrywa³o siê
nierównomiernie. W przypadku badañ prowadzonych w 200°C zniszczenie
próbek jest równomierne i nastêpuje w œrodku ich d³ugoœci.
7. Dok³adniejsze w³aœciwoœci drewna sosnowego modyfikowanego termicznie
mog³yby zostaæ zbadane dziêki badaniom uzupe³niaj¹cym wytrzyma³oœci na
œciskanie oraz zginanie.
Przedstawiony artyku³ mo¿e byæ podstaw¹ do przeprowadzenia kolejnych badañ wytrzyma³oœciowych drewna sosnowego oraz innych gatunków poddanych
procesowi modyfikacji termicznej. Obecnie materia³ ten znajduje coraz szersze
zastosowanie w budownictwie i przemyœle – ze wzglêdu na trwa³oœæ oraz swoje
walory estetyczne, dlatego te¿ tak wa¿ne jest poznanie cech wytrzyma³oœciowych
drewna modyfikowanego termiczne w podwy¿szonych temperaturach.

Literatura
[1] Bednarek Z., Kaliszuk-Wietecka A.: Analysis of the fire-protection impregnation
influence on wood strendht, Journal of Civil Engineering and Management 2007,
vol. XIII, No 2 p. 79–85.
[2] Bednarek Z., Ogrodnik P., Pieniak D.: Wytrzyma³oœæ na zginanie i niezawodnoœæ
kompozytu drewnianego LVL w warunkach podwy¿szonych temperatur, Zeszyty
Naukowe SGSP 2010, nr 40.
[3] Neuhaus H.: Budownictwo drewniane, PWT, Rzeszów 2006.
[4] Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym, Arkady, Warszawa 2005.
[5] Mielczarek Z.: Budownictwo drewniane, Arkady, Warszawa 1994.
[6] Grzeœkiewicz M.: Drewno modyfikowane termicznie – przyk³ady zastosowañ i badania nad ulepszeniem jakoœci, Przemys³ Drzewny 2009, nr 5, s. 15–17.
[7] Sundqvist B.: Colour Changes and Acid Formation in Wood During Heating, 2004.
[8] Mayes D., Oksanen O.: ThermoWood® Handbook. Version 1,0, 2002.
[9] Stefke B., Teischinger A.: Methoden der Holzmodifikation. Modifiziertes Holz,
Eigenschaften und Märkte, Holzwirtschaft an der Universistät fûr Bodenkultur, 2002.
[10] PN-81/D-04107 Drewno. Oznaczanie wytrzyma³oœci na rozci¹ganie wzd³u¿ w³ókien.

Badanie wp³ywu modyfikacji termicznej na zachowanie elementów rozci¹ganych ...

51

Pawe³ OGRODNIK
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The article presents the results of tests on the influence of the thermal
modification on wood strength while being spread during thermal interaction.
The shape and size of the samples used in the tests are compatible with the
standard in force. The wood thermal modification has been done in two
different processes up to max temperatures of 165°C and of 210°C. The
strength tests have been made in the universal machine of the FPZ 100/1 type
with the simultaneous heating the samples up to 200°C.
The tests results, presented in a tabular way, have shown the considerable
influence of the thermal modification on wood strength, both in normal
temperature after cooling the samples to surrounding temperature and in
higher. Some differences which occur during the strength tests and during
the failure of the test samples have been presented. During the tests
conducted in the temp of 200°C, the failure of the test samples is at a uniform
rate and occurs inside their length while in the normal temperature of 20°C
the spreading wood was tearing itself in a non-uniform way.
Keywords: thermal modification, high temperatures, wooden constructions.

SUMMARY

Testing the Influence of the Thermal
Modification on the Spreading Elements
Behaviour in the Increased Temperatures

prof. dr hab. Marek LISIECKI
Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej

Omówienie
LEAD

Uwarunkowania projakoœciowego zarz¹dzania
bezpieczeñstwem obywateli
Jakoœæ us³ug œwiadczonych na rzecz bezpieczeñstwa obywateli zale¿y od
sprawnego zarz¹dzania organizacjami realizuj¹cymi te us³ugi. Zarz¹dzanie
to powinno byæ realizowane w sposób kompleksowy – zgodnie z zaproponowanym w artykule ³añcuchem dzia³añ na rzecz utrzymania zagro¿eñ
na poziomie akceptowanym przez obywateli.
S³owa kluczowe: zarz¹dzanie jakoœci¹, zarz¹dzanie bezpieczeñstwem
obywateli, jakoœæ w zarz¹dzaniu bezpieczeñstwem obywateli.

Wprowadzenie
Warunkiem koniecznym przeciwdzia³ania zagro¿eniom dla bezpiecznego
bytu oraz rozwoju obywateli jest znajomoœæ tego zjawiska. Poziom i waga poszczególnych zagro¿eñ stanowi¹ punkt wyjœcia do tworzenia odpowiednich strategii dzia³ania, przygotowania odpowiednich rozwi¹zañ formalno-prawnych, podzia³u zasobów finansowych na poszczególne obszary zagro¿eñ, tworzenia
instytucji realizuj¹cych zadania prewencyjne, operacyjne i restrykcyjne oraz oceniania dzia³añ. Ich jakoœæ, sprawnoœæ i innowacyjnoœæ maj¹ wp³yw na poziom
zjawisk zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu obywateli. £añcuch tych powi¹zañ przedstawiono na rys. 1.

1. Zagro¿enia dla bezpieczeñstwa obywateli
Jednoznaczne okreœlenie zbioru podstawowych zagro¿eñ dla bezpiecznego
bytu i rozwoju obywateli nie jest ³atwe. Wp³yw na to ma m.in. terytorialne zró¿nicowanie zagro¿eñ, dynamika zmian, brak mo¿liwoœci ich pe³nej identyfikacji.
îród³em wiedzy na ten temat mog¹ byæ statystyki organizacji funkcjonuj¹cych na
rzecz zapewnienia bezpieczeñstwa, potrzeby zg³aszane bezpoœrednio przez
spo³ecznoœæ lokaln¹, opinie ekspertów.
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Rys. 1. £añcuch dzia³añ na rzecz utrzymania zagro¿eñ na poziomie akceptowanym przez obywateli
îród³o: opracowanie w³asne.

W jednym z najnowszych raportów ekspertów przedstawiaj¹cym zagro¿enia
o charakterze globalnym dla bezpieczeñstwa obywateli, wymienia siê piêæ kategorii tych zagro¿eñ: ekonomiczne, œrodowiskowe, spo³eczne, geopolityczne oraz
technologiczne1. Szczegó³owe zagro¿enia w ramach tych kategorii oraz ich wagê
przedstawiono w tabelach 1–5.
Tabela 1. Ekonomiczne zagro¿enia globalne i ich waga w latach 2012-2013
Lp.

Zagro¿enia

2013

2012

1.

G³ówne systemowe bankructwa

0,23

0,26

2.

Powa¿ne ró¿nice dochodów

0,21

0,18

3.

Przewlek³e zaburzenia równowagi fiskalnej

0,2

0,32

4.

Skrajne wahania cen energii i rolnictwa

0,1

0,08

5.

Przewlek³e zaburzenia równowagi na rynku pracy

0,07

0,04

6.

„Twarde l¹dowanie” gospodarek wschodz¹cych

0,05

0,02

7.

Powtarzaj¹ce siê kryzysy p³ynnoœci

0,04

0,02

8.

Opanowanie inflacji lub deflacji

0,04

0,03

9.

D³ugotrwa³e zaniedbania infrastruktury

0,03

0,02

10.

Nieprzewidziane negatywne skutki regulacji

0,03

0,04

îród³o: Na podstawie Global Risks 2013, Eighth Edition, World Economic Forum, Committed to Improving the State of the World.

1
Global Risks 2013, Eighth Edition, World Economic Forum, Committed to Improving the State of
the World; The World's „Most Important” Problems Published on Apr 12, 2013 in Issue 120 – April
2013, Globalization, Politics, Values.
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Tabela 2. Œrodowiskowe zagro¿enia globalne i ich waga w latach 2012–2013
Lp.

Zagro¿enia

2013

2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Niepowodzenia adaptacji zmiany klimatu
Wzrost emisji gazów cieplarnianych
Niew³aœciwie zarz¹dzona urbanizacja
Uporczywa ekstremalna pogoda
Z³a gospodarka ziemi¹ i drogami wodnymi
Nieodwracalne zanieczyszczenie
Bakterie odporne na antybiotyki
Bezprecedensowe zniszczenie geofizyczne
Nadmierna eksploatacja gatunków
Podatnoœæ na burze geomagnetyczne

0,26
0,17
0,15
0,1
0,09
0,09
0,06
0,05
0,02
0,01

0,22
0,32
0,09
0,07
0,13
0,06
0,04
0,05
0,02
0,01

îród³o: Na podstawie Global Risks 2013, Eighth Edition, World Economic Forum, Committed to Improving the State of the World.
Tabela 3. Spo³eczne zagro¿enia globalne i ich waga w latach 2012–2013
Lp.

Zagro¿enia

2013

2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kryzys zaopatrzenia w wodê
Niezrównowa¿ony wzrost populacji
Kryzys braku ¿ywnoœci
Rosn¹cy fanatyzm religijny
Nieproduktywnoœæ starzej¹cego siê spo³eczeñstwa
Reakcje przeciw globalizacji
Podatnoœæ do pandemii
Rosn¹cy poziom chorób przewlek³ych
Niesterowalna migracja
Nieskuteczna polityka antynarkotykowa

0,22
0,17
0,15
0,12
0,12
0,09
0,04
0,04
0,03
0,02

0,13
0,24
0,09
0,11
0,14
0,14
0,03
0,03
0,08
0,00

îród³o: Na podstawie Global Risks 2013, Eighth Edition, World Economic Forum, Committed to Improving the State of the World.
Tabela 4. Geopolityczne zagro¿enia globalne i ich waga w latach 2012–2013
Lp.

Zagro¿enia

2013

2012

1.
2.
3.

Globalna niewydolnoœæ zarz¹dzania
Wszechobecna zakorzeniona korupcja
Niepowodzenia rozwi¹zywania konfliktów na drodze
dyplomatycznej
Terroryzm
Krytyczna niestabilnoœæ pañstw
Rozpraszanie broni masowego ra¿enia
Jednostronna nacjonalizacja zasobów
Zakorzeniona przestêpczoœæ zorganizowana
Powszechny nielegalny handel
Militaryzacja przestrzeni

0,29
0,14
0,14

0,4
0,13
0,09

0,12
0,11
0,1
0,05
0,04
0,02
0,01

0,12
0,15
0,05
0,02
0,03
0,02
0,01

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

îród³o: na podstawie Global Risks 2013, Eighth Edition, World Economic Forum, Committed to Improving the State of the World.
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Tabela 5. Technologiczne zagro¿enia globalne i ich waga w latach 2012–2013
Lp.

Zagro¿enia

2013

2012

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

Krytyczne awarie systemów
Cyber ataki
Nieprzewidziane skutki ³agodzenia zmian klimatu
Wra¿liwoœæ dostaw zasobów naturalnych
Rozleg³a cyfrowa dezinformacja
Nieprzewidziane skutki nowych technologii nauk przyrodniczych
Powszechne przypadki oszustw lub kradzie¿y danych
Niesprawnoœæ systemów w³asnoœci intelektualnej
Nieprzewidziane skutki nanotechnologii
Rozprzestrzenianie orbitalnego gruzu

0,22
0,21
0,15
0,13
0,1
0,08

0,45
0,18
0,04
0,09
0,07
0,05

0,07
0,03
0,01
0,01

0,08
0,03
0,01
0

7.
8.
9.
10.

îród³o: na podstawie Global Risks 2013, Eighth Edition, World Economic Forum, Committed to Improving the State of the World.

Szczególnie wa¿nym Ÿród³em informacji o zagro¿eniach dla obywateli s¹ informacje od nich samych. W okresie wzglêdnie stabilnego rozwoju (rok 2006) obywatele pañstw Unii Europejskiej wskazywali, ¿e najwiêksze zagro¿enie dla nich
stanowi¹: bezrobocie, przestêpczoœæ, sytuacja gospodarcza, system opieki zdrowotnej, imigracja, wzrost cen i inflacja, terroryzm, emerytury, podatki, system
edukacji. Zbiór tych zagro¿eñ, z uwzglêdnion¹ hierarchi¹ wa¿noœci, przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Hierarcha zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa obywateli w Unii Europejskiej (badania
przeprowadzono wiosn¹ 2006 r.)
îród³o: Komisja Europejska, Europa i jej mieszkañcy. Podstawowe fakty i liczby. Urz¹d Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2007.
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Na podobne zagro¿enia w latach 2003–2005 wskazywali Polacy. Obawiali siê
przede wszystkim: utraty pracy, braku œrodków na utrzymanie rodziny; chorób
i braku œrodków na leczenie; korupcji i nieuczciwoœci urzêdników; braku perspektyw ¿yciowych dla siebie i swoich dzieci; kradzie¿y, napadów, rozbojów.
Zbiór zagro¿eñ ze wskazaniem ich wagi przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 6. Obawy Polaków dotycz¹ce ich bezpieczeñstwa
Lp.

Obawy mieszkañców (M) oraz pracuj¹cych studentów studiów zaocznych (S1 i S2)

1.

Utrata pracy, brak œrodków na utrzymanie rodziny

2.

Choroby, brak œrodków na leczenie

3.

Korupcja, nieuczciwoœæ urzêdników

4.

Brak perspektyw ¿yciowych dla siebie i swoich dzieci

5.

Kradzie¿e, napady, rozboje

6.

Nasilaj¹ce siê patologie spo³eczne

7.

Rozwój przestêpczoœci zorganizowanej

8.

Konsekwencje przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej

9.

Po¿ary, wybuchy, awarie techniczne

10.

Klêski ¿ywio³owe

11.

Ska¿enie œrodowiska

12.

Nap³yw obywateli zza wschodniej granicy

13.

Niepokoje spo³eczne, blokady dróg

M
S1
S2
M
S1
S2
M
S1
S2
M
S1
S2
M
S1
S2
M
S1
S2
M
S1
S2
M
S1
S2
M
S1
S2
M
S1
S2
M
S1
S2
M
S1
S2
M
S1
S2

Poziom w skali
1-5

4,29
4,05
4,09
4,37
3,86
3,97
4,18
3,61
3,9
4,14
2,88
3,89
4,15
3,01
3,64
3,93
3,24
3,51
3,86
3,39
3,7
3,54
3,01
2,69
3,88
3,92
3,23
3,65
3,99
3,22
3,54
3,65
3,53
3,26
4,02
2,92
3,16
3,38
2,64
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Legenda:
M – mieszkañcy objêtych badaniami powiatów (badania przeprowadzono jesieni¹ 2003 r.),
S1 – studenci studiów zaocznych KUL oraz WSZiP w Warszawie i P³oñsku (badania przeprowadzono
wiosn¹ 2004 r.),
S2 – studenci studiów zaocznych KUL oraz WSZiP w Warszawie i P³oñsku (badania przeprowadzono jesieni¹ 2005 r.).
îród³o: opracowanie w³asne.

Podobne wyniki badañ uzyska³ B. Kosowski. Objêta badaniami grupa mê¿czyzn wskaza³a, ¿e najbardziej w kolejnoœci boi siê: braku pewnoœci ekonomicznej, choroby w³asnej, przestêpczoœci oraz katastrof. Kobiety zaœ w kolejnoœci najbardziej siê boj¹: choroby w³asnej, braku pewnoœci ekonomicznej, przestêpczoœci, samotnoœci, chorób bliskich2.
Wa¿n¹ spraw¹ jest to, na kogo mo¿emy liczyæ w sytuacji zagro¿enia bezpieczeñstwa. Syntetyczne wyniki badañ przedstawiono w tabeli 7.
Tabela 7. Zaufanie obywateli do rodziny, s¹siadów, organów samorz¹dowych, rz¹dowych,
organizacji charytatywnych w wypadku zagro¿enia ich bezpieczeñstwa
Lp.

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

Podmioty na które mog¹ liczyæ
obywatele w sytuacji zagro¿enia
bezpieczeñstwa

Zagro¿enie
bezpieczeñstwa
osobistego

K³opoty
osobiste
i rodzinne

Klêski
¿ywio³owe,
po¿ary

Inne
negatywne
zjawiska

Rodzina
S¹siedzi i znajomi
W³adze samorz¹dowe (gminne, powiatowe) i podleg³e im instytucje
W³adze rz¹dowe, w tym Policja, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, wojsko itd.
Organizacje charytatywne
Ktoœ inny
Nikt (mogê liczyæ tylko na siebie)

69,8
38,1
6,2

83,2
28,9
3,4

49,1
46,4
50,2

46,4
24,1
17,6

25,8

2,7

58,4

18,9

2,8
13,7
16,8

15,1
14,1
13,1

32,6
9,6
5,2

22,3
18,2
13,1

îród³o: na podstawie badañ przeprowadzonych jesieni¹ 2005 r. wœród 291 pracuj¹cych studentów studiów
zaocznych WSZiP w Warszawie, w P³oñsku oraz KUL. Dokonano takiego doboru respondentów, aby
osi¹gn¹æ równomiern¹ reprezentacjê obszarów wiejskich i miejskich. Wiek wiêkszoœci badanych waha³
siê w przedziale 21–50 lat (97,3%).

Uzyskane rezultaty z jednej strony wskazuj¹ na niezbyt wysokie zaufanie do
instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo obywateli, z drugiej
– i chyba dobrze – na to, ¿e w systemie bezpieczeñstwa wa¿nymi elementami s¹:
rodzina, s¹siedzi, wiedza i zachowania w³asne.
W okresie zachwiania stabilnoœci spo³eczno-ekonomicznej w Europie, uk³ad
wyró¿nionych wy¿ej zagro¿eñ dla obywateli uleg³ niewielkim zmianom. Obawy
Europejczyków w roku 2012 przede wszystkim dotyczy³y: wzrostu cen i inflacji,
2

Kosowski B.: Wieloaspektowoœæ zagro¿eñ determinantem bezpieczeñstwa cywilnego [w:] Wyzwania bezpieczeñstwa cywilnego XXI wieku – in¿ynieria dzia³añ w obszarach nauki, dydaktyki
i praktyki (red. Kosowski B., W³odarski A.), Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa we
wspó³pracy z SGSP, Warszawa 2007, s. 19–20.
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bezrobocia, sytuacji gospodarczej w kraju, podatków, sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zdrowia i opieki spo³ecznej, emerytur, systemu oœwiaty, klimatu, œrodowiska, energetyki, przestêpczoœci, warunków mieszkaniowych, imigracji, terroryzmu. Zbiór tych obaw, uwzglêdniaj¹cy ich wagê oraz wyró¿niaj¹cy
Polskê na tle innych pañstw Unii Europejskiej, przedstawiono w tabeli 8.
Tabela 8. Obawy mieszkañców Unii Europejskiej, w tym Polski, jesieni¹ 2012 r.
Lp.

Obawy mieszkañców

Ich waga w UE w skali
od 0 do 1

Ich waga w Polsce w skali
od 0 do 1

1.

Wzrost cen/inflacja

0,44

0,55

2.

Bezrobocie

0,21

0,26

3.

Sytuacja gospodarcza w kraju

0,19

0,14

4.

Podatki

0,16

0,06

5.

Sytuacja finansowa gospodarstwa
domowego

0,15

0,17

6.

Zdrowie i opieka spo³eczna

0,15

0,17

7.

Emerytura

0,13

0,14

8.

System oœwiaty (edukacji)

0,09

0,04

9.

Klimat, œrodowisko, energetyka

0,06

0,01

10.

Przestêpczoœæ

0,06

0,03

11.

Warunki mieszkaniowe

0,05

0,03

12.

Imigracja

0,02

0,01

13.

Terroryzm

0,01

0,01

îród³o: na podstawie Standard Eurobarometer 78 Autumn 2012, Public opinion in The European Union,
Report, November 2012, European Commission.

Poziom zagro¿eñ dla bezpiecznego bytu obywateli w p³aszczyŸnie krajowej
zale¿y od stopnia rozwoju poszczególnych pañstw. Tendencje w tym zakresie,
analiza czynników maj¹cych wp³yw na ten rozwój, s¹ przedmiotem badañ wielu
oœrodków naukowych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dwa najnowsze raporty
z badañ (z 2013 r.): The World’s „Most Important“ Problems oraz 2013 The Legatum Prosperity Index3.
Raport The World’s „Most Important“ Problems przedstawia sytuacjê w najbardziej rozwiniêtych pañstwach œwiata z punktu widzenia: przychodów i pracy;
œrodowiska, przestêpczoœci i zakwaterowania; zdrowia i edukacji, a tak¿e poziomu dobrobytu. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e najlepsze wyniki osi¹gaj¹: Australia, Stany
Zjednoczone, Norwegia, Szwecja, Kanada. Polska zajmuje 28 pozycjê. Indeksy
poziomu ¿ycia w wybranych pañstwach przedstawiono na rys. 3.

3

The World’s „Most Important” Problems Published on Apr 12, 2013 in Issue 120 – April 2013,
Globalization, Politics, Values; 2013 The Legatum Prosperity Index, London.
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Rys. 3. Indeksy poziomu ¿ycia w wybranych pañstwach
îród³o: na podstawie The World’s „Most Important” Problems Published on Apr 12, 2013 in Issue 120
– April 2013, Globalization, Politics, Values.
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Raport 2013 The Legatum Prosperity Index identyfikuje i klasyfikuje jakoœci
¿ycia w 142 pañstwach œwiata. W procesie badawczym przeanalizowano osiem
obszarów charakteryzuj¹cych tê jakoœæ. W badaniach uwzglêdniono:
l
wydajnoœæ gospodarki (politykê makroekonomiczn¹, zadowolenie i oczekiwania gospodarcze, funkcjonowanie fundacji na rzecz rozwoju, finansow¹ efektywnoœæ sektorów),
l
przedsiêbiorczoœæ i mo¿liwoœci rozwojowe (przedsiêbiorczoœci w kraju, promocjê dzia³alnoœci innowacyjnej, równomiernoœæ szans rozwojowych),
l
sprawnoœæ rz¹dzenia (sprawnoœæ i odpowiedzialnoœæ rz¹du, uczciwoœæ wyborów, udzia³ w ¿yciu politycznym, praworz¹dnoœæ),
l
sprawnoœæ edukacji (dostêp do edukacji, jakoœæ edukacji i kapita³u ludzkiego),
l
sprawnoœæ ochrony zdrowia (podstawowa opieka zdrowotna, infrastruktura
ochrony zdrowia, profilaktyka),
l
sprawnoœæ bezpieczeñstwa i ochrony (bezpieczeñstwo narodowe, bezpieczeñstwo osobiste),
l
wolnoœæ osobist¹ (gwarancje wolnoœci indywidualnej, spo³eczna tolerancja),
l
kapita³ spo³eczny (spójnoœæ spo³eczna i zaanga¿owanie, spo³ecznoœæ i rodzina).
Wyniki badañ przedstawiono w tabeli 9.
Tabela 9. Pañstwa o najwy¿szej jakoœci ¿ycia

Pañstwo

Gospodarka

Przedsiêbiorczoœæ

Rz¹dzenie

1.

Norwegia

1

6

2.

Szwajcaria

2

4

3.

Kanada

4

Lp.

Edukacja

Zdrowie

12

4

5

1

27

3

16

8

3

11

Bezpieczeñstwo

Wolnoœæ
osob.

Kapita³
spo³.

6

2

1

11

15

8

7

1

6

4.

Szwecja

6

1

4

14

12

3

4

10

5.

Nowa Zelandia

17

15

2

1

20

15

5

2

6.

Dania

23

2

3

18

14

8

9

3

7.

Australia

10

11

7

2

17

16

3

4

8.

Finlandia

26

3

5

6

16

4

17

7

9.

Holandia

20

8

10

12

7

17

14

5

10.

Luksemburg

14

5

6

46

1

10

7

17

11.

USA

24

13

11

5

2

31

16

9

12.

Irlandia

33

14

14

11

15

5

8

11

13.

Islandia

41

7

18

13

13

2

6

13

14.

Niemcy

9

18

17

15

4

21

12

15

15.

Austria

15

17

15

17

9

14

19

14

16.

Wielka Brytania

28

9

9

30

19

22

13

12

17.

Belgia

25

24

16

16

10

20

18

21

18.

Singapur

3

12

13

37

18

13

53

34
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Bezpieczeñstwo

Wolnoœæ
osob.

Kapita³
spo³.

Lp.

Pañstwo

Gospodarka

19.

Hong Kong

18

10

23

43

30

1

24

28

20.

Francja

22

21

19

19

8

30

21

42

21.

Japonia

5

25

21

21

6

25

48

23

22.

Tajwan

16

22

33

10

25

9

31

30

23.

Hiszpania

44

29

26

8

24

27

23

27

24.

S³owenia

53

23

30

9

26

12

25

37

25.

Malta

37

19

20

45

34

29

22

20

26.

Po³udniowa Korea

19

20

31

7

21

18

64

66

27.

Portugalia

63

31

37

33

29

19

20

43

28.

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

13

26

36

39

35

24

54

48

29.

Republika Czeska

38

27

35

24

27

23

50

46

30.

Urugwaj

42

53

29

51

40

28

10

52

34.

Polska

49

53

29

51

40

28

10

52

îród³o: Na podstawie 2013 The Legatum Prosperity Index, London.

Z danych przedstawionych w tabeli 9 wynika, ¿e œwiatowymi liderami z punktu
widzenia jakoœci ¿ycia s¹: Norwegia, Szwajcaria, Kanada, Szwecja, Nowa Zelandia. Polska w tym rankingu zajmuje 34. miejsce. Liderem w zakresie:
l
wydajnoœci gospodarki s¹: Norwegia, Szwajcaria, Singapur,
l
przedsiêbiorczoœci i mo¿liwoœci rozwojowych – Szwecja, Dania, Finlandia,
l
sprawnoœci rz¹dzenia – Szwajcaria, Nowa Zelandia, Dania,
l
sprawnoœci edukacji – Nowa Zelandia, Australia, Kanada,
l
sprawnoœci ochrony zdrowia – Luksemburg, USA, Szwajcaria,
l
sprawnoœci bezpieczeñstwa i ochrony – Hong Kong, Islandia, Szwecja,
l
wolnoœci osobistej – Kanada, Norwegia, Australia,
l
kapita³u spo³ecznego – Norwegia, Nowa Zelandia, Dania.
Najni¿sza jakoœæ ¿ycia jest w: Czadzie, Republice Œrodkowoafrykañskiej,
Kongo, Afganistanie, Burundi.
Przeciwdzia³anie opisanym wy¿ej zagro¿eniom wymaga wielorakich dzia³añ
zarówno w p³aszczyznach miêdzynarodowych, jak i krajowych, regionalnych czy
te¿ lokalnych.

2. Tworzenie prawa, konstruowanie strategii dzia³ania,
okreœlanie zasobów finansowych na rzecz bezpieczeñstwa
obywateli
îród³ami powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa s¹: ustawy (zasadnicza,
zwyk³e), ratyfikowane umowy miêdzynarodowe oraz rozporz¹dzenia. W uk³a-
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dach lokalnych mog¹ to byæ tak¿e akty prawa miejscowego4. Poniewa¿ sprawy
zwi¹zane z zapewnieniem bezpieczeñstwa spo³ecznego nale¿¹ do zadañ organicznych organów konstytucyjnych, wkraczaj¹ w obszar wolnoœci, praw i obowi¹zków obywateli – regulowane s¹ przede wszystkim w drodze ustaw. Ustawodawca okreœla ogólne cele i zadania ochrony, organy które tê ochronê bêd¹
realizowa³y, ich uprawnienia, pragmatykê pracownicz¹ (s³u¿bow¹).
W literaturze prawniczej wiele miejsca poœwiêca siê zasadom tworzenia prawa. Sprowadzaj¹ siê one jednak do spraw formalno-prawnych – etapów procesu
legislacyjnego, konstruowania zapisów tak, aby by³y one zgodne z innymi aktami
normatywnymi, zasadami sporz¹dzenia uzasadnieñ itd. Mniej miejsca poœwiêca
siê sprawie merytorycznych rozwi¹zañ, które powinny byæ wynikiem dog³êbnych, systemowych przemyœleñ w gronie reprezentatywnej grupy specjalistów,
które powinny zapewniaæ wysok¹ sprawnoœæ dzia³añ. Oczywiœcie wa¿ne s¹ tak¿e:
zakres regulacji, porównanie ich z regulacjami przyjêtymi w innych pañstwach,
skutki ekonomiczno-finansowe ich wprowadzenia, procedura wdra¿ania aktu
normatywnego okreœlaj¹ca podmioty uczestnicz¹ce oraz terminy realizacyjne.
W procesie merytorycznej dyskusji nad kszta³tem rozwi¹zañ, które bêd¹ nastêpnie w sposób werbalny zapisane w akcie normatywnym, wskazane jest wykorzystywanie metod heurystycznych5 (metod twórczego zespo³owego rozwi¹zywania problemów). „Zbiorowa m¹droœæ” jest w stanie zapewniæ wy¿sz¹ jakoœæ
rozwi¹zañ.
Tworzenie nowych rozwi¹zañ organizacyjnych czy te¿ doskonalenie ju¿ istniej¹cych, wymaga wczeœniejszego okreœlenia skorelowanego ze sob¹ zbioru
dzia³añ d³ugookresowych, odbiorców tych dzia³añ, sposobów finansowo-logistycznego ich zabezpieczenia – czyli okreœlenia strategii dzia³ania. Z przyjêtej
strategii bêd¹ wynika³y zbiory dzia³añ krótkookresowych, które bêd¹ wymusza³y
konkretne rozwi¹zania instytucjonalne6.
Strategiê mo¿na zdefiniowaæ jako koncepcjê dzia³ania integruj¹c¹ g³ówne
cele, obowi¹zuj¹ce polityki i logiki postêpowania w zwart¹ ca³oœæ7.
Proces nastawiony na formu³owanie i wdra¿anie strategii, który ma zapewniæ
w³aœciwe zaprojektowanie, czy te¿ dostosowanie organizacji do otoczenia
i osi¹ganie jej strategicznych celów nazywamy zarz¹dzaniem strategicznym. Model zarz¹dzania strategicznego obejmuje nastêpuj¹ce elementy:
l
formu³owanie misji i g³ównych celów,
4

Zob. Konstytucja RP, art. 87 ust. 1-2.
Termin heurystyka oznacza umiejêtnoœæ znajdowania, wykrywania nowych faktów i zwi¹zków
miêdzy nimi.
6
Zob. Ob³ój K.: Zarz¹dzanie strategiczne, UW, Warszawa 1987, s. 33; Pierœcionek Z.: Strategie
rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996, s. 72–73; Antoszkiewicz J.D., Pawlak Z.: Techniki mened¿erskie, Poltext, Warszawa 2010, s. 95.
7
Zob. Gliñski B., Kuc B.R., Szczepankowski P.: Zarz¹dzanie strategiczne. Geneza. Rozwój. Priorytety, KEY TEXT, Warszawa 1996, s. 97; KoŸmiñski A.K., Piotrowski W. (red.): Zarz¹dzanie. Teoria
i praktyka, PWN, Warszawa 2005, s. 127–128; Thompson A.A., Strickland A.J.: Strategic Management.
Concepts and Cases, BPI IRWIN, Homewood, Boston 1990, s. 3–21.
5
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retrospektywn¹ i prospektywn¹ analizê otoczenia g³ównie z punktu widzenia
zagro¿eñ i szans,
l
analizê silnych i s³abych stron przysz³ych lub istniej¹cych instytucji,
l
formu³owanie strategii funkcjonalnych,
l
formu³owanie strategii ca³oœciowej,
8
l
implementacjê przyjêtej strategii .
G³ównymi elementami charakteryzuj¹cymi podejœcie strategiczne s¹: formu³owanie misji, która okreœla przyczynê tworzenia rozwi¹zañ instytucjonalnych, ich istnienia oraz sposób postrzegania ich przez spo³eczeñstwo, a tak¿e nadaje kierunek dzia³alnoœci i poœrednio wskazuje dziedziny, którymi nale¿y siê
zajmowaæ; konstruowanie wizji strategicznej, która w miarê precyzyjnie wskazuje sytuacjê, w jakiej instytucje powinny siê znaleŸæ w przysz³oœci, a wiêc pewien
zwarty scenariusz marzenia o przysz³oœci i zaspakajania potrzeb spo³ecznych;
cele i zadania strategiczne, czyli to wszystko, co chcemy i musimy osi¹gn¹æ
w okreœlonej przysz³oœci; strategiê dzia³ania, która stanowi d³ugookresowy projekt zawieraj¹cy zasadnicze kierunki, regu³y i instrumenty dzia³añ instytucji9.
Finansowanie dzia³añ na rzecz bezpieczeñstwa spo³ecznego powinno mieæ
charakter przedmiotowy (zadaniowy), a nie podmiotowy. Œrodki bud¿etowe powinny byæ przeznaczane na przeciwdzia³anie rzeczywistym zagro¿eniom (proporcjonalnie do wagi poszczególnych kategorii zagro¿eñ), a nie na utrzymywanie
instytucji które nie potrafi¹ dostosowywaæ swojej struktury organizacyjnej do
zmieniaj¹cych siê potrzeb podatników. Finansowanie przedmiotowe bêdzie
wymusza³o zmiany strukturalne.
l

3. Tworzenie struktur organizacyjnych realizuj¹cych dzia³ania
prewencyjne, operacyjne, restrykcyjne
Poszukiwanie nowych rozwi¹zañ, które mog¹ staæ siê wzorcami dzia³ania dla
potrzeb zapewnienia wysokiej jakoœci zarz¹dzania bezpieczeñstwem spo³ecznym, mo¿e siê odbywaæ w dwojaki sposób – zgodnie z zasadami podejœcia empirycznego, zwanego te¿ czêsto diagnostycznym lub podejœcia konceptualnego,
zwanego równie¿ prognostycznym.
Przy podejœciu empirycznym punktem wyjœcia jest istniej¹cy stan dotychczasowych rozwi¹zañ organizacyjnych. Zmieniaj¹c ten stan (doskonal¹c go), tworzy
siê projekt odpowiadaj¹cy wymaganiom w okreœlonej przysz³oœci. Podejœcie konceptualne charakteryzuje siê postêpowaniem odwrotnym. Wychodzi siê tu od
modelu idealnego, w pewnym sensie utopijnego, mo¿liwego do wdro¿enia w od8
Por. Gliñski B., Szczepankowski P.: Zarys zarz¹dzania strategicznego, WSZiM, Warszawa 1995,
s. 18–19; Rokita J.: Zarz¹dzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej,
PWE, Warszawa 2005, s. 48–50.
9
Penc J.: Strategie zarz¹dzania. Perspektywiczne myœlenie. Systemowe dzia³anie, AW „Placet”,
Warszawa 1994, s. 48–57.
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leg³ej przysz³oœci, a nastêpnie urealnia siê go, bior¹c pod uwagê mo¿liwoœci ekonomiczne, techniczne, spo³eczne, geograficzne itd.
Zdaniem wielu teoretyków i praktyków, m.in. Leszka Krzy¿anowskiego, Jerzego Trzcienieckiego10, podejœcie konceptualne stwarza warunki do uzyskiwania lepszych wyników. Jest to bowiem podejœcie analityczno-systemowe projektowania struktur przysz³oœciowych, quasi-idealnych, niezale¿nych od przejœciowych, rzeczywistych, a niekiedy tylko pozornych ograniczeñ empirycznych.
Z praktycznego punktu widzenia, w wielu zastosowaniach ³atwiejsze i „bezpieczniejsze” wydaje siê byæ jednak podejœcie empiryczne – choæ daj¹ce gorsze wyniki,
intelektualnie ubogie i zachowawcze. Podejœcie konceptualne wymaga z regu³y
szerszego widzenia problemów, umiejêtnoœci tworzenia koncepcji idealnych, du¿ej wiedzy z zakresu rozwi¹zañ œwiatowych, a tak¿e wiedzy o realnych i potencjalnych ograniczeniach realizacyjnych.
Podejœcie konceptualne (spekulatywno-hipotetyczne) jest przede wszystkim
nastawione na antycypowanie przysz³oœci i znaczn¹ informatywnoœæ swoich wytworów. Dostarcza ono wielu ró¿nych koncepcji zarz¹dzania organizacjami
(bêd¹cych zbiorami zalecanych do stosowania instrumentów, regu³ i procedur
zarz¹dczych). Przy czym nie d¹¿y siê do ich uprzedniej weryfikacji, gdy¿ przyjmuje siê ¿e najlepszym sprawdzianem bêdzie ¿ycie, a to czy i kiedy nale¿y je stosowaæ jest spraw¹ wiedzy, doœwiadczenia i intuicji decydentów11.
Propozycje nowych rozwi¹zañ uzyskiwane metodami empirycznymi s¹ znacznie skromniejsze, gdy¿ metody te z za³o¿enia zorientowane s¹ na analizê realnych zjawisk i procesów, na badanie tylko tego, co jest lub by³o. S¹ wiêc doœæ ubogie, gdy¿ ograniczaj¹ siê do uwzglêdniania zjawisk (cech rzeczy, procesów,
zdarzeñ) daj¹cych siê obserwowaæ bezpoœrednio lub poœrednio przez analizê dokumentów. Za to posiadaj¹ walory rzetelnoœci. Jednak badania empiryczne mog¹
nie nad¹¿aæ za burzliwymi zmianami zachodz¹cymi w otoczeniu i w samej organizacji. Bywa, ¿e wyniki badañ, mimo wielkiego trudu, wielokrotnie powtarzanych obserwacji i obszernych opracowañ opartych na materia³ach archiwalno-statystycznych, staj¹ siê bezu¿yteczne. Zmiany zachodz¹ce w trakcie prowadzenia badañ powoduj¹, ¿e wnioski koñcowe maj¹ czêsto walory bardziej retrospektywne ni¿ prospektywne12.
Do poszukiwania nowych czy te¿ bardziej sprawnych rozwi¹zañ, nale¿y podchodziæ w sposób kompleksowy – wed³ug specyficznej procedury zwanej analiz¹
systemow¹.
G³ównymi sk³adnikami procedury analizy systemowej s¹:
l
okreœlanie celów, które chcemy osi¹gn¹æ;
l
wykrycie, opracowanie i selekcja wariantów do rozwi¹zania;
10

Trzcieniecki J.: Projektowanie systemów zarz¹dzania, PWN, Warszawa 1980, s. 37–38; Krzy¿anowski L.: Podstawy nauk o organizacji i zarz¹dzaniu, PWN, Warszawa 1994, s. 250–251.
11
Krzy¿anowski L., s. 250.
12
Ibidem, s. 250–251.
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opracowanie prognozy sytuacji, czyli stanu otoczenia;
budowa modeli i ich u¿ycie do przewidywania skutków ewentualnego wdro¿enia;
13
l
porównanie wyników i uszeregowanie wariantów .
Tym sk³adnikom towarzysz¹ pewne czynnoœci dodatkowe, z których najwa¿niejsze to okreœlenie ograniczeñ oraz systemu wartoœci i kryteriów, wed³ug których generowane warianty bêd¹ oceniane. Tworzenie wariantów w analizie systemowej wymaga g³êbokiej wiedzy merytorycznej oraz twórczej aktywnoœci
i wyobraŸni – najlepiej zespo³ów merytorycznych (eksperckich) funkcjonuj¹cych
wed³ug zasad charakterystycznych dla metod heurystycznych14.
Istotnymi elementami odró¿niaj¹cymi analizê systemow¹ od innych podejœæ
jest szerokie widzenie problemów obejmuj¹ce czynniki zewnêtrzne i wewnêtrzne, wielowariantowoœæ oraz okreœlanie skutków wdro¿enia tych wariantów przez
badanie zachowania modeli na przewidywane mo¿liwe zmiany w otoczeniu.
Dziêki temu eksperymentowanie na „¿ywym organizmie” – polegaj¹ce najczêœciej na próbach funkcjonowania w organizacjach ró¿nego rodzaju nie do koñca
przemyœlanych rozwi¹zañ oraz obserwacji skutków ich zastosowania (tzw. metoda prób i b³êdów) czy te¿ wdra¿aniu „niedopracowanych konstrukcji” – jest znacznie ograniczone.
Podczas poszukiwania nowych rozwi¹zañ organizacyjnych, trzeba pamiêtaæ,
¿e nie ma i nie mo¿e byæ dwóch w pe³ni izomorficznych organizacji (instytucji,
jednostek) i œrodowisk stanowi¹cych otoczenie, w jakich one funkcjonuj¹, ¿e do
ka¿dego projektu trzeba podchodziæ indywidualnie, sytuacyjnie. Nale¿y byæ
œwiadomym tego, ¿e nie ma bezwzglêdnie dobrych lub z³ych wzorców, metod,
technik projektowania. Ka¿d¹ organizacjê nale¿y traktowaæ indywidualnie15.
St¹d przy konstruowaniu rozwi¹zañ lokalnych, regionalnych z zakresu bezpieczeñstwa, powinno siê to robiæ najbli¿ej miejsca, którego te rozwi¹zania bêd¹ dotyczy³y. Szczegó³owe normowanie lokalnych, regionalnych rozwi¹zañ organizacyjnych (m.in. w zakresie zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych, informacyjnych) z oddalonego miejsca centralnego nigdy nie uwzglêdni rzeczywistych
potrzeb spo³ecznoœci lokalnych. Na szczeblu centralnym normowanie powinno
ograniczaæ siê do okreœlania ogólnych zasad – zostawiaj¹c du¿¹ swobodê w zakresie szczegó³owych rozwi¹zañ organizacyjnych osobom bezpoœrednio odpowiadaj¹cym za bezpieczeñstwo na danym terenie.
l
l

13

Findeisen W. (red.): Analiza systemowa – podstawy i metodologia, PWN, Warszawa 1985, s. 93;
por. tak¿e Duchniewicz S. (red.): DŸwignia Archimedesa czyli metody i techniki zarz¹dzania. Teoria
i praktyka, Wydawnictwo Mened¿erskie PTM, Warszawa 2004, s. 179–183; Lisiecki M.: Zarz¹dzanie
bezpieczeñstwem publicznym, Wydawnictwo Naukowe £OŒGRAF, Warszawa 2011, s. 243.
14
Zob. Lisiecki M.: Klasyczne i nowe metody organizacji i zarz¹dzania. Teoria i praktyka, WSZiM,
Warszawa 2001, s. 73–76, 244–250.
15
Lisiecki M.: Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem publicznym…, s. 245; Zimniewicz K.: Teoria i praktyka zarz¹dzania, PWE, Warszawa 2014, s. 134.
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W badaniach s³u¿¹cych tworzeniu nowych koncepcji, wzorców postêpowania, wskazane jest równoczesne pos³ugiwanie siê wieloma podejœciami, poniewa¿
wzajemnie siê one uzupe³niaj¹. Bowiem, jak ju¿ wspomniano, metody konceptualne s¹ nastawione na informatywnoœæ, czyli na przekazywanie znacznego zasobu wiedzy hipotetycznej, teoretycznej, koncepcyjnej, empirycznej – na rzetelnoœæ, wiarygodnoœæ, sprawdzalnoœæ twierdzeñ, zaœ metody formalne – na
stosowalnoœæ modelowych rozwi¹zañ. Oferowane w praktyce teorie, koncepcje,
wzorce rozwi¹zañ, postêpowania i inne rekomendacje, powinny byæ twórcz¹ syntez¹ wiedzy spekulatywnej, sprawdzonej empirycznie i (lub) w procesie modelowania formalnego. Badañ konceptualnych i empirycznych nie mo¿na traktowaæ
jako odizolowanych, przeciwstawnych metod badawczych, lecz jako uzupe³niaj¹ce siê i wspomagaj¹ce wzajemnie, a wiêc jako komplementarne metody
postêpowania badawczego16. Równolegle badania konceptualne i empiryczne
mog¹, a czêsto nawet musz¹, mieæ bardziej lub mniej systemowy i sytuacyjny
charakter. Bowiem podejœcie systemowe daje mo¿liwoœæ kompleksowego postrzegania zjawisk, rozwi¹zywania problemów, zaœ podejœcie sytuacyjne wskazuje
na brak jednego, najlepszego wzorca postêpowania, na potrzebê poszukiwania
zbioru rozwi¹zañ, uwzglêdniaj¹cego ró¿ne sytuacje oraz zmiany w czasie.
Idealna (doskona³a) struktura organizacyjna instytucji odpowiedzialnych za
bezpieczeñstwo musi spe³niaæ szereg funkcji i uwzglêdniaæ wiele wymogów.
Powinna:
l
byæ œciœle dostosowana do zmieniaj¹cych siê wymogów odbiorców us³ug
(obywateli);
l
zapewniaæ w³aœciw¹ realizacjê celów strategicznych i wynikaj¹cych z nich celów operacyjnych organizacji;
l
jej funkcjonowanie powinno wynikaæ ze strategii i byæ do niej dostosowane;
l
neutralizowaæ turbulencje w otoczeniu i wspó³pracuj¹c pozostawaæ z nimi
w symbiozie;
l
sprzyjaæ rozwojowi organizacji, kompensuj¹c czasowe niedoskona³oœci po17
szczególnych jej elementów .
Projektuj¹c strukturê organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo, nale¿y odpowiedzieæ na wiele pytañ. G³ówne z nich to:
l
Ilu potrzeba pracowników wykonawczych?
l
Jak ich po³¹czyæ w grupy (co zdecyduje o liczbie instytucji, komórek organizacyjnych w instytucjach, szczebli kierowania oraz kadry kierowniczej)?
l
Jaki powinien byæ obieg informacji (dyrektywnej, sprawozdawczej, dla potrzeb bie¿¹cej dzia³alnoœci)?
l
Jak¹ rolê ma odgrywaæ ka¿dy z pracowników w organizacji (jakie bêdzie mia³
18
zadania, uprawnienia, jaka bêdzie jego odpowiedzialnoœæ)? .
16

Krzy¿anowski L., s. 251–253.
Por. Kuc B.R.: Zarz¹dzanie doskona³e, Oskar-Master of Biznes, Warszawa 1999, s. 152.
18
Lisiecki M.: Klasyczne i nowe metody organizacji i zarz¹dzania…, s. 150.
17
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Tworzenie struktur organizacyjnych mo¿e odbywaæ siê w dwojaki sposób
– podmiotowy lub przedmiotowy19. Odmienny jest w tych dwóch metodach
punkt wyjœciowy, w ró¿ny sposób okreœla siê w nich relacje wystêpuj¹ce miêdzy
wykonawcami i kierownikami. Szczególnie ró¿ni¹ siê sposobem przydzia³u i podzia³u zadañ i uprawnieñ.
W metodzie podmiotowej pracownicy – zarówno wykonawcy, jak i kierownicy – stanowi¹ grupê, któr¹ najpierw dobiera siê do organizacji, a dopiero póŸniej
okreœla co ka¿dy z jej uczestników ma robiæ. Projektant-organizator pos³uguj¹cy
siê t¹ metod¹ przy tworzeniu organizacji zastanawia siê najpierw kim osobowo
dysponuje i kim chcia³by dysponowaæ, a dopiero póŸniej jakie zadania trzeba realizowaæ i jak je rozdzieliæ wraz z uprawnieniami miêdzy posiadane podmioty
dzia³ania.
Stosuj¹c metodê podmiotow¹, najpierw ustala siê wiêc – na podstawie doœwiadczenia, porównania z innymi organizacjami, intuicji czy te¿ „czystego przypadku” – wielkoœæ zatrudnienia, liczbê stanowisk kierowniczych i komórek organizacyjnych, a dopiero póŸniej przydziela czy niejednokrotnie dopiero poszukuje
odpowiednich zadañ i funkcji dla uprzednio utworzonych komórek i stanowisk
pracy. Kolejnoœæ tê mo¿na zapisaæ w postaci:
P1 ® F1, F2
P2 ® F3
.........
Pi ® Fj, Fk
gdzie:
P1, P2, ... ,Pi – podmioty dzia³ania,
F1, F2, ..., Fk – podstawowe funkcje (obszary, zadania) dzia³alnoœci organizacji
przekazywane podmiotom do realizacji.
Przedstawiony opis wykazuje, ¿e podmiotowa metoda projektowania struktur
organizacyjnych charakteryzuje siê konstruowaniem organizacji „pod ludzi”.
Z tego wzglêdu jest ma³o nowatorska. Mo¿e s³u¿yæ g³ównie do formalizowania
i sankcjonowania dotychczasowego, wewnêtrznego podzia³u zadañ w organizacji
realizowanych przez poszczególne podmioty dzia³ania. Mo¿e te¿ byæ metod¹ pomocnicz¹ (koryguj¹c¹) przy projektowaniu organizacji metod¹ przedmiotow¹
(dla lepszego wykorzystania indywidualnych mo¿liwoœci pracowników). Niestety jest ona do tej pory dominuj¹c¹ przy projektowaniu w Polsce instytucji
odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo.
Bardziej racjonaln¹ metod¹ projektowania struktur organizacyjnych jest metoda przedmiotowa. W niej struktura organizacyjna jest bezpoœredni¹ konsekwencj¹ celów i zadañ przypisanych organizacji. Tworz¹c j¹ najpierw zastanawiamy siê nad celami, funkcjami (obszarami dzia³ania, zadaniami), przed19
Zob. Bieniok H., Rokita J.: Struktura organizacyjna przedsiêbiorstwa, PWN, Warszawa 1984,
s. 178–194; Przyby³a M., Wudarzewski W., Koziñski J.: Struktura organizacji jako narzêdzie zarz¹dzania, Wyd. AE we Wroc³awiu, Wroc³aw 1995, s. 139–143.
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siêwziêciami, czynnoœciami jakie musz¹ byæ realizowane, a dopiero póŸniej kto
to personalnie bêdzie robi³, ile musi byæ komórek organizacyjnych, ilu kierowników. Zale¿noœæ tê mo¿na zapisaæ w postaci:
F1 ® p11, p12, ... , p1i ® c111, c112, ... , c1ij ® P1, P2, ... , Pk
F2 ® p21, p22, ... , p2l ® c211, c212, ... , c2lm ® Pk+1, Pk+2, ... , Pn
..............................................
Fq ® pq1, pq2, ... , pqr ® cq11, cq12, ... , cqrs ® Pn+1, Pn+2, ... , Pt
gdzie:
F1, F2, ... , Fq – funkcje,
p11, p12, ... , pqr – przedsiêwziêcia,
c111, c112, ... , cqrs – czynnoœci,
P1, P2, ... , Pt – podmioty dzia³ania.
Klasyczna, przedmiotowa metoda projektowania organizacji obejmuje nastêpuj¹ce etapy:
l
okreœlenie celu dzia³ania organizacji, jego podzia³ na funkcje (cele cz¹stkowe,
zadania), przedsiêwziêcia (zbiory dzia³añ), czynnoœci (dzia³ania szczegó³owe); przydatn¹ technik¹ jest tu tzw. drzewo celów (rys. 4);
l
tworzenie hierarchii organizacyjnej od do³u (od stanowisk wykonawczych,
przypisuj¹c im do realizacji okreœlone czynnoœci, przedsiêwziêcia, funkcje
oraz odpowiednie uprawnienia);
l
tworzenie systemu informacyjnego;
l
utrwalanie organizacji w systemie znaków graficznych (w formie statutu, re20
gulaminu organizacyjnego, etatu itp.) .
To projektowanie od do³u – od gmin, powiatów – powinno dotyczyæ tak¿e
bezpieczeñstwa obywateli. Nale¿a³oby, aby to na szczeblach usytuowanych najbli¿ej obywateli zapada³y decyzje co do kierunków zabezpieczania najwa¿niejszych ich potrzeb. To proporcjonalnie do tych potrzeb powinny byæ dzielone
œrodki bud¿etowe, tak aby jak najbardziej racjonalnie by³y wykorzystywane na
tworzenie, funkcjonowanie, doskonalenie struktur organizacyjnych instytucji
s³u¿¹cych obywatelom. Z „do³u”, a nie z „góry” lepiej widaæ jakie s¹ potrzeby, jak
racjonalnie gospodarowaæ zawsze ograniczonymi zasobami.
Mo¿emy przyj¹æ, ¿e:
l
celem g³ównym jest zapewnienie bezpieczeñstwa obywateli,
l
aby ten cel osi¹gn¹æ, musz¹ byæ realizowane co najmniej nastêpuj¹ce funkcje:
retrospektywnego i prospektywnego identyfikowania zagro¿eñ, identyfikowania wagi zagro¿eñ, normowania, formu³owania strategii dzia³ania, prewencyjna, operacyjna, restrykcyjna, zabezpieczaj¹ca dzia³alnoœæ podstawow¹,
l
przedsiêwziêcia i czynnoœci w zakresie realizacji funkcji podstawowych powinny byæ podporz¹dkowane wymaganiom zg³aszanym przez obywateli.
20

Ibidem oraz Kie¿un W., s. 231–233; Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie,
PWE, Warszawa 1997, s. 306–307.
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F1

Cel
g³ówny

F2

Rys. 4. Przyk³ad konstruowania drzewa celów dla organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo
obywateli
îród³o: Opracowanie w³asne.

Przedstawiony algorytm projektowania struktur organizacyjnych potwierdza,
¿e w metodzie przedmiotowej g³ównymi elementami decyduj¹cymi o kszta³cie
organizacji s¹ cele i zadania, jakie ma ta organizacja realizowaæ. Wynikaj¹ one
z potrzeb otoczenia. Dopiero na skonstruowan¹ siatkê (drzewo) celów, zadañ,
nak³ada siê podmioty dzia³ania, w kolejnoœci – stanowiska wykonawcze, komórki organizacyjne (³¹cz¹c stanowiska wykonawcze o podobnym zakresie dzia³ania,
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pamiêtaj¹c jednoczeœnie o potrzebie racjonalnego doboru rozpiêtoœci kierowania), stanowiska kierownicze.
Zaprezentowana metoda przedmiotowa umo¿liwia projektowanie zarówno
klasycznych struktur mechanistycznych, jak i nowoczesnych struktur organicznych (œciœle dopasowanych do bêd¹cych w dynamice celów i zadañ wynikaj¹cych
z bie¿¹cych potrzeb otoczenia).
Obserwuj¹c œwiatowe tendencje rozwojowe wspó³czesnych struktur organizacyjnych, mo¿na zauwa¿yæ ¿e:
l
nawet organizacje o globalnym zasiêgu dzia³ania, dbaj¹c o racjonalne wykorzystanie swoich zasobów, staj¹ siê coraz mniejsze pod wzglêdem zatrudnienia; po to, aby zwiêkszyæ szybkoœæ reakcji, pozbywaj¹ siê tych wszystkich
rodzajów dzia³alnoœci, które wykraczaj¹ poza ich œciœle okreœlone podstawowe
kompetencje – czyli ograniczaj¹ dzia³alnoœæ tylko do tego co umiej¹ robiæ najszybciej, najlepiej i najkorzystniej;
l
organizacje staj¹ siê centrami skomplikowanych sieci powi¹zañ o zmiennym
sk³adzie, obejmuj¹cym czêsto znaczny obszar dzia³ania; w sk³ad sieci
wchodz¹ odbiorcy, dostawcy, partnerzy strategiczni, instytucje finansowe, laboratoria, centra szkoleniowe itd.;
l
miejsce wieloszczeblowych struktur hierarchicznych zajmuj¹ struktury
p³askie o ma³ej liczbie szczebli, znacznej rozpiêtoœci kierowania, w której
cz³onkowie organizacji posiadaj¹ du¿¹ samodzielnoœæ dzia³ania; struktury takie s¹ budowane wokó³ procesów (od pomys³u do realizacji), st¹d wiêc czêsto
brak jest wyraŸnie wydzielonych pionów funkcjonalnych;
l
struktury budowane wokó³ procesów koncentruj¹ siê nie na tym co wewn¹trz,
ale na tym co na zewn¹trz organizacji, czyli na jakoœci i satysfakcji klienta
(obywatela);
l
w p³askich strukturach zbudowanych wokó³ procesów jest wa¿ne nie tyle, kto
ma jakie stanowisko, lecz kto co wie, kto co potrafi; role w organizacji s¹ wiêc
zmienne, a potrzeba dostosowywania siê do coraz to nowszych sytuacji wymusza zapotrzebowanie na coraz to nowsze typy wiedzy, umiejêtnoœci, infor21
macji .
Zadania podmiotów wchodz¹cych w sk³ad systemu bezpieczeñstwa obywateli
musz¹ byæ œciœle powi¹zane z uprawnieniami decyzyjnymi. Na przyk³ad nie
mo¿e kto inny okreœlaæ w szczegó³ach struktur organizacyjnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo obywateli, finansowaæ tê dzia³alnoœæ, mianowaæ
(powo³ywaæ) na okreœlone stanowiska, a kto inny odpowiadaæ za skutki realizacji
zadañ. Powinna byæ przestrzegana zasada – na tyle zadañ, na ile uprawnieñ. Równie¿ wa¿ne jest, aby przy poszukiwaniu nowych rozwi¹zañ w sferze bezpieczeñstwa uczestniczyli nie tylko politycy, prawnicy, ekonomiœci, lekarze, wojskowi,
policjanci – ale szersza reprezentacja, obejmuj¹ca przede wszystkim obywateli,
media, a tak¿e pracowników naukowych reprezentuj¹cych ro¿ne dyscypliny.
21

KoŸmiñski A.K.: Zarz¹dzanie tu i teraz, WSPiZ, Warszawa 1996, s. 45–48.
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Cech¹ nowoczesnych struktur organizacyjnych jest przechodzenie od:
patrzenia do œrodka na postrzeganie otoczenia,
l
sta³oœci do zmiennoœci,
l
biurokracji do adhokracji,
l
wykorzystywania pracowników do rozwijania ich mo¿liwoœci,
l
walki o swój w¹sko rozumiany presti¿ do wspó³pracy,
l
prostoty do z³o¿onoœci,
22
l
zamykania siê do otwartoœci .
Wspó³czesne organizacje s¹ przede wszystkim nakierowane na klienta (obywatela), specjalizuj¹ siê w szybkim dostarczaniu klientom coraz bardziej dostosowanych do ich wymogów produktów (materialnych i niematerialnych w postaci
us³ug). W odniesieniu do bezpieczeñstwa spo³ecznego – us³ug zapewniaj¹cych to
bezpieczeñstwo na odpowiednim poziomie (akceptowanym przez obywateli).
Z pewnym uproszczeniem mo¿na przyj¹æ, ¿e jakoœæ us³ug na rzecz zapewnienia bezpieczeñstwa spo³ecznego obejmuje: jakoœæ oczekiwan¹ przez klienta
(odbiorców-obywateli), jakoœæ procesu realizacji us³ugi, jakoœæ wyniku, który
mo¿e byæ niezadowalaj¹cy, zadawalaj¹cy, ponadprzeciêtny23. Tak widzian¹ jakoœæ us³ug publicznych przedstawiono na rys. 5.
l

Oczekiwania niezaspokojone
Jakoœæ
oczekiwana
przez
klienta
(odbiorcê
– obywatela)

Jakoœæ
procesu
realizacji
us³ugi
na rzecz
bezpieczeñstwa
spo³ecznego

– jakoœæ niezadowalaj¹ca

Jakoœæ

Oczekiwania zaspokojone

wyniku

– jakoœæ w³aœciwa (zadowalaj¹ca)

Ponad oczekiwania
– jakoœæ wysoka (ponadprzeciêtna)

Rys. 5. Jakoœæ us³ug publicznych
îród³o: Opracowanie w³asne.

W odniesieniu do organizacji ju¿ istniej¹cych, ³atwo zauwa¿yæ, ¿e czêœæ ich
dzia³añ jest, z punktu widzenia potrzeb spo³ecznych, nieu¿yteczna, czêœæ u¿yteczna, czêœæ nie jest realizowana (rys. 6). Rol¹ ka¿dej organizacji jest jak najlepsze
dopasowanie swoich dzia³añ do rzeczywistych potrzeb spo³ecznych, przy jedno22

Zob. Fo³tyn H.: Klasyczne i nowe struktury organizacji, Wydawnictwo Key Text, Warszawa
2007, s. 38.
23
Por. Bugdol M.: Zarz¹dzanie jakoœci¹ w urzêdach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011, s. 29.
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czesnej optymalizacji wykorzystania zasobów organizacyjnych (ludzkich, rzeczowych, finansowych, informacyjnych).
Nieu¿yteczne
Dzia³ania
realizowane
przez organizacjê
U¿yteczne
Potrzeby
spo³eczne
Nie realizowane
Rys. 6. Zjawisko dysharmonii pomiêdzy potrzebami spo³ecznymi i dzia³aniami organizacji
îród³o: Opracowanie w³asne.

Bez wzglêdu na to, czy przy projektowaniu struktur organizacyjnych bêdzie
dominowa³o podejœcie empiryczne czy konceptualne, czy bêdzie preferowane podejœcie podmiotowe czy przedmiotowe – potrzebna jest wiedza na temat rozwi¹zañ organizacyjnych u innych realizuj¹cych podobn¹ misjê, wizjê, strategiê.
Metodê, która opiera siê na potrzebie uczenia siê od innych, porównywania
siê z innymi, równania do najlepszych i przenoszenia dobrych pomys³ów – nazywamy benchmarkingiem24. Praktyka potwierdza, ¿e nie zawsze decydentom chce
siê podpatrywaæ innych, rozwa¿aæ mo¿liwoœci wprowadzania nowych rozwi¹zañ.
Zawsze bowiem wi¹¿e siê to z zachwianiem stabilnoœci funkcjonowania organizacji, „b³ogiego” spokoju, z którego wiêkszoœæ – zarówno kierowników, jak i wykonawców – jest zadowolona. Jednak praktyka ostatnich lat zmusza do wiêkszego
liczenia siê z oczekiwaniami otoczenia.
Benchmarking nie jest metod¹ poszukiwania pojedynczych innowacji, lecz
procesem wykrywania sposobów prowadz¹cych do lepszych rozwi¹zañ, a stosowanych przede wszystkim poza dan¹ organizacj¹. Podstawowym pytaniem jakie
siê zadaje jest: dlaczego inni robi¹ to inaczej i dziêki czemu osi¹gaj¹ lepsze wyniki? Czyli g³ównym celem benchmarkingu jest znajdowanie i przenoszenie metod, dziêki którym mo¿na tworzyæ lepsze rozwi¹zania.
Profesjonalny benchmarking obejmuje m.in. nastêpuj¹ce elementy:
l
ustalenie najlepszych w danej dziedzinie, tzw. „benchmarkerów”,
l
okreœlenie co robi¹ najlepsi, aby byæ najlepszymi,
l
wdro¿enie podpatrzonej (czêœciowo zmienionej lub nie) metody we w³asnej
organizacji,
24

Zob. Zimniewicz K.: Wspó³czesne koncepcje i metody zarz¹dzania, PWE, Warszawa 2009,
s. 11–23.

Uwarunkowania projakoœciowego zarz¹dzania bezpieczeñstwem obywateli

73

25

poszukiwanie nowych „benchmarkerów” .
Poszukuj¹c „benchmarkerów”, warto odwo³aæ siê do doœwiadczeñ pañstw
o najwy¿szym rozwoju spo³eczno-gospodarczym. To od nich mo¿emy siê uczyæ,
nad¹¿aæ za nimi. Wiedzê na temat najlepszych powinniœmy czerpaæ z raportów
oœrodków naukowo-badawczych. Dwa najnowsze raporty z 2013 r: The World’s
„Most Important“ Problems oraz 2013 The Legatum Prosperity Index przedstawiono wczeœniej.
Jak wspomniano wczeœniej, przeciwdzia³anie zagro¿eniom dla bezpieczeñstwa obywateli wymaga wielorakich dzia³añ zarówno w p³aszczyznach miêdzynarodowych, jak i krajowych, regionalnych czy te¿ lokalnych. Wa¿nym instrumentem dla zapewnienia bezpieczeñstwa obywateli jest innowacyjnoœæ
dzia³añ – szczególnie instytucji publicznych. Bowiem g³ównie przez nie pañstwo
wp³ywa na poziom bezpieczeñstwa.
Innowacyjnoœæ w odniesieniu do instytucji publicznych sprowadza siê do
wprowadzania nowoœci podnosz¹cych sprawnoœæ oraz jakoœæ us³ug œwiadczonych przez te instytucje. Na tle innych pañstw europejskich funkcjonowanie instytucji publicznych w Polsce nale¿y oceniæ doœæ nisko. G³ównym sposobem
podwy¿szania innowacyjnoœci polskiej administracji publicznej w przysz³oœci
powinno byæ szersze wdra¿anie technologii IT oraz ICT.
W szerokim znaczeniu innowacyjnoœæ jest rozumiana jako wszystko, co postrzegane jest przez ludzi jako nowe. Zawê¿aj¹c do obszaru organizacji i zarz¹dzania, mo¿na powiedzieæ, ¿e innowacje – to zmiany celowo wprowadzane przez
cz³owieka, które polegaj¹ na zastêpowaniu dotychczasowych rozwi¹zañ organizacyjnych innymi, ocenianymi dodatnio26. Za innowacyjn¹ bêdziemy wiêc rozumieli tak¹ organizacjê, która dokonuje zmian ocenianych jako pozytywne, za
nieinnowacyjn¹ – nie dokonuj¹c¹ takich zmian. Skala tych zmian bêdzie wskazywa³a na poziom tej innowacyjnoœci.
Czy s¹ jednak zmiany pozytywne? Stosuj¹c jakie kryteria, mo¿na mówiæ o dodatniej lub ujemnej ocenie instytucji publicznych? Kto te kryteria powinien
konstruowaæ i wykorzystywaæ do oceny? Czy maj¹ to byæ kryteria iloœciowe, jakoœciowe? Czy zmiany, jakie zasz³y w polskiej administracji publicznej, mo¿na
okreœliæ jako pozytywne? Czy dotyczy to wszystkich obszarów istotnych dla obywateli? Czy mo¿na przewidzieæ po¿¹dane kierunki doskonalenia instytucji publicznych? Czy na kanwie dyskusji na temat przedsiêbiorstw przysz³oœci mo¿na
tak¿e mówiæ o administracji przysz³oœci? Czy mo¿na skonstruowaæ bezdyskusyjny, normatywny wzorzec oceny instytucji publicznych? Czy rzeczywiœcie zapisy
konstytucyjne wskazuj¹ce na innowacyjnoœæ w obszarze organizacji i zarz¹dzania
l

25

Por. Langer H.: „Benchmarking” ist mehr als der bekannte Vergleich mit der Konkurrenz, Marketing Journal 1994, nr 1; zob. te¿ Karlöf B., Östblom S.: Benchmarking. Równaj do najlepszych,
Zarz¹dzanie i Finanse – Józef Œnieciñski, Warszawa 1995, s. 108–215.
26
Pomyka³o W. (red.): Encyklopedia biznesu, t. 1, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995, s. 354;
Brzeziñski M. (red.): Zarz¹dzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa
2001, s. 19.
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instytucjami publicznymi maj¹ swoje odbicie w rzeczywistoœci? A w szczególnoœci:
l
Czy istnieje powszechne odczucie, ¿e Rzeczpospolita Polska jest dobrem
wspólnym wszystkich obywateli?
l
Czy Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pañstwem prawnym, urzeczywistniaj¹cym zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej?
l
Czy w³adza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej nale¿y do narodu?
l
W jakim stopniu naród sprawuje w³adzê przez swoich przedstawicieli, a w jakim bezpoœrednio?
l
Jaki jest poziom decentralizacji w³adzy publicznej, czy decentralizacja jest
zjawiskiem trwa³ym, czy mamy stopniowy powrót do centralizacji?
l
Jak¹ czêœæ zadañ publicznych samorz¹d wykonuje w imieniu w³asnym i na
w³asn¹ odpowiedzialnoœæ, na ile te zadania s¹ istotne z punktu widzenia potrzeb spo³ecznoœci lokalnych?
l
Czy dzia³alnoœæ organów administracji rz¹dowej ogranicza siê do prowadzenia polityki wewnêtrznej i zagranicznej RP? Jeœli nie – to jaki procent stanowi¹ dzia³ania operacyjne (bie¿¹ce)? Czy te dzia³ania operacyjne nie mog³yby
27
byæ realizowane przez samorz¹dy jako zadania w³asne ?
Kolejne pytania:
l
Czy utworzenie samorz¹dów gminnych, powiatowych, województwa, mo¿na
uznaæ za innowacyjne?
l
Czy jest zachowany parytet pomiêdzy zadaniami i uprawnieniami administracji rz¹dowej oraz samorz¹dowej (czy za zadaniami id¹ odpowiednie uprawnienia decyzyjne w zakresie formu³owania celów i zadañ, gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi)?
l
Skoro wiêkszoœæ zadañ istotnych dla spo³ecznoœci lokalnej jest realizowana
przez samorz¹dy – dlaczego œrodki finansowe z podatków od osób fizycznych
i prawnych nie zostaj¹ w samorz¹dach, przy odprowadzaniu ich czêœci do bud¿etu centralnego, tak aby mog³a byæ realizowana polityczna funkcja administracji rz¹dowej oraz jej pomocnicza rola wobec samorz¹dów?
l
Kto komu powinien „wydzielaæ” pieni¹dze – administracja rz¹dowa samorz¹dom czy samorz¹dy administracji rz¹dowej?
l
Ile jest instytucji publicznych zaliczanych do administracji rz¹dowej realizuj¹cych podobn¹ misjê, podobne cele i zadania?
Przedstawiony zbiór pytañ nie jest pe³ny. Ka¿de z tych pytañ stanowi oddzielny problem badawczy.
G³ównym obszarem pozytywnych zmian w zakresie organizacji zarz¹dzania
jest sfera dzia³alnoœci gospodarczej. W tej sferze, kto nie nad¹¿a za najlepszymi,
ten nie ma szans nie tylko na rozwój, ale i na przetrwanie. Dla przedsiêbiorstw
rozwój i przetrwanie s¹ g³ównymi celami strategicznymi dzia³añ. Czy równie¿
dla instytucji publicznych bêd¹ one g³ównymi celami strategicznymi?
27

Zob. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – DzU 1997, nr 78 poz. 483 (z póŸn. zm).

Uwarunkowania projakoœciowego zarz¹dzania bezpieczeñstwem obywateli

75

Oczywiœcie rozwój i przetrwanie mo¿na równie¿ zaliczyæ do podstawowych
celów dzia³alnoœci administracji publicznej – lecz nie samych instytucji publicznych, a odbiorców us³ug, na rzecz których instytucje te funkcjonuj¹ (przede
wszystkim obywateli).
Zmiany zachodz¹ce w podmiotach gospodarczych wymuszaj¹ zmiany w administracji publicznej. St¹d pod koniec XX w. pojawi³a siê Idea New Public
Management oparta na potrzebie przedsiêbiorczego zarz¹dzania instytucjami
publicznymi, przeciwstawiania zbiurokratyzowanemu zarz¹dzaniu opartemu na
hierarchicznej strukturze organów w³adzy oraz ich funkcjonalnej specjalizacji.
Adaptowano dla potrzeb zarz¹dzania instytucjami publicznymi metody i techniki organizacji, i zarz¹dzania z obszaru biznesu, bardziej otwarto siê na wspó³pracê z organizacjami non-profit28. Zak³ada³a ona:
l
ograniczenie bezpoœredniego udzia³u sektora publicznego w gospodarce,
l
intensyfikacjê prywatyzacji w³asnoœci publicznej,
l
zwiêkszenie efektywnoœci w obszarze klasycznych dóbr i us³ug publicznych,
l
wzmocnienie pozycji obywatela na rynku dóbr i us³ug, a w szczególnoœci
zast¹pienie obywatela, pasywnego p³atnika podatków – obywatelem konsumentem,
l
zmniejszenie aparatu pañstwowego oraz oddzielenie ró¿nych centralnych instytucji pañstwowych, podejmuj¹cych decyzje w zakresie alokacji dóbr
i us³ug od instytucji peryferyjnych, w postaci agencji i innych pozarz¹dowych
29
organizacji, których zadaniem jest dzia³alnoœæ operacyjna .
New Public Management zak³ada³a potrzebê wprowadzenia:
l
reformy o orientacji rynkowej, nawi¹zuj¹ce do idei zapo¿yczonych z zasad
funkcjonowania sektora prywatnego (szersze wykorzystanie instrumentów
marketingu, public relations obejmuj¹cych silne sprzê¿enie zwrotnie z odbiorcami us³ug – obywatelami),
l
reformy partycypacyjne, k³ad¹ce nacisk na mechanizmy podejmowania decyzji,
l
reformy deregulacyjne, ograniczaj¹ce nadmiern¹ i nieadekwatn¹ do rzeczywi30
stoœci liczbê przepisów .
Jedn¹ z najpowa¿niejszych konsekwencji New Public Management sta³a siê
mo¿liwoœæ tworzenia dla dóbr i us³ug publicznych rynków zewnêtrznych, opartych na zasadach konkurencyjnoœci. Oznacza to zwrócenie wiêkszej uwagi na potrzeby klientów, oferowanie wiêkszego wyboru dóbr i us³ug, uwzglêdniaj¹cego
szersze preferencje oraz zapewniaj¹cego wy¿szy standard œwiadczeñ. To przesuniêcie akcentu w zarz¹dzaniu sektorem publicznym na konkurencyjnoœæ i orientacjê na wyniki wymaga:
28

Osborne D., Gaebler T.: Rz¹dziæ inaczej. Jak duch przedsiêbiorczoœci przenika i przekszta³ca administracjê publiczn¹, Media Rodzina, Poznañ 1994, s. 511.
29
Filipiuk J.: New Public Management – nowa filozofia zarz¹dzania sektorem publicznym, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu (artyku³ opublikowany w Internecie).
30
Peters B.G.: Policy Transfers between governments: the case of administrative reform, West European Polities, vol. 20/1997, s. 73–75.
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„odchudzania” administracji,
oddelegowania w³adzy i odpowiedzialnoœci na ni¿sze szczeble zarz¹dzania
oraz zastêpowanie rz¹dzenia wspó³zarz¹dzaniem,
l
ukierunkowania procesu podejmowania decyzji na misjê i za³o¿one cele,
l
zastêpowania rozdzielania rz¹dowych funduszy aktywnym poszukiwaniem
alternatywnych Ÿróde³ finansowania.
Idea New Public Management mia³a wp³yw na zmiany ustrojowe wprowadzane w Polsce w ostatniej dekadzie XX w. Niestety, obecnie obserwuje siê odwrót
od tej idei. Obserwuje siê powrót do tradycyjnego modelu funkcjonowania administracji publicznej – mocno sformalizowanego z wszechw³adnymi szczegó³owymi procedurami ograniczaj¹cymi mo¿liwe sposoby dzia³ania, ograniczaj¹cymi
kreatywnoœæ i innowacyjnoœæ dzia³añ31.
Charakterystyczne cechy – z uwzglêdnieniem podobieñstw i ró¿nic – zarz¹dzania przedsiêbiorstwem i instytucj¹ administracji publicznej przedstawiono
w tabeli 10.
l
l

Tabela 10. Charakterystyczne cechy zarz¹dzania przedsiêbiorstwem i instytucj¹ administracji
publicznej
Elementy
zarz¹dzania

Przedsiêbiorstwo

Instytucja administracji publicznej

Misja

Okreœlona w dokumentach za³o¿y- Okreœlona w ustawie lub w akcie wykonawczym do niej
cielskich w kszta³cie ustalonym
w kszta³cie ustalonym przez ustawodawcê (na wniosek
przez w³aœciciela.
instytucji maj¹cych prawo do inicjatywy
ustawodawczej).

Strategia

Du¿a swoboda wyboru strategii
Ma³a swoboda wyboru strategii dzia³ania. Ogólne ramy
dzia³ania, strategia podporz¹dkostrategii wynikaj¹ z zapisów ustawowych, wytycznych
wana rozwojowi, przetrwaniu orga- organów wy¿szego szczebla. Swoboda jedynie w zakrenizacji. Ograniczenia – dostêpnoœæ sie zagadnieñ szczegó³owych zwi¹zanych ze specyfik¹
do zasobów, ograniczenia
terenu dzia³ania.
instytucjonalne.

Planowanie Dominuje planowanie strategiczne. Dominuje planowanie operacyjne. Planowanie strategiczne, w formie szcz¹tkowej, ma³o skorelowanej ze
Z planów strategicznych wynikaj¹
plany operacyjne. Plany, o ró¿nym sob¹, wystêpuje g³ównie na szczeblach najwy¿szych.
W wiêkszoœci przypadków plany sporz¹dza siê po to
poziomie formalizacji i szczegó³owoœci, s¹ podstawowym instru- aby by³y, aby przedstawiæ je na wypadek kontroli zewnêtrznej. Nie s¹ podstawowym instrumentem optymalimentem realizacji i kontroli
zuj¹cym i porz¹dkuj¹cym dzia³ania operacyjne
dzia³añ.
urzêdów.
Organizowanie

31

Ró¿ne modele struktur organizacyjnych z tendencj¹ do przechodzenia od struktur mechanistycznych
do struktur quasi-organicznych,
p³askich. Sp³aszczanie to wynika
z potrzeb obni¿ania kosztów
w³asnych.

Struktury wybitnie mechanistyczne, z regu³y smuk³e.
Doœæ kosztowne.

Frieske K.: Zarz¹dzanie publiczne: nauka czy uogólniona praktyka, II Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zak³adów Zarz¹dzania Publicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 14–15
listopada 2012; Izdebski H., Kulesza M.: Administracja publiczna, wyd. 3, Liber, Warszawa 2004,
s. 86–92.
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Instytucja administracji publicznej

Przewodze- Dominuje styl demokratyczny. Sto- Dominuje styl autokratyczny. Instrumenty motywowania
nie
sowanych jest wiele instrumentów do pracy ograniczaj¹ siê w zasadzie do instrumentów
motywowania do pracy – zarówno p³acowych. Wszechobecne procedury ograniczaj¹ swop³acowych, jak i pozap³acowych. bodê dzia³ania. Zdobyte wykszta³cenie, wiedza, doœwiadczenie, s¹ w ma³ym stopniu wykorzystywane.
Zdobyte wykszta³cenie, wiedza,
doœwiadczenie, s¹ w du¿ym stopniu wykorzystywane.
Kontrolowanie

Zarówno kontrola ex-post, jak i ex-ante. Coraz wa¿niejsza jest kontrola wyprzedzaj¹ca wed³ug idei
„zd¹¿yæ przed b³êdem”. Kontrola
nie jest tylko ostatnim ogniwem
zarz¹dzania, wystêpuje na
wszystkich jego etapach. Przedsiêbiorstwa oceniane s¹ g³ównie
w aspekcie wyników finansowych,
które s¹ wprost proporcjonalne do
zadowolenia klientów.

Dominuje tradycyjna kontrola ex-post. Mniej wa¿ne jest
czy instytucja funkcjonuje sprawnie (trafnie formu³uje
cele i je realizuje, racjonalnie gospodaruje swoimi zasobami), wa¿niejsze jest czy zadawala organy wy¿szego
szczebla, przestrzega dyscypliny bud¿etowej. Obywatel,
jako podstawowy odbiorca us³ug, jest w dalszym ci¹gu
bardziej przedmiotem ni¿ podmiotem.

îród³o: Lisiecki M.: Jakoœæ jako kryterium nowoczesnoœci administracji publicznej, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczeciñskiego nr 573, Ekonomiczne Problemy Us³ug nr 45 [w:] Nowoczesna Administracja
Publiczna (red. Lisiecki M., Machowicz K., Sokó³ A.), s. 334–335.

Dla potrzeb oceny poziomu innowacyjnoœci organizacji i zarz¹dzania w polskiej administracji publicznej mo¿na pos³u¿yæ siê dwoma zintegrowanymi wskaŸnikami opracowanymi przez Bank Œwiatowy – efektywnoœci administracji publicznej (Government Effectiveness index) oraz jakoœci regulacji (Regulatory Quality index). Oceny te (dotycz¹ce Polski) zostan¹ porównane z ocenami uzyskanymi przez administracjê publiczn¹ w innych pañstwach europejskich (w uk³adzie
– Polska na tle innych nowych pañstw UE z Europy Œrodkowej i Wschodniej, na
tle „tradycyjnych” pañstw europejskich oraz na tle by³ych liderów Europy
Wschodniej).
Opracowany przez Bank Œwiatowy wskaŸnik efektywnoœci administracji publicznej integruje 17 parametrów bêd¹cych wynikiem pomiaru jakoœci us³ug publicznych, jakoœci s³u¿by cywilnej i stopnia jej niezale¿noœci od nacisków politycznych, jakoœci formu³owania i wdra¿ania polityki oraz wiarygodnoœci rz¹dz¹cych. Indeksy mog¹ przyjmowaæ wartoœæ w przedziale od –2,5 (bardzo s³aba
efektywnoœæ) do +2,5 (doskona³a efektywnoœæ). Wartoœæ wskaŸnika efektywnoœci dla wybranych pañstw europejskich, za okres 1998–2011 r., przedstawiono
w tabeli 11.
Z zestawienia danych zawartych w tabeli 11 wynika, ¿e spoœród nowych
pañstw UE z Europy Œrodkowej i Wschodniej najwy¿ej oceniane jest funkcjonowanie administracji publicznej w Estonii i Czechach (polska administracja jest
oceniana stosunkowo nisko). Spoœród „tradycyjnych” pañstw europejskich liderami s¹ Finlandia i Dania. Funkcjonowanie administracji publicznej u dawnych
liderów pañstw Europy Wschodniej (w Rosji, na Ukrainie) jest oceniane bardzo
nisko.
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Tabela 11. Zintegrowany wskaŸnik efektywnoœci administracji publicznej w Polsce oraz wybranych pañstwach europejskich
Pañstwa

Lata
1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1,02

Nowe pañstwa UE z Europy Œrodkowej i Wschodniej

Czechy

0,62

0,62

0,62

0,97

0,89

0,91

0,97

1,06

0,9

1

0,98

1

Estonia

0,57

0,53

0,72

0,72

0,93

0,97

0,99

1,17

1,07

1,19

1,13

1,22

1,2

Litwa

0,32

0,26

0,06

0,53

0,76

0,75

0,79

O,74

0,7

0,61

0,66

0,72

0,68

£otwa

0,82

0,75

0,65

0,77

0,75

0,83

0,72

0,72

0,62

0,64

0,58

0,52

0,48

Polska

0,78

0,67

0,6

0,49

0,55

0,49

0,48

0,43

0,41

0,48

0,59

0,7

0,68

Rumunia

-0,51 -0,62 -0,43 -0,23 -0,27 -0,17 -0,27 -0,19 -0,28 -0,27 -0,25 -0,15 -0,22

S³owacja

0,57

0,54

0,57

0,57

0,68

0,91

0,94

0,92

0,75

0,87

0,89

0,86

0,86

Wêgry

0,84

0,94

0,96

1,02

0,96

0,9

0,8

0,9

0,76

0,76

0,7

0,7

0,71

Pañstwa Europy Zachodniej

Austria

1,86

1,88

1,95

1,97

2,02

1,91

1,72

1,82

1,86

1,77

1,72

1,88

1,66

Belgia

1,81

1,86

1,78

1,99

1,96

1,92

1,74

1,71

1,61

1,38

1,59

1,59

1,67

Dania

1,91

2,03

2

2,1

2,16

2,34

2,14

2,25

2,34

2,23

2,29

2,16

2,17

Finlandia

1,84

2,05

2,13

2,17

2,26

2,21

2,16

2,12

1,96

2,04

2,23

2,24

2,25

Francja

1,41

1,58

1,72

1,6

1,72

1,81

1,71

1,58

1,48

1,58

1,48

1,44

1,36

Grecja

0,82

0,75

0,65

0,77

0,75

0,83

0,72

0,72

0,62

0,64

0,58

0,52

0,48

Hiszpania

1,62

1,66

1,79

1,86

1,9

1,37

1,49

0,87

0,97

0,89

0,93

0,98

1,02

Holandia

2,01

2,07

2,08

2

2,03

2,12

1,95

1,78

1,73

1,69

1,75

1,73

1,79

Irlandia

1,71

1,78

1,67

1,63

1,58

1,56

1,73

1,62

1,6

1,53

1,32

1,31

1,42

Niemcy

1,84

1,93

1,91

1,72

1,4

1,53

1,54

1,65

1,66

1,55

1,57

1,55

1,53

Portugalia

1,15

1,12

1,04

1,2

1,15

1,1

1,06

0,84

0,86

1.01

1,18

1,04

0,97

Szwajcaria 1,91

2,03

2,06

2,02

1,81

2,22

1,89

2,03

2,03

2,02

1,99

1,91

1,89

Szwecja

1,96

1,99

1,97

2,03

2,09

2,14

1,89

1,83

1,99

1,91

2,04

2

1,96

Wielka
Brytania

1,88

1,92

1,86

1,85

1,83

1,9

1,75

1,72

1,66

1,64

1,5

1,56

1,55

W³ochy

0,82

0,87

0,77

0,8

0,8

0,67

0,58

0,44

0,28

0,37

0,49

0,51

0,45

-0,4

-0,35

-0,4

-0,4

Dawni liderzy bloku pañstw socjalistycznych

Rosja
Ukraina

-0,52 -0,77 -0,77 -0,34 -0,39 -0,38 -0,46 -0,49 -0,42

-0,71 -0,92 -0,75 -0,66 -0,58 -0,54 -0,58 -0,57 -0,68 -0,72 -0,82 -0,78 -0,83

îród³o: Na podstawie World Bank Institute, http://www.govindicators.org.

Opracowany tak¿e przez Bank Œwiatowy wskaŸnik jakoœci regulacji okreœla
w sposób zintegrowany jakoœæ dzia³añ o charakterze politycznym oraz jakoœæ
procesów regulacyjnych zwi¹zanych z tymi dzia³aniami. Indeksy przyjmuj¹ tu
równie¿ wartoœæ w przedziale od –2,5 (bardzo s³aba jakoœæ) do +2,5 (doskona³a
jakoœæ). Wartoœæ wskaŸnika jakoœci regulacji w Polsce oraz wybranych pañstwach europejskich przedstawiono w tabeli 12.
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Tabela 12. Jakoœæ regulacji w Polsce oraz wybranych pañstwach europejskich
Pañstwa

Lata
1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1,25

Nowe pañstwa UE z Europy Œrodkowej i Wschodniej

Czechy

1,02

0,92

0,73

1,19

1,18

1,08

1,12

1,11

1,03

1,16

1,29

1,27

Estonia

1,37

1,27

1,3

1,39

1,32

1,33

1,34

1,31

1,38

1,44

1,43

1,42

1,4

Litwa

1,17

0,9

0,78

1,07

1,04

1,14

1,03

0,97

1,08

1,12

0,96

0,98

0,94

£otwa

0,65

0,66

0,8

0,97

1

0,86

0,93

0,82

0,88

0,86

0,82

0,65

0,51

Polska

0,65

0,68

0,73

0,75

0,72

0,81

0,81

0,7

0,76

0,82

0,95

0,99

0,96

Rumunia

0,07

0,23

-0,12

0,02

-0,07

0,16

0,21

0,48

0,53

0,59

0,62

0,66

0,72

S³owacja

0,52

0,44

0,54

0,94

0,96

1,16

1,18

1,14

1,03

1,12

1,08

1,02

1,03

Wêgry

0,88

1,01

1,07

1,31

1,12

1,18

1,11

1,21

1,19

1,19

1,09

1,03

1,05

Pañstwa Europy Zachodniej

Austria

1,57

1,34

1,49

1,56

1,54

1,54

1,62

1,65

1,71

1,61

1,52

1,53

1,41

Belgia

1,19

1,02

1,18

1,28

1,29

1,37

1,25

1,32

1,41

1,39

1,31

1,28

1,25

Dania

1,79

1,75

1,76

1,75

1,76

1,78

1,67

1,81

1,92

1,89

1,91

1,9

1,93

Finlandia

1,48

1,79

1,81

1,85

1,86

1,81

1,69

1,63

1,55

1,62

1,78

1,83

1,77

Francja

0,93

0,81

0,91

0,99

1,22

1,23

1,22

1,22

1,28

1,27

1,22

1,31

1,11

Grecja

0,65

0,66

0,8

0,97

1

0,86

0,93

0,82

0,88

0,86

0,82

0,65

0,51

Hiszpania

1,14

1,22

1,27

1,35

1,31

1,33

1,29

1,15

1,2

1,23

1,18

1,16

1,09

Holandia

1,81

1,89

2,08

1,86

1,74

1,79

1,67

1,68

1,8

1,77

1,76

1,79

1,84

Irlandia

1,57

1,69

1,84

1,76

1,62

1,6

1,54

1,85

1,85

1,92

1,74

1,66

1,65

Niemcy

1,38

1,22

1,47

1,54

1,51

1,49

1,49

1,55

1,6

1,47

1,53

1,58

1,51

Portugalia 1,29

1,15

0,96

1,27

1,23

1,21

1,27

1,05

1,07

1,08

1

0,76

0,66

Szwajcaria 1,51

1,68

1,84

1,78

1,71

1,67

1,54

1,51

1,65

1,59

1,57

1,65

1,64

Szwecja

1,32

1,19

1,38

1,62

1,62

1,69

1,51

1,46

1,6

1,67

1,71

1,71

1,84

Wielka
Brytania

2,02

2,01

1,85

1,74

1,67

1,76

1,62

1,85

1,86

1,78

1,6

1,75

1,62

W³ochy

0,83

0,74

0,81

O,93

1,05

1,09

0,96

0,91

0,88

0,91

0,93

0,87

0,75

Dawni liderzy bloku pañstw socjalistycznych

Rosja
Ukraina

-0,28 -0,44 -0,56 -0,26 -0,18 -0,11 -0,18 -0,44 -0,31 -0,42 -0,35 -0,36 -0,35
-0,32 -0,74 -0,52 -0,59 -0,56 -0,39

-0,5

-0,5

-0,42 -0,51 -0,59 -0,53 -0,56

îród³o: Na podstawie World Bank Institute, http://www.govindicators.org.

Z zestawienia danych zawartych w tabeli 12 wynika, ¿e spoœród nowych
pañstw UE z Europy Œrodkowej i Wschodniej najwy¿ej oceniana jest jakoœæ regulacji w Estonii i Czechach (w Polsce jakoœæ regulacji jest oceniana stosunkowo nisko, na poziomie œredniej tych pañstw). Spoœród „tradycyjnych” pañstw europejskich liderami s¹ Dania i Holandia. Jakoœæ regulacji u dawnych liderów pañstw
Europy Wschodniej (w Rosji, na Ukrainie) jest oceniana bardzo nisko.
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Wskazanie liderów w zakresie tworzenia rozwi¹zañ formalno-prawnych,
œwiadczenia us³ug przez administracjê publiczn¹ jest istotne z punku widzenia
szukania pañstw, od których mo¿na siê uczyæ (zgodnie z przedstawion¹ wczeœniej ide¹ benchmarkingu). Nad¹¿anie za najlepszymi, bycie najlepszym, jest celem ka¿dej nowoczesnej organizacji. Oczywiœcie, przenoszenie gotowych rozwi¹zañ z innych pañstw, z innych kultur, powinno byæ ostro¿ne. Musi
uwzglêdniaæ dominuj¹ce w danej kulturze, w danym œrodowisku wartoœci.
Niew¹tpliwie podstawowym elementem zmian o charakterze innowacyjnym
w administracji publicznej jest coraz szersze wykorzystywanie technologii informacyjnych (IT) oraz teleinformacyjnych (ICT).
Funkcj¹ IT jest wspomaganie dzia³añ przez u³atwianie organizowania i realizacji procesów informacyjnych oraz zwiêkszenie ich wydajnoœci. Procesy te obejmuj¹ pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie, udostêpnianie i wykorzystywanie informacji dla potrzeb organizacyjnych i decyzyjnych. Technologie
Teleinformacyjne (ICT) obejmuj¹ komputery, sieci komputerowe, Internet.
Technologia Informacyjna posiada szereg cech, które w bezpoœredni sposób
przyczyniaj¹ siê do poprawy sprawnoœci organizacyjnej. Nale¿¹ do nich:
l
wykonywanie obliczeñ z du¿¹ szybkoœci¹ i w du¿ych iloœciach,
l
dostarczenie szybkiej, dok³adnej i taniej komunikacji wewn¹trz i na zewn¹trz
organizacji,
l
przechowywanie du¿ej liczby danych, które s¹ ³atwo dostêpne i zajmuj¹ ma³¹
powierzchniê,
l
zapewnienie szybkiego i taniego dostêpu do ogromnych iloœci informacji ze œwiata,
l
zwiêkszenie efektywnoœci i skutecznoœci osób pracuj¹cych w zespo³ach, tak¿e
w ro¿nych lokalizacjach,
l
prezentowanie informacji w sposób interesuj¹cy dla ludzkiego umys³u,
l
zwiêkszenie szybkoœci pisania i edytowania,
l
wykonywanie wszystkich operacji du¿o taniej ni¿ manualnie.
Ponadto dziêki IT sta³a siê mo¿liwa realizacja szeregu koncepcji z zakresu
zarz¹dzania s³u¿¹cych rozwojowi organizacji. Nale¿¹ do nich:
l
podnoszenie wydajnoœci (ERP),
l
dzia³anie na czas (JIT),
l
zarz¹dzanie jakoœci¹ (TQM),
l
poprawa podejmowania decyzji (DSS),
l
zarz¹dzanie informacj¹ i wiedz¹ (KM),
l
innowacja i kreatywnoœæ,
l
wspó³praca z innymi (IOS),
l
zmiany w metodach zarz¹dzania (BPR),
32
l
poprawa obs³ugi klienta (CRM) .
32
Marczuk M.: Ocena efektywnoœci zastosowania Internetu w dzia³alnoœci gospodarczej, Wydzia³
Zarz¹dzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznañ 2011 (rozprawa doktorska napisana
pod kierownictwem naukowym M. Lisieckiego), s. 84–87.
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Nowe technologie IT, ICT umo¿liwiaj¹ decentralizacjê dzia³añ, obni¿anie kosztów funkcjonowania instytucji publicznych, podnoszenie ich jakoœci dzia³añ.
Co jednak zrobiæ ze zredukowanymi pracownikami, czêsto o du¿ym sta¿u i doœwiadczeniu, czêsto z wykszta³ceniem wy¿szym? Czy wszystkich mo¿na przekwalifikowaæ do obs³ugi nowych technologii, do bycia administratorami, projektantami w tych systemach? Czy przesuniecie wieku emerytalnego do 67 lat dla
kobiet i mê¿czyzn nie bêdzie stanowi³o bariery pokoleniowej?
Tworz¹c przysz³oœciowy model systemu bezpieczeñstwa spo³ecznoœci lokalnej powinniœmy do tego podejœæ w sposób przedmiotowy, tworzyæ go od do³u
– od gmin. Jak ju¿ wspomniano wczeœniej, kolejnoœæ tworzenia struktur organizacyjnych powinna byæ nastêpuj¹ca: obecne i przysz³e zagro¿enia, potrzeby
spo³eczne; cele i zadania; wykonawcy, system zarz¹dzania.
Z punktu widzenia gminy, miasta, schemat organizacji i zarz¹dzania bezpieczeñstwem spo³ecznoœci lokalnej – w aspekcie zadaniowo-instytucjonalnym
– przedstawiono na rys. 7.
Wsparcie zewnêtrzne
(w sytuacjach szczególnych)
Wójt, burmistrz, prezydent miasta

Realizacja spraw – jako zadañ w³asnych – zwi¹zanych z bezpieczeñstwem spo³ecznoœci lokalnej
Rozwój
Bezrobocie gospodarczy,
podatki

Sprawy
socjalno-bytowe,
zdrowie

Przestêpczoœæ,
Infrastruktura Ekologia,
ratownictwo porz¹dek
publiczny

Inne

Samorz¹dowe zespo³y realizuj¹ce wy¿ej wymienione sprawy
Rys. 7. Schemat organizacji i zarz¹dzania bezpieczeñstwem spo³ecznoœci lokalnej w gminie, mieœcie
– w aspekcie zadaniowo-instytucjonalnym
îród³o: Opracowanie w³asne.

4. Ocena zarz¹dzania organizacjami publicznymi
funkcjonuj¹cymi na rzecz bezpieczeñstwa obywateli
Dokonywane obecnie w Polce oceny zarz¹dzania organizacjami publicznymi
funkcjonuj¹cymi na rzecz bezpieczeñstwa obywateli sprowadzaj¹ siê z regu³y do
ocen wewnêtrznych, czêsto wspomaganych wewnêtrznymi statystykami, czasami zlecanymi wynikami badania opinii spo³ecznej. Obserwuje siê brak w³aœciwej
weryfikacji zewnêtrznej tych ocen. Nawet Najwy¿sza Izba Kontroli ogranicza siê
jedynie do wybranych elementów funkcjonowania tych instytucji (z regu³y dyscypliny bud¿etowej) – pomijaj¹c aspekty sprawnoœciowe, innowacyjne, jakoœcio-
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we. St¹d czêsto wewnêtrzne oceny instytucji publicznych funkcjonuj¹cych na
rzecz bezpieczeñstwa obywateli w sposób znacz¹cy odbiegaj¹ od odczuæ obywateli.
Podchodz¹c do pomiaru sprawnoœci zarz¹dzania organizacjami publicznymi
funkcjonuj¹cymi na rzecz bezpieczeñstwa obywateli w sposób makroskopowy
nale¿y widzieæ co najmniej trzy obszary podlegaj¹ce ocenie: ekonomiczny,
spo³eczny, kryminogenny. Obszary te, wraz z przyporz¹dkowanymi do nich kryteriami ocen, przedstawiono w tabeli 13.
Tabela 13. Makroskopowe obszary i kryteria pomiaru sprawnoœci zarz¹dzania organizacjami
publicznymi funkcjonuj¹cymi na rzecz bezpieczeñstwa obywateli
Obszary i kryteria oceny
Obszary oceny

Kryteria oceny (w odniesieniu do obywateli)

Ekonomiczny

– Maj¹tek
– Dochody
– Bezrobocie
– Zdrowie
– Œrodowisko
– Edukacja
– Swobody obywatelskie
– ¯ycie
– Zdrowie
– Mienie
– Swobody obywatelskie

Spo³eczny

Kryminogenny

îród³o: Opracowanie w³asne.

W ujêciu mikroskopowym, w odniesieniu do oceny zarzadzania w konkretnych instytucjach publicznych funkcjonuj¹cych na rzecz bezpieczeñstwa obywateli, mo¿na pos³u¿yæ siê metod¹ wyznaczania, obserwowania i analizowania kluczowych obszarów sprawnoœci, zwan¹ te¿ metod¹ kluczowych obszarów
wyników33.
Wyró¿nienie w miarê uniwersalnych podstawowych obszarów sprawnoœci nie
jest rzecz¹ ³atw¹. Wynika to z faktu, i¿ nie ma na œwiecie dwóch jednakowych organizacji, jednakowych otoczeñ w jakich one funkcjonuj¹, a nawet nie ma dwóch
jednakowych zdarzeñ – wszystko to mo¿e byæ jedynie bardzo podobne. Inne
bêd¹ kluczowe obszary efektywnoœci dla organizacji produkcyjnych, us³ugowych, handlowych czy te¿ organizacji non-profit finansowanych z bud¿etu centralnego b¹dŸ te¿ bud¿etu samorz¹dowego (lokalnego). St¹d wszelkie przedstawiane w literaturze koncepcje maj¹ jedynie charakter ogólny. Uszczegó³owienie
nastêpuje ju¿ w konkretnych organizacjach. Przyk³ad ogólnych prakseologicznych kluczowych obszarów sprawnoœci dla organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo obywateli przedstawiono w tabeli 14.
33

Zob. Kuc B.R.: Kontrola w systemie zarz¹dzania. Funkcje i dysfunkcje. Wydawnictwo PTM,
Warszawa 2006, s. 75–76.
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Tabela 14. Przyk³ad ogólnych prakseologicznych kluczowych obszarów sprawnoœci dla organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo obywateli
Dzia³alnoœæ podstawowa
(wyprzedzaj¹ca oraz w³aœciwa)

Wynik iloœciowy (w obszarze
dzia³añ rozwojowych, prewencyjnych i operacyjnych)
Jakoœæ
Nak³ady na dzia³alnoœæ podstawow¹
Wydajnoœæ pracy (posiadanych
zasobów) w obszarze dzia³alnoœci
podstawowej

Dzia³alnoœæ pomocnicza

Kierowanie dzia³aniami
podstawowymi i pomocniczymi

Stopieñ zabezpieczenia dzia³alnoœci podstawowej

Identyfikacja potencjalnych
i rzeczywistych zagro¿eñ

Public Relations
Konstruowanie wzorców dzia³ania
Nak³ady na dzia³alnoœæ
Gospodarowanie zasobami
pomocnicz¹
organizacji
Wydajnoœæ pracy (posiadanych
Planowanie, organizowanie,
zasobów) w obszarze dzia³alnoœci
przewodzenie, kontrola
pomocniczej
i kontroling

îród³o: opracowanie w³asne.

Podchodz¹c do oceny zarz¹dzania organizacjami zapewniaj¹cymi bezpieczeñstwo obywateli w aspekcie podstawowych elementów wewnêtrznych i zewnêtrznych, pe³na ocena w danym momencie W(t) powinna obejmowaæ – otoczenie
O(t), cele C(t) i ich realizacjê, zasoby ludzkie L(t), zasoby rzeczowe (w tym stopieñ
instrumentalizacji) R(t), zasoby finansowe F(t), zasoby informacyjne I(t) oraz
inne X(t), np. szczególne umiejêtnoœci:
W(t) = < O(t), C(t), L(t), R(t), F(t), I(t), X(t) >
Dla tych elementów mo¿na skonstruowaæ zbiór kryteriów dla potrzeb oceny.
Przyk³adowe kryteria przedstawiono w tabeli 15.
Tabela 15. Niektóre ogólne kryteria oceny instytucji z punktu widzenia podstawowych
elementów wewnêtrznych i zewnêtrznych
Elementy
wewnêtrzne
i zewnêtrzne
instytucji

Ogólne kryteria oceny

•
Otoczenie

Stopieñ oraz trafnoœæ identyfikacji otoczenia, g³ównie z punktu widzenia szans i zagro¿eñ
dla bezpieczeñstwa, potrzeb obywateli, najnowszych technologii, które mog¹ byæ wykorzystane na rzecz poprawy bezpieczeñstwa itd.

•
•
Cele

Sprawnoœæ procesu generowania, selekcji, wyboru, doskonalenia celów strategicznych
i operacyjnych s³u¿¹cych bezpieczeñstwu obywateli

•
•
•

Trafnoœæ wyboru celów strategicznych i operacyjnych.

Stopieñ realizacji celów w zakresie dzia³añ podstawowych i pomocniczych itd.

Poziom synergii (wynikaj¹cy ze wspó³dzia³ania, wykorzystania potencja³u pracowniczego).

•
Zasoby
ludzkie

Stopieñ oddzia³ywania na otoczenie.

•

Sprawnoœæ struktur organizacyjnych.

Sprawnoœæ zarz¹dzania zasobami ludzkimi, zarz¹dzania wiedz¹, zarz¹dzania zmian¹,
zarz¹dzania czasem.

•
•

Przedsiêbiorczoœæ, innowacyjnoœæ, wydajnoœæ.

Relacje prze³o¿ony-podw³adny, pracownik-pracownik.
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Elementy
wewnêtrzne
i zewnêtrzne
instytucji

Ogólne kryteria oceny

•

Zasoby
rzeczowe
Zasoby
finansowe
Zasoby informacyjne

Sprawnoœæ zarz¹dzania zasobami rzeczowymi, w tym zarz¹dzania logistycznego.

•
•

Stopieñ i nowoczesnoœæ instrumentalizacji dzia³añ.

Sprawnoœæ zarz¹dzania finansami (wykonywania analiz finansowych, planowania finansowego, realizacji planów, regulowania finansowego)

•
•

Wyniki ekonomiczno-finansowe.

Sprawnoœæ zarz¹dzania informacjami (przep³yw informacji, stopieñ przetwarzania,
ich pe³noœæ, wiarygodnoœæ, terminowoœæ, bezpieczeñstwo).

Inne

•

Na przyk³ad posiadane doœwiadczenie.

îród³o: opracowanie w³asne.

Warunkiem uzyskania oceny w miarê pe³nej wskazane jest, aby wykorzystuj¹c te same kryteria i mierniki, zastosowaæ je do instytucji realizuj¹cych podobne zadania w innych regionach, pañstwach – stosuj¹c klasyczny benchmarking
(porównywanie siê z innymi). Te porównania pozwol¹ nie tylko na diagnozê, ale
i prognozê dzia³añ. Ocena ta powinna s³u¿yæ przede wszystkim przysz³oœci. Doœwiadczenia z przesz³oœci na tyle s¹ istotne, na ile s¹ w stanie podnieœæ sprawnoœæ
dzia³añ w przysz³oœci, na ile s¹ w stanie podnieœæ ich innowacyjnoœæ i jakoœæ.

Podsumowanie
Zapewnienie bezpiecznego bytu ludzi, mo¿liwoœci ich rozwoju, zapewnienie
swobód obywatelskich, nale¿¹ do podstawowych zadañ ka¿dego pañstwa.
Wspó³czesne i przysz³e systemy bezpieczeñstwa pañstwa powinny realizowaæ co
najmniej osiem funkcji (o jasno okreœlonej hierarchii) we wszystkich obszarach
– miêdzynarodowym, krajowym, regionalnym, lokalnym:
l
retrospektywnego i prospektywnego identyfikowania zagro¿eñ;
l
identyfikowania wagi zagro¿eñ dla obywateli;
l
normowania – ustalania celów i regu³ ochrony, zachowania siê ludzi, ograniczania ich swobód i wolnoœci;
l
formu³owania strategii dzia³ania oraz zabezpieczania finansowego ich realizacji;
l
instytucjonalizowania – wyodrêbniania i organizowania dzia³añ w sferze bezpieczeñstwa, tworz¹c instytucje, procedury zapewniaj¹ce wysok¹ jakoœæ
i innowacyjnoœæ dzia³añ;
l
prewencyjn¹ – zapobiegania zjawiskom zagra¿aj¹cym bezpieczeñstwu;
l
operacyjn¹ – podejmowania szeroko rozumianych dzia³añ koryguj¹cych w sytuacjach wyst¹pienia zagro¿eñ;
l
restrykcyjn¹ – karania sprawców sytuacji kryzysowych, czynów zabronionych.
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Realizacja tych funkcji wymaga przemyœlanego, sytuacyjnego wykorzystywania ró¿nych metod i technik, tak aby zapewniæ bezpieczeñstwo na poziomie
zgodnym z oczekiwaniami spo³ecznymi. Tylko w wypadku spe³niania oczekiwañ
spo³ecznych mo¿na mówiæ o w³aœciwej jakoœci dzia³añ na rzecz ich bezpieczeñstwa.
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Determinants of Pro-quality Public Safety
Management
The quality of services provided to citizens’ security depends on the
efficient management of organizations undertaking these services.
Management should be implemented in a comprehensive manner. This
paper presents a chain of actions to maintain risks at an acceptable level by
the citizens.
Keywords: quality management, public safety, quality of the management
of public safety.
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Omówienie
LEAD

Podstawy prawne i koncepcja przygotowania
organu administracji rz¹dowej do skutecznego
realizowania zadañ obronnych
– wybrane problemy
Celem niniejszego artyku³u jest pokazanie istoty dwóch zasadniczych elementów, jak¿e wa¿nych w procesie przeciwdzia³ania zagro¿eniom bezpieczeñstwa pañstwa: podstawowych aktów prawnych odnosz¹cych siê do
funkcjonowania pañstwa w warunkach zewnêtrznego zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa i w stanie wojny oraz zawartych w nich zadañ w zakresie
powszechnego obowi¹zku obrony, a tak¿e koncepcji przygotowania urzêdu administracji rz¹dowej do realizacji tych zadañ. Do realizacji zadañ
w ramach powszechnego obowi¹zku obrony zobowi¹zani s¹ nie tylko ministrowie i kierownicy urzêdów centralnych, ale tak¿e organy w³adzy
rz¹dowej oraz samorz¹dowej na wszystkich szczeblach podzia³u administracyjnego pañstwa.
Jednoczeœnie wychodz¹c z za³o¿enia obowi¹zku zapewnienia przez pañstwo zintegrowanego bezpieczeñstwa narodowego, bez podzia³u na wewnêtrzne i zewnêtrzne bezpieczeñstwo, wskazano i omówiono mechanizm systemu sta³ych dy¿urów wykorzystywany w procesie podnoszenia
gotowoœci obronnej pañstwa, który w³¹czony zosta³ do postanowieñ ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym z 2007 r. Wskazano dokumenty strategiczne
oraz dokumenty opracowywane w ramach planowania obronnego w pañstwie, a tak¿e omówiono wariant koncepcji realizacji zadañ obronnych.
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo narodowe, zadania obronne, planowanie obronne, gotowoœæ obronna pañstwa, zarz¹dzanie kryzysowe.

Wprowadzenie
Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z póŸn. zm.) w art. 2 stwierdza,
¿e: „Umacnianie obronnoœci Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludnoœci
i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadañ w ra-
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mach powszechnego obowi¹zku obrony, nale¿y do wszystkich organów w³adzy
i administracji rz¹dowej oraz innych organów i instytucji pañstwowych, organów samorz¹du terytorialnego, przedsiêbiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji spo³ecznych, a tak¿e do ka¿dego obywatela w zakresie okreœlonym w ustawach”.
Proces wykonywania zadañ obronnych – rozumianych zarówno jako zadania
planistyczne, jak i organizacyjne, przygotowuj¹ce struktury pañstwa do funkcjonowania w stanach innych ni¿ pokój – przez organy administracji rz¹dowej,
okreœlony zosta³ przez Radê Ministrów, która przyjmuj¹c akty wykonawcze,
m.in. do art. 6 ust. 2 oraz art. 18 ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony, stworzy³a w³aœciwe warunki do skutecznego w³¹czenia siê podsystemu pozamilitarnego do realizacji zadañ systemu obronnego pañstwa. Zestawienie wybranych
aktów prawnych reguluj¹cych spektrum wykonywania zadañ obronnych przez
ograny administracji rz¹dowej zawiera za³¹cznik nr 1.

1. Zadania obronne w administracji rz¹dowej
Stosownie do postanowieñ aktów wykonawczych do ustawy o powszechnym
obowi¹zku obrony, ministrowie zobowi¹zani s¹ do tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych planowania oraz wykonywania zadañ obronnych
przewidzianych do realizacji przez dzia³ administracji rz¹dowej, którym dany
minister kieruje oraz przez kierowników podleg³ych i nadzorowanych przez niego jednostek organizacyjnych.
Realizowane przez ministrów zadania obronne dotycz¹ nie tylko wspó³dzia³ania i wykonywania zadañ na rzecz si³ zbrojnych oraz wspó³pracy cywilno-wojskowej (CIMIC – Civil Military Co-operation), ale przede wszystkim pozamilitarnych przygotowañ obronnych.
Zadania te obejmuj¹ przedsiêwziêcia takie jak:
l
okreœlanie warunków i trybu finansowania zadañ obronnych;
l
planowanie operacyjne i programowanie obronne;
l
przygotowanie systemu kierowania bezpieczeñstwem narodowym, w tym stanowisk kierowania w sta³ej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy;
l
tworzenie systemu sta³ych dy¿urów na potrzeby podwy¿szania gotowoœci obronnej pañstwa;
l
wystêpowanie o na³o¿enie œwiadczeñ osobistych i rzeczowych dla potrzeb realizacji zadañ obronnych w czasie pokoju, mobilizacji i w czasie wojny;
l
ochrona obiektów szczególnie wa¿nych dla bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa;
l
organizowanie systemów obserwacji, pomiarów, analiz, prognozowania i powiadamianie o ska¿eniach promieniotwórczych;
l
przygotowanie i wykorzystanie transportu morskiego, kolejowego, samochodowego, lotniczego, ¿eglugi œródl¹dowej oraz infrastruktury drogowej i kolejowej na potrzeby obronne pañstwa;
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przygotowanie i wykorzystanie systemów ³¹cznoœci na potrzeby obronne pañstwa;
l
przygotowanie i wykorzystanie publicznej i niepublicznej s³u¿by zdrowia na
potrzeby obronne pañstwa;
l
organizacja szkolenia obronnego w pañstwie;
l
prowadzenie przez organy administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego
kontroli realizacji zadañ obronnych wykonywanych przez jednostki organizacyjne i przedsiêbiorców;
l
realizowanie Planu Mobilizacji Gospodarki;
l
gromadzenie i przechowywanie rezerw mobilizacyjnych.
Uszczegó³owienie tych zadañ i koniecznoœæ ich wykonywania uzale¿nione s¹
od obszaru odpowiedzialnoœci merytorycznej danego ministra i znajduj¹ swoje
miejsce w tworzonych przez poszczególne organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej dokumentach planistycznych.
l

2. Dokumenty strategiczne w procesie planowania
i programowania obronnego
Ogólne ramy realizowania zadañ obronnych wynikaj¹cych ze Strategii Bezpieczeñstwa Narodowego i Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej, okreœlaj¹ Wytyczne Rady Ministrów do programowania przygotowañ obronnych. Wytyczne stanowi¹ podstawê do opracowania planów operacyjnych funkcjonowania dzia³ów
administracji rz¹dowej (POFDAR) oraz programów pozamilitarnych przygotowañ obronnych (PPPO), które zawieraj¹ sposoby finansowania przewidywanych
do zrealizowania przedsiêwziêæ umo¿liwiaj¹cych wykonanie zadañ obronnych
przez organy administracji rz¹dowej. Mechanizm i sekwencje planowania obronnego w administracji przedstawia za³¹cznik nr 2.
5 listopada 2007 r. Rada Ministrów przyjê³a obowi¹zuj¹c¹ wersjê Strategii Bezpieczeñstwa Narodowego RP1. Strategia rozwija najwa¿niejsze kwestie dotycz¹ce
bezpieczeñstwa zawarte w Konstytucji RP i wskazuje priorytety w bezpieczeñstwie. Jednym z najwa¿niejszych celów strategicznych bezpieczeñstwa narodowego jest zapewnienie niepodleg³oœci i nienaruszalnoœci terytorialnej RP oraz suwerennoœci decyzji dotycz¹cych ¿ycia narodu, jego organizacji i ustroju pañstwa.
Zgodnie ze Strategi¹, system bezpieczeñstwa pañstwa musi gwarantowaæ nie tylko bezpieczeñstwo wewnêtrzne i militarne, ale tak¿e spo³eczne, ekonomiczne czy
ekologiczne. Jednoczeœnie istotne jest równie¿ zapewnienie obywatelom mo¿liwoœci korzystania z konstytucyjnych wolnoœci i praw cz³owieka. Strategia wska1

Prezydent RP podpisa³ Strategiê Bezpieczeñstwa Narodowego RP 13 listopada 2007 r. Tym samym zast¹pi³a ona dokument z 2003 r. W lutym 2013 r. powo³ano miêdzyresortowy Zespó³ do opracowania nowej strategii bezpieczeñstwa narodowego RP. W okresie pisania tego artyku³u trwa³y prace nad
zmian¹ Strategii Bezpieczeñstwa Narodowego RP. Jednoczeœnie 9 kwietnia 2013 r. Rada Ministrów
podjê³a uchwa³ê o przyjêciu „Strategii rozwoju systemu bezpieczeñstwa narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej 2022”.
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zuje kierunki dla systemu bezpieczeñstwa narodowego, który powinien gwarantowaæ szybkie i sprawne dzia³anie w ka¿dych warunkach, a tak¿e umo¿liwiæ
reagowanie na wszelkiego typu zagro¿enia i kryzysy – zarówno wewnêtrzne, jak
i zewnêtrzne. Tym samym Strategia okreœla zagro¿enia, które skutkowaæ mog¹
wprowadzeniem stanów nadzwyczajnych, a nawet stanu wojny.
Dokumentem wykonawczym do Strategii Bezpieczeñstwa Narodowego RP
jest Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna Rzeczypospolitej Polskiej (PSDO
RP)2. Dyrektywa precyzuje zagro¿enia i sposób reagowania. Okreœla dzia³ania
struktur wojskowych i cywilnych systemu bezpieczeñstwa narodowego w warunkach kryzysu polityczno-militarnego i wojny, w tym równie¿ zadania realizowane w odpowiedzi na zagro¿enia atakami terrorystycznymi. Dokument ten stanowi jednoczeœnie podstawê do planowania tych dzia³añ, stosownie do przyjêtych
sytuacji planistycznych i scenariuszy reagowania obronnego pañstwa.
PSDO RP jest najwa¿niejszym dokumentem w dziedzinie planowania strategiczno-obronnego, identyfikuje zagro¿enia dla bezpieczeñstwa pañstwa oraz
ustala sytuacje planistyczne i scenariusze reagowania obronnego RP. Jako priorytetowe kierunki przygotowañ systemu bezpieczeñstwa pañstwa, przyjmuje
przeciwdzia³anie zagro¿eniom, jakie niesie wspó³czesny miêdzynarodowy terroryzm, przestêpczoœæ zorganizowana, rozprzestrzenianie broni masowego ra¿enia
oraz niestabilnoœæ regionalna. W dyrektywie uwzglêdnia siê uwarunkowania wynikaj¹ce z cz³onkostwa Polski w Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego,
w tym sojusznicze oceny zagro¿eñ i sytuacje planistyczne – z zachowaniem aspektów narodowych wynikaj¹cych z polskich priorytetów w zakresie bezpieczeñstwa. Dokument ten okreœla równie¿ kierunki przygotowañ organizacyjno-planistycznych dla wszystkich struktur wykonawczych systemu obronnego pañstwa, zarówno Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jak i administracji
publicznej, a tak¿e przedsiêbiorców maj¹cych szczególne znaczenie dla bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa. Maj¹ one na celu w³aœciwe przygotowanie tych
podmiotów do sprawnej realizacji zadañ w warunkach kryzysu politycznomilitarnego, w tym równie¿ w sytuacji zagro¿enia atakami terrorystycznymi
i w stanie wojny.

3. Gotowoœæ obronna pañstwa
Wprowadzanie w ¿ycie przedsiêwziêæ umo¿liwiaj¹cych skuteczne przeciwstawienie siê zagro¿eniom bezpieczeñstwa narodowego zapewnia system podnoszenia gotowoœci obronnej pañstwa. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z 21 wrzeœnia 2004 r. w sprawie gotowoœci obronnej pañstwa (Dz. U. Nr 219, poz.
2218), ustala siê trzy stany gotowoœci: stan sta³ej gotowoœci obronnej pañstwa,
2
12 marca 2004 r. Prezydent RP, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 4a ust. 1
pkt 2 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony RP, podpisa³ postanowienie o wydaniu PSDO RP (MP z 2004 r. nr 16, poz. 255).
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stan gotowoœci obronnej pañstwa stanu kryzysu, stan gotowoœci obronnej pañstwa czasu wojny (§ 2 ust. 1).
Stan sta³ej gotowoœci obronnej pañstwa utrzymuje siê w czasie pokoju gdy
nie stwierdza siê istotnych zagro¿eñ zewnêtrznego bezpieczeñstwa pañstwa (§ 3
ust. 1). W stanie tym s¹ realizowane zadania planistyczne, organizacyjne, szkoleniowe i kontrolne, maj¹ce na celu utrzymywanie w sprawnoœci systemu obronnego pañstwa (§ 3 ust. 2).
Stany gotowoœci obronnej pañstwa maj¹ zwi¹zek z konstytucyjnymi stanami
nadzwyczajnymi, zw³aszcza stanem wyj¹tkowym i stanem wojennym oraz stanem wojny.
Stany nadzwyczajne – stan wyj¹tkowy, a po czêœci stan wojenny – zwi¹zane s¹
ze stanem gotowoœci obronnej pañstwa czasu kryzysu. Wprowadza siê go w razie zaistnienia zewnêtrznego zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa wymagaj¹cego
uruchomienia wybranych elementów systemu obronnego lub zadañ ustalonych
dla tego stanu3 (§ 4 ust. 1). W stanie tym s¹ realizowane zadania zapewniaj¹ce
przygotowanie do przeciwdzia³ania zewnêtrznym zagro¿eniom bezpieczeñstwa
pañstwa oraz usuwanie skutków ich wyst¹pienia (§ 4 ust. 2).
Bezpoœrednio ze stanem wojennym i przygotowaniem do stanu wojny
zwi¹zany jest trzeci ze stanów gotowoœci obronnej, a mianowicie stan gotowoœci
obronnej pañstwa czasu wojny. Zgodnie z postanowieniami (§ 5 ust. 1) stan ten
wprowadza siê w celu odparcia bezpoœredniej zbrojnej napaœci na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów miêdzynarodowych wynika zobowi¹zanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. W stanie gotowoœci obronnej pañstwa czasu wojny realizuje siê zadania umo¿liwiaj¹ce przeprowadzenie powszechnej mobilizacji, wprowadzenie stanu wojennego oraz pe³ne rozwiniêcie systemu obronnego pañstwa do odparcia agresji militarnej (§ 5 ust. 2).
Istotnym elementem procesu podnoszenia gotowoœci obronnej pañstwa jest
system przekazywania informacji. Postanowienia rozporz¹dzenia tworz¹ tzw. system sta³ych dy¿urów. Powstaje on w stanie sta³ej gotowoœci obronnej pañstwa
i s³u¿y zapewnieniu ci¹g³oœci przekazywania decyzji organów uprawnionych do
uruchamiania zadañ zawartych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej
Polskiej. System tworz¹: Prezes Rady Ministrów, ministrowie i wojewodowie.
Kaskadowa budowa systemu zapewnia mo¿liwoœæ przekazywania decyzji zarówno w strukturach administracji rz¹dowej, jak i samorz¹dowej oraz uruchamianie
realizacji zadañ obronnych zawartych w opracowywanych na wszystkich szczeblach administracji publicznej planach operacyjnych funkcjonowania4.
Realizacjê zadañ zwi¹zanych z podwy¿szaniem gotowoœci obronnej pañstwa
koordynuj¹ ministrowie i wojewodowie zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Mini-

3
Przedsiêwziêcia te wchodz¹ w zakres planowania operacyjnego i opisane s¹ przez poszczególne
podmioty systemu obronnego pañstwa w ich planach operacyjnych funkcjonowania.
4
Rodzaje planów i podmioty je wykonuj¹ce omówiono w podrozdziale 4. Planowanie obronne.
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strów z 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadañ w ramach
powszechnego obowi¹zku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152).
Zadania zwi¹zane z funkcjonowaniem systemu sta³ych dy¿urów ustawodawca
przeniós³ równie¿ do ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym
(Dz. U. Nr 89, poz. 890). Tekst pierwotny ustawy, zadania sta³ego dy¿uru przenosi³ na dwa, tworzone w ramach systemu zarz¹dzania kryzysowego w Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty – mianowicie zespo³y zarz¹dzania kryzysowego
(ZZK, tworzone na wszystkich szczeblach administracji rz¹dowej i samorz¹dowej)
i centra zarz¹dzania kryzysowego (CZK, tworzone na tych samych szczeblach co
ZZK, z zastrze¿eniem, ¿e na szczeblu gminnym CZK s¹ tworzone jeœli wójt uzna to za
uzasadnione).
Zapisy poszczególnych artyku³ów ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym oraz jej
nowelizacji w zakresie funkcjonowania systemu sta³ych dy¿urów w procesie
zarz¹dzania kryzysowego przedstawiono w tabeli 1.
Zapis ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym (w brzmieniu przed nowelizacj¹
ustawy z lipca 2009 r.) nak³adaj¹cy na zespo³y zarz¹dzania kryzysowego, tworzone przez ministrów kieruj¹cych dzia³ami administracji rz¹dowej oraz kierowników urzêdów centralnych, zadania w zakresie realizacji zadañ sta³ego dy¿uru
w ramach gotowoœci obronnej pañstwa, by³ kompletnie chybiony i w zasadzie
sprzeczny z ide¹ tworzenia systemu sta³ych dy¿urów rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 21 wrzeœnia 2004 r. w sprawie gotowoœci obronnej pañstwa (Dz. U. Nr 219,
poz. 2218). Sta³y dy¿ur, jak wskazano w rozporz¹dzeniu, s³u¿y zapewnieniu
ci¹g³oœci przekazywania decyzji i zadañ obejmuj¹cych „uruchomienie, w warunkach wyst¹pienia zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa, procedur zwi¹zanych
z podwy¿szaniem gotowoœci obronnej pañstwa” (§ 8 ). Jest wiêc struktur¹, która
po uruchomieniu – jako jedno z zadañ obronnych zawartych w planach operacyjnych funkcjonowania na wypadek zagro¿enia wojennego i wojny – funkcjonuje
24 godziny na dobê. Tym samym, jest czymœ w rodzaju s³u¿by dy¿urnej czy te¿
stanowiska dyspozytorskiego. Jednoczeœnie decyzjê o uruchomieniu systemu
sta³ych dy¿urów w pañstwie podejmuje Prezes Rady Ministrów. Tymczasem zespo³y zarz¹dzania kryzysowego na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, zgodnie z zapisami ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym, s¹ organami opiniodawczo-doradczymi, zwo³ywanymi przez organy je tworz¹ce
w przypadku pojawienia siê zagro¿eñ sytuacjami kryzysowymi. Nie funkcjonuj¹
w sposób ci¹g³y tylko na posiedzeniach. Nie maj¹ wiêc ¿adnej mo¿liwoœci wykonywania zadañ przewidzianych dla sta³ego dy¿uru.
Na szczeblu ministrów i urzêdów centralnych ustawa nie definiuje, czym jest
zespó³ zarz¹dzania kryzysowego. Nie oznacza to jednak, ¿e jest struktur¹ inn¹ ni¿
na pozosta³ych szczeblach administracji. Ponadto ustawa o zarz¹dzaniu kryzysowym, zarówno w tekœcie pierwotnym (art. 12 ust. 3), jak i po kolejnych nowelizacjach (art. 12 ust. 2b), wskazuje, kto wchodzi w sk³ad zespo³ów zarz¹dzania kryzysowego. Na szczeblu ministrów byli to (i nadal s¹) „kieruj¹cy w³aœciwymi
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komórkami organizacyjnymi urzêdu obs³uguj¹cego ministra lub kierownika
urzêdu centralnego, a tak¿e inne osoby przez nich wskazane”. Przez osoby wskazane nale¿y rozumieæ osoby merytoryczne i specjalistów, pomocnych do rozwi¹zania sytuacji kryzysowej. Nie s¹ to wiêc osoby wyznaczone do pe³nienia dy¿urów w ramach systemu sta³ych dy¿urów.
Tabela 1. System sta³ych dy¿urów w ustawie o zarz¹dzaniu kryzysowym
Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 890) – tekst pierwotny

Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego

Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego

Ministrowie kieruj¹cy dzia³ami administracji rz¹do- Ministrowie i centralne organy administracji rz¹dowej oraz kierownicy urzêdów centralnych tworz¹
wej, do których zakresu dzia³ania nale¿¹ sprawy
w swoich urzêdach zespo³y zarz¹dzania kryzysowe- zwi¹zane z zapewnieniem bezpieczeñstwa zewnêgo, do zadañ których nale¿y m.in.: realizacja zadañ trznego, wewnêtrznego, w tym ochrony ludnoœci lub
sta³ego dy¿uru w ramach gotowoœci obronnej pañgospodarczych podstaw bezpieczeñstwa pañstwa,
stwa (art. 12 ust. 1 i 2).
w urzêdach zapewniaj¹cych ich obs³ugê, tworz¹
centra zarz¹dzania kryzysowego, do zadañ których
nale¿y m.in.: realizacja zadañ sta³ego dy¿uru na potrzeby podwy¿szania gotowoœci obronnej pañstwa
(art. 13 ust. 1 i 2).
Tworzone na szczeblach: wojewódzkim, powiatowym i gminnym zespo³y zarz¹dzania kryzysowego
„nie mia³y zadañ w zakresie sta³ego dy¿uru”. Zadania te stosownie do zapisów ustawy realizowa³a na
szczeblu:

Zadanie: realizacja zadañ sta³ego dy¿uru na potrzeby podwy¿szania gotowoœci obronnej pañstwa na
szczeblu:

1) wojewódzkim – komórka organizacyjna w³aœciwa 1) wojewódzkim i powiatowym – przypisane by³y do
w sprawach zarz¹dzania kryzysowego w urzêdzie
CZK;
wojewódzkim (art. 14 ust. 6 pkt. 6);
2) powiatowym – ustawa o zarz¹dzaniu kryzysowym
nie wprowadza³a regulacji;
3) gminnym – jak dla poziomu powiatowego.

2) gminnym – wójt, burmistrz, prezydent miasta
mieli obowi¹zek zapewnienia na obszarze gminy
(miasta) realizacji tego zadania (art. 20 ust. 1 pkt 6).

Ustawa z 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 131, poz. 1076)

Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego

Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego

Szczebel ministerialny i urzêdów centralnych – wy- Realizacja zadañ w zakresie funkcjonowania sta³ego
kreœlono zadania w zakresie sta³ego dy¿uru dla ZZK. dy¿uru na wszystkich szczeblach podzia³u administracyjnego kraju pozosta³a bez zmian.
Zmieniono brzmienie art. 12 ustawy i wprowadzono
zapis, ¿e „organizacjê monitoringu zagro¿eñ i realizacjê zadañ sta³ego dy¿uru w ramach podwy¿szania
gotowoœci obronnej pañstwa” ujmuje siê w opracowywanych na tym szczeblu planach zarz¹dzania kryzysowego (art. 1 pkt 11).

îród³o: Opracowanie w³asne.

Potwierdza to równie¿ analiza zarz¹dzeñ poszczególnych ministrów powo³uj¹cych zespo³y zarz¹dzania kryzysowego w kierowanych przez nich minister-
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stwach. W ¿adnym z analizowanych zarz¹dzeñ, w sk³adzie powo³ywanego zespo³u zarz¹dzania kryzysowego nie ma obsad sta³ych dy¿urów5.
Nowelizacja ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym przeprowadzona w 2009 r.
skreœli³a zapis nak³adaj¹cy wykonywanie zadañ sta³ego dy¿uru przez zespo³y
zarz¹dzania kryzysowego.

4. Planowanie obronne
Organizacyjne i praktyczne przygotowanie struktur pañstwa do skutecznego
wykonania przedsiêwziêæ realizowanych w warunkach stanu wojennego i wojny
oraz podnoszenia gotowoœci obronnej pañstwa zapewnia system planowania obronnego ustanowiony postanowieniami rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadañ
wykonywanych w ramach przygotowañ obronnych pañstwa przez organy administracji
rz¹dowej i organy samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599, z póŸn. zm.).
Przez planowanie obronne nale¿y rozumieæ ustalanie sposobów wykonywania zadañ obronnych przez organy administracji rz¹dowej i organy samorz¹du
5

Analizie poddano m.in.:
1) Zarz¹dzenie nr 40 Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 15 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji, sk³adu oraz miejsca i trybu pracy Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji (Dz.Urz. MSWiA Nr 9, poz. 39);
2) Zarz¹dzenie nr 44 Ministra Spraw Wewnêtrznych z 8 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, sk³adu
oraz miejsca i trybu pracy Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych
(Dz.Urz. MSW z 2012 r., Nr 48);
3) Zarz¹dzenie nr 29/MON Ministra Obrony Narodowej z 3 paŸdziernika 2008 r. w sprawie organizacji,
sk³adu oraz miejsca i trybu pracy Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego w Ministerstwie Obrony Narodowej (Dz.Urz. MON Nr 19 poz. 250);
4) Zarz¹dzenie nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej z 13 lipca 2012 r. w sprawie organizacji,
sk³adu oraz miejsca i trybu pracy Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej
(Dz.Urz. MON z 2012 r. poz. 275);
5) Zarz¹dzenie nr 16 Szefa Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego z 7 marca 2011 r. w sprawie organizacji, sk³adu oraz miejsca i trybu pracy Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego w Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego (Dz.Urz. ABW Nr 1, poz. 9);
6) Zarz¹dzenie nr 8 Ministra Administracji i Cyfryzacji z 6 marca 2013 r. w sprawie organizacji, sk³adu
oraz miejsca i trybu pracy Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego Ministra Administracji i Cyfryzacji
(Dz.Urz. MAiC z 2013 r., poz. 9);
7) Zarz¹dzenie nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z 24 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespo³u
Zarz¹dzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz.Urz. MEN Nr 1, poz. 19);
8) Zarz¹dzenie nr 22 Ministra Finansów z 18 grudnia 2008 r. w sprawie powo³ania Zespo³u Zarz¹dzania
Kryzysowego w Ministerstwie Finansów (Dz.Urz. MF Nr 14, poz. 102);
9) Zarz¹dzenie nr 46 Ministra Gospodarki z 6 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego w Ministerstwie Gospodarki (Dz.Urz. MG Nr 3, poz. 52);
10) Zarz¹dzenie nr 3 Ministra Infrastruktury z 20 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia Zespo³u
Zarz¹dzania Kryzysowego w Ministerstwie Infrastruktury (Dz.Urz. MI Nr 3, poz. 4);
11) Zarz¹dzenie nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie
powo³ania Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego w Ministerstwie Kultury i dziedzictwa Narodowego
(Dz.Urz. MKiDN Nr 2, poz. 10);
12) Zarz¹dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 25 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego (Dz.Urz. MKiDN z 2013 r., poz. 24).
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terytorialnego oraz wykorzystanie w tym celu niezbêdnych si³ i œrodków, obejmuj¹ce planowanie operacyjne i programowanie obronne.
Planowanie operacyjne – jest to ustalenie sposobów czynnoœci dotycz¹cych
przygotowania i dzia³ania organów administracji rz¹dowej i organów samorz¹du
terytorialnego w warunkach zewnêtrznego zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa
i w czasie wojny, ujêtych w formie zestawów zadañ operacyjnych, a tak¿e
ustalenie si³ i œrodków niezbêdnych do ich wykonania.
Programowanie obronne – to ustalanie zadañ obronnych realizowanych w czasie pokoju, na dziesiêcioletni okres planistyczny rozpoczynaj¹cy siê w roku nieparzystym, ujêtych w formie przedsiêwziêæ rzeczowo-finansowych, w celu utrzymania
i rozwoju potencja³u obronnego pañstwa oraz przygotowania Si³ Zbrojnych, organów administracji rz¹dowej i organów samorz¹du terytorialnego do dzia³ania w warunkach zewnêtrznego zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa i w czasie wojny, a tak¿e
projektowanie œrodków bud¿etowych przeznaczonych na ten cel.
W ramach planowania operacyjnego sporz¹dza siê (§ 5 ust. 1 ww. rozporz¹dzenia):
1) Plan Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, który sporz¹dza Minister Obrony Narodowej;
2) plany operacyjne funkcjonowania dzia³ów administracji rz¹dowej, które sporz¹dzaj¹ ministrowie kieruj¹cy dzia³ami administracji rz¹dowej;
3) plany operacyjne funkcjonowania centralnych organów administracji rz¹dowej i jednostek organizacyjnych podleg³ych Prezesowi Rady Ministrów lub
przez niego (albo ministra) nadzorowanych, które sporz¹dzaj¹ te organy i kierownicy tych jednostek;
4) plany operacyjne funkcjonowania województw, które sporz¹dzaj¹ wojewodowie;
5) plany operacyjne funkcjonowania urzêdów marsza³kowskich, które
sporz¹dzaj¹ marsza³kowie województw;
6) plany operacyjne funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatów,
które sporz¹dzaj¹ starostowie i prezydenci miast;
7) Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Sto³ecznego Warszawy, który
sporz¹dza Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy;
8) plany operacyjne funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta, które
sporz¹dzaj¹ wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast;
9) plany operacyjne Si³ Zbrojnych;
10) plany szczególnej ochrony obiektów wa¿nych dla bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa.
W planach operacyjnych ujmuje siê (§ 6 ust. 1 ww. rozporz¹dzenia):
l
ocenê zewnêtrznych zagro¿eñ bezpieczeñstwa pañstwa oraz w zale¿noœci od
szczebla organu sporz¹dzaj¹cego ocenê zagro¿eñ w sferze jego w³aœciwoœci;
l
zamiar reagowania obronnego pañstwa lub zamiar realizacji zadañ operacyjnych organu sporz¹dzaj¹cego;
l
zestawy zadañ operacyjnych przeznaczonych do wykonania przez organ
sporz¹dzaj¹cy wraz z terminami ich wykonania oraz podmioty wiod¹ce
i wspó³dzia³aj¹ce;
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przedsiêwziêcia i procedury dotycz¹ce podwy¿szania gotowoœci obronnej pañstwa;
l
przedsiêwziêcia i procedury zwi¹zane z przygotowaniem i funkcjonowaniem
systemu kierowania bezpieczeñstwem narodowym, w tym obron¹ pañstwa.
W ramach programowania obronnego, co cztery lata, na dziesiêcioletni okres
planistyczny rozpoczynaj¹cy siê w roku nieparzystym, sporz¹dza siê (§ 9 ust. 1
ww. rozporz¹dzenia):
1) Program Pozamilitarnych Przygotowañ Obronnych RP, który sporz¹dza Minister Obrony Narodowej;
2) Program Doskonalenia Obrony Cywilnej, który sporz¹dza Szef Obrony Cywilnej;
3) programy pozamilitarnych przygotowañ obronnych i programy doskonalenia obrony cywilnej:
– dzia³ów administracji rz¹dowej, które sporz¹dzaj¹ ministrowie kieruj¹cy
dzia³ami administracji rz¹dowej;
– urzêdów obs³uguj¹cych centralne organy administracji rz¹dowej bêd¹ce dysponentami czêœci bud¿etowych, które sporz¹dzaj¹ te organy;
– województw, które sporz¹dzaj¹ wojewodowie;
W programach obronnych ujmuje siê (§ 10 ust. 1 ww. rozporz¹dzenia):
l
wymagania wobec pozamilitarnych przygotowañ obronnych na dziesiêcioletni okres obowi¹zywania programu;
l
przedsiêwziêcia rzeczowo-finansowe w zakresie utrzymywania i doskonalenia
struktur pozamilitarnych systemu obronnego pañstwa, dotycz¹ce:
– przygotowania systemu kierowania bezpieczeñstwem narodowym;
– zaspokajania potrzeb Si³ Zbrojnych i sojuszniczych si³ zbrojnych, w tym
m.in.: realizacji celów Si³ Zbrojnych i wymagañ d³ugookresowych oraz zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zków pañstwa gospodarza (HNS);
– przygotowania infrastruktury pañstwa dla potrzeb realizacji zadañ obronnych i militaryzacji;
l
przygotowania ochrony obiektów szczególnie wa¿nych dla bezpieczeñstwa
i obronnoœci pañstwa;
l
organizacji szkolenia obronnego;
l
organizacji kontroli wykonywania zadañ obronnych;
l
projektowane nak³ady na pozamilitarne przygotowania obronne w ci¹gu dziesiêcioletniego okresu obowi¹zywania programu.
W ramach planowania obronnego przeprowadza siê okresowe przegl¹dy obronne, które obejmuj¹ (§ 12 ust. 1 ww. rozporz¹dzenia):
1) analizê danych liczbowych i opisowych ocen stanu przygotowañ obronnych,
które sporz¹dzaj¹ dysponenci czêœci bud¿etowych w formie Narodowego
Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowañ Obronnych;
2) ocenê Si³ Zbrojnych oraz mo¿liwoœci realizacji przez nie zadañ, któr¹
sporz¹dza Minister Obrony Narodowej;
l
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3) ocenê pozamilitarnych przygotowañ obronnych RP, któr¹ sporz¹dza Minister Obrony Narodowej;
4) ocenê przygotowañ w zakresie ochrony ludnoœci i obrony Cywilnej, któr¹
sporz¹dza Szef Obrony Cywilnej Kraju;
5) Raport o stanie obronnoœci Rzeczypospolitej Polskiej, który sporz¹dza Minister Obrony Narodowej.
Istotnym elementem procesu planowania obronnego, jakkolwiek nie wymaganym ¿adnym z aktów prawnych, jest koncepcja wykonywania/realizacji zadañ obronnych.

5. Koncepcja wykonywania/realizacji zadañ obronnych – wariant
Pytanie o koncepcjê wykonywania/realizacji zadañ obronnych jako element procesu planowania, bardzo czêsto pojawia siê w trakcie kontroli kompleksowych i problemowych realizacji zadañ obronnych w ministerstwach, urzêdach
centralnych i w województwach prowadzonych przez komisje powo³ywane przez
Prezesa Rady Ministrów6.
Koncepcja, zdaniem autora, powinna byæ swoistego rodzaju przewodnikiem:
l
okreœlaj¹cym ca³okszta³t realizacji zadañ w ramach powszechnego obowi¹zku
obrony we wszystkich jego obszarach stosownie do kompetencji organu je realizuj¹cego;
l
umo¿liwiaj¹cym zarówno kompleksowe, jak i szczegó³owe wskazanie zadañ;
l
systematyzuj¹cym i wskazuj¹cym logiczn¹ hierarchiê wykonywania zadañ;
l
wskazuj¹cym relacje miêdzy zadaniami i nakazuj¹cymi ich wykonywanie
aktami prawnymi.
Koncepcja wykonywania zadañ obronnych na szczeblu ministerialnym powinna zawieraæ:
1) dane ogólne, a w nich:
l charakterystykê ministerstwa (dane o powo³aniu, podstawowe informacje ze
statutu ministerstwa – dzia³y administracji rz¹dowej kierowane przez ministra,
sk³ad kierownictwa, sposób kierowania – podzia³ i podleg³oœæ pod poszczególnych
cz³onków kierownictwa komórek organizacyjnych, adres siedziby ministerstwa
i ewentualnych innych lokalizacji zajmowanych przez ministerstwo);
l g³ówne zadania realizowane w poszczególnych dzia³ach administracji
rz¹dowej kierowanych przez ministra;
2) wykaz komórek organizacyjnych obs³uguj¹cych ministra w poszczególnych
dzia³ach administracji rz¹dowej oraz jednostek organizacyjnych podleg³ych
lub nadzorowanych wchodz¹cych w sk³ad tych dzia³ów;
3) dane liczbowe dotycz¹ce sk³adu osobowego pracowników realizuj¹cych
zadania w urzêdzie, w tym:
6
Kontrole realizacji zadañ obronnych prowadzone s¹ w oparciu o postanowienia rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadañ obronnych (Dz. U. Nr 16,
poz. 151).
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• pracowników ogó³em (w rozbiciu na kobiety i mê¿czyzn);
• pracowników podlegaj¹cych obowi¹zkowi pe³nienia czynnej s³u¿by wojsko-

wej po og³oszeniu mobilizacji i w czasie wojny (kobiety i mê¿czyŸni);
• pracowników reklamowanych od obowi¹zku pe³nienia czynnej s³u¿by woj-

4)
5)

6)

7)

8)

9)
10)
11)

skowej w razie og³oszenia mobilizacji i w czasie wojny (z urzêdu, na wniosek,
razem);
• ogó³em pozostaj¹cych do dyspozycji ministra;
dane liczbowe dotycz¹ce osób bezpoœrednio realizuj¹cych zadania obronne: w komórkach organizacyjnych ministerstwa i w jednostkach organizacyjnych podleg³ych ministrowi lub nadzorowanych przez niego;
wykaz œrodków transportowych:
l
w³asnych;
l
pozyskiwanych w ramach œwiadczeñ;
– w rozbiciu na samochody osobowe, osobowo-terenowe, dostawcze, ciê¿arowe, inne – wraz z podstawow¹ charakterystyk¹ pojazdu:
wykaz maszyn i urz¹dzeñ specjalistycznych oraz agregatów pr¹dotwórczych – zapewniaj¹cych mo¿liwoœæ wykonywania zadañ merytorycznych i obronnych:
l
w³asnych i pozyskiwanych w ramach œwiadczeñ – wraz z podstawow¹
charakterystyk¹;
zestawienie zadañ obronnych – wynikaj¹cych z ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony i poszczególnych aktów wykonawczych do niej – w rozbiciu na
obszary zadaniowe, a realizowanych w poszczególnych stanach gotowoœci obronnej pañstwa:
l
stan sta³ej gotowoœci obronnej pañstwa;
l
stan gotowoœci obronnej pañstwa czasu kryzysu;
l
stan gotowoœci obronnej pañstwa czasu wojny;
w opisie zadañ powinna byæ podana podstawa prawna, treœæ zadania, wykonawcy zadania. W zakresie zadañ realizowanych w sta³ej gotowoœci obronnej pañstwa powinny byæ podane informacje np. dotycz¹ce czasu ich
realizacji – zgodnie z danymi rzeczowo-finansowymi zawartymi w programach pozamilitarnych przygotowañ obronnych ministerstwa;
przyjêt¹ koncepcjê szkolenia obronnego – ze wskazaniem:
l
rodzajów szkolenia (wy¿sze kursy obronne, szkolenia w dzia³ach administracji
rz¹dowej, szkolenia w jednostkach organizacyjnych podleg³ych i nadzorowanych) osób funkcyjnych i grup szkoleniowych, które w nich uczestnicz¹;
l
celów, które powinny byæ zrealizowane w ramach szkoleñ;
zasady prowadzenia æwiczeñ dzia³owych;
system tworzenia sta³ego dy¿uru ministerstwa;
system tworzenia i przechodzenia na stanowiska kierowania w ramach systemu kierowania bezpieczeñstwem narodowym – wraz ze wskazaniem:
l
zespo³ów i grup zadaniowych do pracy na stanowiskach kierowania
– tworzonych w ministerstwie;
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grup zadaniowych i punktów kontaktowych – tworzonych w jednostkach
organizacyjnych podleg³ych i nadzorowanych;
l
planu zgrywania komórek organizacyjnych stanowiska kierowania oraz
grup zadaniowych i punktów kontaktowych jednostek organizacyjnych
podleg³ych i nadzorowanych;
12) system zgrywania komórek organizacyjnych na stanowisku kierowania oraz
stanowisk kierowania lub punktów kontaktowych w podleg³ych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych;
13) inne przedsiêwziêcia wg potrzeb.
Przedstawiona koncepcja wykonywania zadañ obronnych jest ogólnym schematem, w oparciu o który mog¹ byæ budowane koncepcje szczegó³owe poszczególnych podmiotów zobowi¹zanych ustaw¹ o powszechnym obowi¹zku obrony
do realizacji zadañ obronnych. Koncepcja powinna byæ uszczegó³awiana i uwzglêdniaæ specyfikê i rodzaje zadañ obronnych realizowanych przez dany podmiot
oraz zadañ statutowych i merytorycznych – je¿eli bêd¹ realizowane w czasie zewnêtrznego zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa i w czasie wojny. Nale¿y bowiem
braæ pod uwagê fakt, ¿e zgodnie z postanowieniami ustaw o stanach nadzwyczajnych – w czasie trwania: stanu klêski ¿ywio³owej, stanu wyj¹tkowego czy te¿ stanu wojennego – organy w³adzy publicznej dzia³aj¹ w dotychczasowych strukturach organizacyjnych pañstwa i w ramach przys³uguj¹cych im kompetencji,
z zastrze¿eniem przepisów poszczególnych ustaw o stanach nadzwyczajnych.
Mo¿liw¹ formê graficzn¹ koncepcji wykonywania zadañ obronnych7 przedstawia
za³¹cznik nr 3.
l

Podsumowanie
Z punktu widzenia pañstwa, przygotowanie jego struktur do realizowania zadañ w warunkach zagro¿eñ zewnêtrznych i podnoszenia gotowoœci obronnej pañstwa, jest warunkiem koniecznym do zapewnienia niepodleg³oœci i nienaruszalnoœci terytorium Polski oraz zapewnienia bezpieczeñstwa obywateli.
Ustawodawca stworzy³ nie tylko podstawy prawne realizacji zadañ obronnych
przez organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, ale ustanowi³ równie¿ mechanizmy planowania obronnego, które w podziale na planowanie operacyjne
i programowanie obronne, daj¹ skuteczne narzêdzie do realizowania przez administracjê i urzêdy centralne zadañ w ramach powszechnego obowi¹zku obrony.
Nerwem systemu jest obieg informacji i podsystem przekazywania decyzji. W zakresie zadañ obronnych jest to system sta³ych dy¿urów. Bezkrytyczna implementacja obowi¹zku wykonywania zadañ sta³ych dy¿urów przez zespo³y
zarz¹dzania kryzysowego funkcjonuj¹ce w strukturach systemu zarz¹dzania kryzysowego okaza³a siê rozwi¹zaniem ca³kowicie chybionym.
7

Opracowano za zgod¹ i na podstawie niepublikowanych materia³ów autorstwa Piotra Stawickiego – dotycz¹cych realizacji zadañ obronnych w MPiPS.
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Przedstawione w niniejszym opracowaniu zakres i praktyczny wariant koncepcji wykonywania/realizowania zadañ obronnych mog¹ stanowiæ narzêdzie
w³aœciwego przygotowania administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz wszystkich innych podmiotów zaanga¿owanych w realizacjê zadañ nak³adanych na
nie w ramach powszechnego obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
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Za³¹cznik nr 1
WYBRANE AKTY PRAWNE REGULUJ¥CE WYKONYWANIE ZADAÑ
OBRONNYCH PRZEZ OGRANY ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ
l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Strategia Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2007 r.;
Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna – wydawana w drodze postanowienia Prezydenta RP z 12 marca 2004 r. (M.P. Nr 16, poz. 255);
Wytyczne Rady Ministrów do programowania przygotowañ obronnych Rze8
czypospolitej Polskiej na lata 2013÷2022 ;
Ustawa o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z póŸn. zm.);
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji
jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych zadania na rzecz obronnoœci lub
bezpieczeñstwa pañstwa (Dz. U. Nr 78, poz. 707);
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów
szczególnie wa¿nych dla bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa (Dz. U.
Nr 116, poz. 1090, z póŸn. zm.);
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadañ obronnych w ramach powszechnego obowi¹zku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152);
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z póŸn. zm.);
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadañ obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151);
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne pañstwa, a tak¿e jego ochrony w czasie wojny oraz w³aœciwoœci organów w tych
sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294);
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeñstwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978);
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej s³u¿by
zdrowia na potrzeby obronne pañstwa oraz w³aœciwoœci organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143, poz. 1515);
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków
i trybu planowania i finansowania zadañ wykonywanych w ramach przygotowañ obronnych pañstwa przez organy administracji rz¹dowej i organy samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599);
8

Przyjête 15.12.2011 r. przez Komitet Rady Ministrów i rekomendowany Radzie Ministrów z zaleceniem przed³o¿enia dokumentu Radzie Ministrów wraz ze Strategi¹ Rozwoju Systemu Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2011–2022. Rada Ministrów przyjê³a oba dokumenty na
posiedzeniu 9 kwietnia 2013 r.
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Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 3 sierpnia 2004 r. w sprawie œwiadczeñ rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872, z póŸn.
zm.);
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystywania systemów ³¹cznoœci na potrzeby obronne pañstwa
(Dz. U. Nr 180, poz. 1855);
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie œwiadczeñ
osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie og³oszenia mobilizacji
i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203, poz. 2081);
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 21 wrzeœnia 2004 r. w sprawie gotowoœci
obronnej pañstwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218);
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 21 wrzeœnia 2004 r. w sprawie reklamowania od obowi¹zku pe³nienia czynnej s³u¿by wojskowej w razie og³oszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 210, poz. 2136);
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 5 paŸdziernika 2004 r. w sprawie œwiadczeñ osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307,
z póŸn. zm.);
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 16 paŸdziernika 2006 r. w sprawie systemów wykrywania ska¿eñ i w³aœciwoœci organów w tych sprawach (Dz. U.
Nr 19, poz. 1415);
Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy zwi¹zanych z obronnoœci¹ kraju w administracji publicznej
(Dz. U. Nr 106, poz. 724);
Rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodowej z 14 kwietnia 2004 r. w sprawie
przydzia³ów mobilizacyjnych i pracowniczych przydzia³ów mobilizacyjnych
(Dz. U. Nr 115, poz. 1199);
Rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodowej z 18 maja 2007 r. w sprawie
okreœlenia organów wojskowych w³aœciwych do ewidencjonowania stanowisk
pracy zwi¹zanych z obronnoœci¹ kraju (Dz. U. Nr 99, poz. 669);
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zajmowania lub rekwirowania œrodków transportu na potrzeby obronne pañstwa w czasie stanu wojennego (Dz. U. Nr 200, poz. 2055).
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Za³¹cznik nr 2

MECHANIZM I SEKWENCJA PLANOWANIA OBRONNEGO
W ADMINISTRACJI

POLITYCZNO-STRATEGICZNA DYREKTYWA OBRONNA
(Cele szczegó³owe, sytuacje planistyczne)

WYTYCZNE RADY MINISTRÓW DO PLANOWANIA OBRONNEGO
(Œrodki finansowe, sytuacje planistyczne)

Uwarunkowania prawne

Wewnêtrzne œrodowisko
bezpieczeñstwa

Zewnêtrzne œrodowisko
bezpieczeñstwa

STRATEGIA BEZPIECZEÑSTWA NARODOWEGO RP
(Interesy narodowe, cel strategiczny w dziedzinie bezpieczeñstwa)

Mo¿liwoœci finansowo-organizacyjne

PLAN REAGOWANIA OBRONNEGO RP

PLANY OPERACYJNE FUNKCJONOWANIA W WARUNKACH
ZEWNÊTRZNEGO ZAGRO¯ENIA BEZPIECZEÑSTWA
PAÑSTWA I W CZASIE WOJNY
SZCZEBLA MINISTERIALNEGO I WOJEWÓDZKIEGO

PLANY OPERACYJNE ….
NI¯SZYCH SZCEBLI
îród³o: Opracowanie w³asne.

PLAN U¯YCIA SI£ ZBROJNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PLANY OPERACYJNE ….
NI¯SZYCH SZCEBLI

Za³¹cznik nr 3
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Tadeusz KÊSOÑ

The aim of the article is to present the essence of two extremely
important elements while counteracting the state security threats. The first
element considers the basic legal acts related to state functioning both in
case of external threat for the state security and in case of war. The second
element considers the basic legal acts relating to the tasks of national
defense service and the concept of preparing the governmental
administration to carry out those tasks. Despite the ministers and the heads
of central state offices, also the bodies of governmental and self
– governmental authorities on all levels of state administration structure are
responsible for completion of the tasks of national defense service.
At the same time, assuming the state obligation for integrated national
safety, and without the division into external and internal security, the paper
presents and discusses the mechanism of permanent duties increasing the
state defense readiness. The system was included in the decision of Law from
2007 about the crisis management. Some strategic documents and the
documents prepared for the state defense planning have been presented.
The concept of the defense tasks completion has been discussed.
Keywords: national security, defense tasks, defense planning, state defense
readiness, crisis management.
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Odpowiedzialnoœæ karna stra¿aka
za nieudzielenie pomocy
Przedmiotem niniejszego artyku³u jest kwestia odpowiedzialnoœci karnej
za nieudzielenie pomocy w odniesieniu do osób pe³ni¹cych s³u¿bê
w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Odpowiednie regulacje prawne normuj¹ce
owo zagadnienie znajduj¹ siê w polskim kodeksie karnym (dalej: kk)
– w art. 162. Trzeba wskazaæ, i¿ nieudzielenie pomocy jest przestêpstwem
niezale¿nie od tego, czy osoba bêd¹ca w potrzebie odczu³a negatywne
konsekwencje naszej biernoœci, czy te¿ nie. Pamiêtaæ nale¿y o tzw. statusie
gwaranta, którym obci¹¿eni s¹ zarówno stra¿ak, jak i lekarz, ratownik medyczny itp. S¹ to osoby, na których ci¹¿y prawny, szczególny obowi¹zek
zapobiegania szkodliwemu skutkowi dla ¿ycia i zdrowia cz³owieka. Bez
znaczenia pozostaje Ÿród³o zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia cz³owieka.
S³owa kluczowe: odpowiedzialnoœæ karna, stra¿ak, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, gwarant, nieudzielenie pomocy, ¿ycie, zdrowie.

Polski system prawa karnego przewiduje dwojakiego rodzaju przestêpstwa
z tytu³u zaniechania: 1) przestêpstwo zaniechania z zamiarem ewentualnym (formalne – delicte mere ommisivum) – gdy wystêpuje sama okolicznoœæ zaniechania,
bez jej skutku; 2) przestêpstwo zaniechania skutkowe (materialne – delictum per
ommisionem commissum) – gdy wyst¹pi skutek zaniechania okreœlony przez prawo,
a wiêc utrata ¿ycia, zdrowia lub jego uszczerbek1. Pierwsze z nich usystematyzowane jest kk2 w grupie przestêpstw polegaj¹cych na nara¿eniu ¿ycia lub zdrowia
na niebezpieczeñstwo, w art. 162 § 1 kk, zgodnie z dyspozycj¹ którego „kto
cz³owiekowi znajduj¹cemu siê w po³o¿eniu gro¿¹cym bezpoœrednim niebezpie1
Pienkos J.: Praecepta iuris, Warszawa-Poznañ 2010, s. 166; Marek A.: Prawo karne. Komentarz,
Warszawa 2007, s,24; Marek A.: Prawo karne, Warszawa 2007, s.451, Nb 681-683; Kwestiê tê obszernie przedstawia J. Kulesza w: Przestêpstwo nieudzielenia pomocy w niebezpieczeñstwie art. 162 k.k. na
tle uwag dotycz¹cych &123 niemieckiego kodeksu karnego, £ódŸ 2008, passim, Przestêpstwo nieudzielenia pomocy w niebezpieczeñstwie (art. 162 kk.), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2008,
nr 1, s. 163-180. Tam tak¿e obszerny przegl¹d stanowisk wystêpuj¹cych w doktrynie i judykaturze.
2
Ustawa z 5 czerwca 1997 – kodeks karny, DzU z 1997 r. nr 88, poz.553, z póŸn. zm.

110

Zeszyty Naukowe SGSP nr 50 (2) 2014

czeñstwem utraty ¿ycia albo ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mog¹c jej udzieliæ bez nara¿enia siebie lub innej osoby na niebezpieczeñstwo
utraty ¿ycia albo ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia
wolnoœci do lat trzech”; przy czym okolicznoœciami wy³¹czaj¹cymi odpowiedzialnoœæ s¹ koniecznoœæ poddania siê zabiegowi lekarskiemu jako warunkowi
koniecznemu udzielenia pomocy oraz sytuacja wymagaj¹ca niezw³ocznej interwencji na rzecz osoby zagro¿onej ze strony instytucji lub osoby do tego
powo³anej. Bezkarnoœæ, o której mowa w art. 162 § 2 kk dotyczy wszak¿e jedynie
sytuacji – jak ujmuje to Andrzej Marek – „gdy uchylaj¹cy siê od udzielenia pomocy ma realne podstawy, aby liczyæ na natychmiastowe nadejœcie fachowej pomocy, w ka¿dym zaœ razie jego obowi¹zkiem jest podjecie natychmiastowych
i niezbêdnych dzia³añ dla sprowadzenia takiej pomocy”3. W ostatecznym rachunku wiêc, nawet art. 162 § 2 kk obliguje adresatów tego przepisu do dzia³ania
zmierzaj¹cego do wezwania pomocy, gdy jest ona w pobli¿u, tj. np. zawiadomienia ratownika o ton¹cym, nawet je¿eli sytuacja ma miejsce na strze¿onym k¹pielisku, co mog³oby upowa¿niaæ do domniemania, i¿ w³aœciwe s³u¿by powinny zareagowaæ bez dodatkowych sygna³ów. Jedyn¹ wiêc okolicznoœci¹ usprawiedliwiaj¹c¹ brak reakcji osoby, która widzi, i¿ ktoœ tonie, jest sytuacja gdy istnieje
ca³kowita pewnoœæ, i¿ fakt ten zosta³ dostrze¿ony przez w³aœciwe s³u¿by.
Pope³nienie przestêpstwa zaniechania zagro¿one jest, zgodnie z dyspozycj¹ 162
§ 1 kk, kar¹ pozbawienia wolnoœci do lat trzech. Podmiotem przestêpstwa nieudzielenia przemocy mo¿e byæ œwiadek zdarzenia, osoba wezwana do pomocy,
ale te¿ osoba, której co prawda nikt nie wzywa³ do pomocy, lecz ma pe³n¹ œwiadomoœæ tego, i¿ innej osobie zagra¿a niebezpieczeñstwo4. W niniejszym opracowaniu interesowaæ nas bêdzie druga z wymienionych ewentualnoœci, œciœlej zaœ
przypadek stra¿aka, któremu prawo przypisuje status gwaranta udzielenia pomocy osobie znajduj¹cej siê w niebezpieczeñstwie. J. Kulesza, inaczej ni¿ wielu
przedstawicieli doktryny, prezentuje pogl¹d, i¿ przestêpstwo zaniechania jest
przestêpstwem ogólno sprawczym, indywidualnym, tylko co do czynu5. Gwaranta szczególnie, podkreœla cytowany autor, dotyczy pomocnictwa przez zaniechanie, co – jak podkreœla on – wprost wynika z art. 18 kk6.
Jak podkreœla siê w literaturze, z punktu widzenia art. 162 § 1 kk nie ma znaczenia, co jest Ÿród³em zagro¿enia dla ¿ycia b¹dŸ zdrowia innego cz³owieka (ludzi) – si³y przyrody, zachowanie innego cz³owieka, stan chorobowy czy nawet
dzia³anie autoagresywne. Wystarczaj¹ce jest je¿eli „jesteœmy œwiadomi niebezpieczeñstwa zagra¿aj¹cego innej osobie – mamy wtedy obowi¹zek aktywnej pomocy. Jeœli tej pomocy nie udzielimy, nara¿amy siê na odpowiedzialnoœæ karn¹.
3

Marek A.: Prawo karne…, s. 451, Nb 682.
Kulesza J.: Przestêpstwo nieudzielenia pomocy w niebezpieczeñstwie (art. 162 kk)…,
s. 173–174.
5
Tam¿e.
6
Tam¿e, s. 177.
4
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Nie wp³ywa przy tym na zakres tej odpowiedzialnoœci fakt, czy nasza pomoc
mog³a okazaæ siê skuteczna, wa¿ne byœmy w ogóle podjêli jakieœ dzia³ania zmierzaj¹ce do jej udzielenia”7. Kluczowe jest wiêc podjêcie jakiegokolwiek dzia³ania
nie wykraczaj¹cego poza liniê wyznaczon¹ przez art. 162 § 2 kk, które mo¿e pomóc osobie zagro¿onej, przy czym niekoniecznie musi byæ to dzia³anie skuteczne. Nale¿y w tym kontekœcie podkreœliæ, i¿ zarzutu zaniechania nie uchyla,
zgodnie ze stanowiskiem doktryny, sytuacja, gdy niesienie pomocy, w racjonalnej – niekoniecznie zawsze trafnej – ocenie nie mia³o ju¿ szans powodzenia, by³o
beznadziejne. Szczegó³ow¹ wyk³adniê stanowiska judykatury w tej mierze zawiera wyrok S¹du Apelacyjnego w Katowicach z 1 lutego 2008 r., sygn. II AKa
382/078, gdzie zosta³a sformu³owana nastêpuj¹ca teza: „Tylko stwierdzenie zgonu nie wymaga podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do udzielenia pomocy
w sytuacji okreœlonej w przepisie art. 162 kk Warunkiem karalnoœci bowiem jest
niepodjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do udzielenia pomocy – nawet gdy szanse
uchylenia niebezpieczeñstwa by³y niewielkie. Przestêpstwo to jest dokonane
z chwil¹ uchylenia siê od udzielenia pomocy w warunkach opisanych w tym
przepisie, choæby nie nast¹pi³ ¿aden efektywny skutek w postaci œmierci lub ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu osoby zagro¿onej. Dla bytu przestêpstwa z art. 162
§ 1 kk nieistotne jest natomiast zagadnienie, czy dzia³anie, którego sprawca zaniecha³, rzeczywiœcie przynios³oby ratunek. Decyduj¹ce jest, ¿e sprawca, widz¹c
utrzymuj¹ce siê lub nawet pog³êbiaj¹ce zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia cz³owieka, nie podejmuje wszelkich dostêpnych œrodków mog¹cych uchyliæ lub choæby
pomniejszyæ wspomniane zagro¿enia”.
Istot¹ przestêpstwa, do którego odnosi siê art.162 kk jest wiêc nie tylko zaniechanie, brak dzia³ania, uznawany przez prawo za osobliwe, ale dzia³anie, tak¿e
w sytuacji, gdy odwrócenie zagro¿enia wydaje siê niemo¿liwe. Jak trafnie zauwa¿a przywo³ywany wczeœniej A. Marek, wprowadzenie do systemu prawa karnego
przestêpstwa z tytu³u zaniechania, przes¹dzi³o sporn¹ wczeœniej w doktrynie
kwestiê czy zaniechanie jest form¹ czynu na rzecz stanowiska, i¿ przestêpstwo
jest nie tylko efektem dzia³ania, ale mo¿e byæ równie¿ efektem braku dzia³ania,
zaniechaniem, które w takim ujêciu musi byæ traktowane jako forma czynu9.
W doktrynie przewa¿y³ zatem pogl¹d, wyra¿ony w glosie Jana Kuleszy do przyta7

Szeroczyñska M.: Odpowiedzialnoœæ karna psychoterapeuty w przypadku samobójstwa pacjenta, Prokuratura i Prawo 2012, nr 4, s. 35.
8
Opublikowany w: Prokuratura i Prawo 2008, dodatek Orzecznictwo, nr 10, poz. 31.
9
Marek A.: Prawo karne. Komentarz…, s. 24. Jan Woleñski z kolei stwierdza w zwi¹zku z tym, i¿
przez wprowadzenie przestêpstwa z tytu³u zaniechania do systemu prawa karnego znalezione zosta³o
modus vivendi „miêdzy ideami Woltera a zdroworozs¹dkowym stanowiskiem, i¿ zaniechanie wywo³uje
jednak pewne skutki w œwiecie realnym. Jest ono wzmacniane przez zwolenników przyczynowoœci zaniechania, ¿e wywo³uje skutki, gdy¿ jest rodzajem aktywnoœci cz³owieka regulowanej jego wol¹ i innymi faktami mentalnymi, a tak¿e komentarzami, ¿e przyporz¹dkowanie skutku przestêpstwa skutkowego
polegaj¹cego na zaniechaniu ma charakter obiektywny”. Autor ten za wadliwe uznaje okreœlenie przestêpstwa zaniechania w trybie art. 2 kk mianem przestêpstwa skutkowego, gdy¿ jest to konstrukcja
myl¹ca i zacieraj¹ca istotê samego przestêpstwa zaniechania, które doprowadzi³o do skutku okreœlonego

112

Zeszyty Naukowe SGSP nr 50 (2) 2014

czanego powy¿ej wyroku Apelacji katowickiej, i¿ „dla odpowiedzialnoœci
z art. 162 kk nie ma znaczenia czy w wyniku zaniechania pomocy osoba zagro¿ona ponios³a ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu albo œmieræ. Przestêpstwo to jest bowiem dokonane ju¿ w momencie zaniechania pomocy w warunkach opisanych
w przepisie penalizuj¹cym niedope³nienie ogólnoludzkiego obowi¹zku pomocy.
[…] Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie przyjmuje siê powszechnie, i¿
mamy do czynienia z typem rodzajowym przestêpstwa formalnego. Do odpowiedzialnoœci nie jest zatem konieczne zaistnienie skutku zaniechania pomocy. Dlatego nie mo¿na uzale¿niaæ odpowiedzialnoœci z art. 162 kk od tego, czy jej nieudzielnie poci¹gnê³o za sob¹ jakieœ ujemne skutki dla osoby zagro¿onej, czy te¿
nie”10. Podobne stanowisko zarysowa³o siê tak¿e w judykaturze. Jak uzna³ S¹d
Apelacyjny we Wroc³awiu, „dla pope³nienia czynu z art. 162 § 1 kk wystarczy zamiar ewentualny, to jest wystarczaj¹ce bêdzie, jeœli sprawca godzi siê na nieudzielenie pomocy maj¹c œwiadomoœæ okolicznoœci modalnych czynu. Ustawa nie wymaga, aby sprawca «wiedzia³», ¿e inny cz³owiek znajduje siê w stanie zagro¿enia
o jakim mowa w art. 162 § 1 kk, wystarczaj¹ce jest bowiem, aby sprawca by³
œwiadom takiej mo¿liwoœci11. Niezbêdne jest w tym miejscu, uzupe³nienie, i¿
przestêpstwo zaniechania, o którym mowa, dotyczy tylko osoby, która nie sprowadzi³a na innego cz³owieka zagro¿enia, w którym pozostawi³a go bez pomocy.
W nadal bowiem zachowuj¹cym swoj¹ aktualnoœæ wyroku z 11 czerwca 1959 r.
SN uzna³, i¿ przestêpstwo zaniechania „odnosi siê do osoby, która sama nie wytworzy³a po³o¿enia gro¿¹cego bezpoœrednim niebezpieczeñstwem dla ¿ycia innego cz³owieka”12. Dodaæ w tym kontekœcie rozwa¿anej problematyki terminologicznej nale¿y równie¿, i¿ w doktrynie prawa karnego wyodrêbnia siê tak¿e przestêpstwa zaniechania w³aœciwe (samo zaniechanie przez osobê zobowi¹zan¹ prawne do czynu) i niew³aœciwe (doprowadzenie przez zaniechanie do okreœlonego
w ustawie skutku)13.
W myœl art. 162 § 1 kk samo zaniechanie zatem jest czynem przestêpczym,
chocia¿ nie prowadzi do aktualizacji zagro¿enia, jakie z zaniechaniem siê wi¹¿e,
tj. utraty ¿ycia lub zdrowia przez osobê, której wskutek zaniechania nie zosta³a
udzielona pomoc. Zagro¿enie to aktualizuje siê natomiast w momencie wyst¹pieprzepisami prawa, tj. do realnego naruszenia dóbr osoby zagro¿onej, tj. utraty przezeñ ¿ycia lub zdrowia,
albo przynajmniej doznania uszczerbku na zdrowiu. Wbrew stanowisku doktryny prawa karnego, z perspektywy filozofii prawa, dowodzi, i¿ zaniechanie nie mo¿e byæ uto¿samiane z niedzia³aniem. Por. Woleñski J.: Przyczynek do fenomenologii zaniechania, [w:] Œwiadomoœæ, œwiat i wartoœci. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Pó³tawskiemu w 90. rocznicê urodzin, Wroc³aw 2013, s. 85 i n.
10
Kulesza J.: Glosa do wyroku S¹du Apelacyjnego w Katowicach z 1 lutego 2008 r., sygn. II AKa
382/07, Prokuratura i Prawo 2010, nr 5, s. 173.
11
Orzecznictwo Apelacji Wroc³awskiej. Biuletyn S¹du Apelacyjnego we Wroc³awiu 2007, 4 nr 4,
s. 28.
12
Wyrok S¹du Najwy¿szego – Izba Karna z 11 czerwca 1959 r., II K 292/59, dostêpny w wersji elektronicznej pod adresem internetowym: http://lexis.pl/pages/document;jsessionid=8B62EF89E03F
8F91CF84C3891A083741?id=855086
13
Marek A.: Prawo karne. Komentarz…, s. 24.
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nia skutku zaniechania. W myœl art. 2 kk powstaje wówczas odpowiedzialnoœæ
karna za przestêpstwo zaniechania u tego, „na kim ci¹¿y³ prawny, szczególny
obowi¹zek zapobiegniêcia skutkowi”. Obowi¹zek taki wobec wszystkich formu³uje pod sankcj¹ karn¹ powo³any powy¿ej przepis art. 162 § 1 kk, limituj¹c zarazem w przepisie § 2 zakres tego obowi¹zku. Odnosz¹c siê do istoty odpowiedzialnoœci w przestêpstwie skutkowym, SN stwierdzi³, i¿: „Jeœli skutek
stanowi¹cy ustawowe znamiê przestêpstwa pope³nionego przez zaniechanie jest
nastêpstwem bezprawnych zachowañ wielu osób, to zwa¿ywszy na treœæ art. 2 kk,
mo¿e byæ on przypisany tym tylko, które nie wykona³y ci¹¿¹cego na nich prawnego, szczególnego obowi¹zku zapobiegniêcia skutkowi i tylko wtedy, gdy
w nast¹pieniu skutku urzeczywistni³o siê niebezpieczeñstwo, które wykonanie
tego obowi¹zku mia³o odwróciæ”14.
Powszechny skutek stosowania regulacji kk odnosz¹cych siê do przestêpstw
zaniechania: formalnego i skutkowego jest taki, i¿ odpowiedzialnoœæ karna powstaje w wyniku samego czynu zaniechania, o ile nie zaistnia³y okolicznoœci
okreœlone w art. 162 § 2 kk, wy³¹czaj¹ce odpowiedzialnoœæ. Odpowiedzialnoœæ za
przestêpstwo skutkowe natomiast powstaje w wyniku zmaterializowania siê zagro¿enia wynikaj¹cego z zaniechania, a wiêc wyst¹pienia szkody po stronie osoby, której dopuszczaj¹cy siê przestêpstwa zaniechania nie udzieli³ pomocy.
Odpowiedzialnoœæ karna za przewidziane w art. 162 kk nieudzielenie pomocy
odnosi siê zatem jedynie do osób, które mog¹ jej udzieliæ bez nara¿enia siebie
i innych na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia lub ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu.
Powstaje wiêc pytanie, czy regu³a ta dotyczy na identycznych zasadach tak¿e
i stra¿aków, którzy w doktrynie prawa zaliczaj¹ siê, obok m.in. lekarzy, ratowników medycznych, ratowników górskich itp., do grupy gwarantów niewyst¹pienia
negatywnych skutków dla osób znajduj¹cych siê w stanie niebezpieczeñstwa
i wymagaj¹cych udzielenia pomocy. îród³em tej w¹tpliwoœci, jak zwraca uwagê
J. Kulesza, jest okolicznoœæ, i¿ zakres pomocy dla osób w sytuacji zagro¿enia, jaki
mo¿na okreœliæ na podstawie dyspozycji art. 162 § 1 kk, jest dostosowany do mo¿liwoœci ka¿dego doros³ego cz³onka spo³eczeñstwa. Czy zatem te same oczekiwania mo¿na formu³owaæ pod adresem osób obci¹¿onych, jak wymienione powy¿ej,
w sposób szczególny obowi¹zkiem gwaranta, bo okreœlonym tak w zakresie obowi¹zków zawodowych, niezale¿nie czy wykonywanych w warunkach zwyk³ego
kontraktu czy re¿imu s³u¿by, jak i deontologii zawodowej15. Dotyczy to zarówno
objêtego dyspozycj¹ prawnokarnej zasady wy³¹czenia, do której odniesiemy siê
szerzej nieco dalej, zakresu oczekiwanego zaanga¿owania gwaranta w niesienie
pomocy ludziom znajduj¹cym siê w sytuacji zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia, które
– jak podpowiada rozs¹dek – powinno byæ wiêksze ni¿ u przeciêtnego obywatela,
14

Wyrok S¹du Najwy¿szego z 24 lutego 2005 r., Sygn. Akt V kk 375/04, http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sadnajwyzszy/wyrok;sn;izba;karna,ik,v,kk,375,04,6731,orzeczenie.html
15
Kulesza J.: Granice obowi¹zku gwaranta w œwietle art. 162 kk Prokuratura i Prawo 2006, nr 7-8,
s. 8.
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jako ¿e gwarant jest do niesienia pomocy przygotowany – a przynajmniej powinien byæ – w sposób profesjonalny, jak i surowoœci sankcji karnej za przestêpstwo
z tytu³u zaniechania. Uzasadnieñ dla tej pierwszej, jak nadmieniano, poszukuje
siê przy zastosowaniu wspomnianej zasady wy³¹czenia, dla surowoœci sankcji zaœ
w innych ni¿ kk aktach prawnych, penalizuj¹cych okreœlone, naganne zachowania gwarantów. Sam kk bowiem nie ró¿nicuje surowoœci sankcji z tytu³u przestêpstwa zaniechania w zale¿noœci od tego czy dopuœci³ siê go zwyk³y obywatel, do
którego co do zasady kierowane jest oczekiwanie okreœlone w art. 162 kk, czy te¿
gwarant, który, co do zasady, na podstawie wi¹¿¹cych go obligacji profesjonalnych, zobowi¹zany jest do niesienia pomocy osobom w sytuacji zagro¿enia ¿ycia
lub zdrowia. Wi¹¿e siê z tym w sposób nieuchronny kwestia tego, czy (a je¿eli tak,
to na ile) gwaranta mog¹ dotyczyæ wy³¹czenia odpowiedzialnoœci okreœlone w art.
162 § 2 kk. Je¿eli zatem przestêpstwo zaniechania rozpatrywaæ i oceniaæ tylko na
gruncie art. 162 kk, to nie ma podstaw inaczej go kwalifikowaæ i oceniaæ ze wzglêdu na osobê, która siê go dopuœci³a. Tym samym czyn zwyk³ego obywatela i gwaranta musia³by byæ potraktowany jednakowo, co z pewnoœci¹ k³óci³oby siê ze
spo³ecznym poczuciem sprawiedliwoœci. Dla organu procesowego by³oby bowiem bez znaczenia, i¿ przestêpstwa zaniechania dopuœci³ siê zwyk³y obywatel,
przypadkowy œwiadek zdarzenia czy sytuacji powoduj¹cej zagro¿enie ¿ycia
i zdrowia okreœlonej osoby (osób), czy np. pozostaj¹cy w s³u¿bie stra¿ak, o którym powszechnie wiadomo, i¿ jest profesjonalnie przygotowany do niesienia pomocy innym w sytuacji zagro¿enia, a przez to jest szczególnie zobowi¹zany przez
prawo do niesienia takiej pomocy. Pozostaj¹c na gruncie art. 162 kk, sytuacjê
prawn¹ zwyk³ego obywatela i stra¿aka-gwaranta uznaæ nale¿y za podobn¹: obu
w jednakowym stopniu dotyczy oczekiwanie ustawodawcy karnego okreœlone
w art. 162 kk aby udzielili pomocy osobie (osobom) znajduj¹cym siê w po³o¿eniu
zagra¿aj¹cym ich zdrowiu lub ¿yciu. Powinnoœci spo³eczne w tym zakresie
zwyk³ego obywatela i gwaranta nie s¹ to¿same. Od tego ostatniego oczekiwaæ nale¿y – ze wzglêdu na status gwaranta i profesjonalne przygotowanie do niesienia
pomocy – wiêkszego zaanga¿owania, wykraczaj¹cego poza zakres wy³¹czeñ odpowiedzialnoœci okreœlony w art. 162 § 1 kk. Odwo³aæ siê w tym wypadku nale¿y do
wspomnianej zasady wy³¹czenia sformu³owanej w przepisie art. 26 § 2 kk,
wy³¹czaj¹cym przestêpstwo, je¿eli sprawca poœwiêca dobro, które ma szczególny
obowi¹zek chroniæ nawet z nara¿eniem siê na niebezpieczeñstwo osobiste ten, na
kim spoczywa szczególny obowi¹zek ochrony poœwiêcanego dobra, nie mo¿e go
poœwiêciæ bez nara¿enia siebie na niebezpieczeñstwo osobiste16. A. Grzeœkowiak
nakazuje w przepisach szczególnych, odnosz¹cych siê do funkcjonowania okreœlonych zawodów b¹dŸ w deontologii zawodowej szukaæ granic nara¿enia gwaranta na niebezpieczeñstwo, a wiêc jak dalece zobowi¹zany jest on nara¿aæ swoje
16
Tak: Indecki K., Liszewska A.: Prawo karne materialne, Warszawa 2002, s. 132; Grzeœkowiak
A., [w:] Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, pod red. A. Marka, Warszawa 1986, s. 127. Za: Kulesza J.: Granice obowi¹zku…, s. 108.
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¿ycie w obronie ¿ycia i zdrowia osoby (osób), do której obliguje go prawo. Zasadne wydaje siê równie¿ przy pomocy tej zasady wskazywaæ przes³anki zwiêkszonych w tym zakresie obowi¹zków w porównaniu do oczekiwañ ogólnych sformu³owanych w art. 162 kk. Je¿eli bowiem od osób prawnie zobligowanych do
ochrony okreœlonych dóbr z nara¿eniem w³asnego ¿ycia przepisy kk o stanie wy¿szej koniecznoœci przynajmniej dopuszczaj¹ nara¿enie ¿ycia w³asnego, to s¹ to
oczekiwania dalej id¹ce ni¿ te, które wobec ogó³u obywateli formu³uje art. 162
kk, wy³¹czaj¹c w § 2 odpowiedzialnoœæ za zaniechanie w wypadku, gdy udzielenie pomocy osobie zagro¿onej wi¹za³oby siê z nara¿eniem w³asnego zdrowia i ¿ycia. Generalnie wiêc prawo oczekuje od gwaranta wy¿szego zaanga¿owania
w udzielanie pomocy osobom znajduj¹cym siê w sytuacji zagro¿enia zdrowia i ¿ycia, ani¿eli od zwyk³ego obywatela. Wymagania minimum okreœla art. 162 kk,
wymagania podwy¿szone – przepisy prawa odnosz¹ce siê do osób maj¹cych status gwaranta, przy czym w razie pojawienia siê zarzutu przestêpstwa z tytu³u zaniechania w odniesieniu do gwaranta ocenie podlega nie tylko jego zachowanie
jako zwyk³ego obywatela, zwi¹zanego norm¹ art. 162 kk, ale tak¿e zachowanie
jako gwaranta, szczególnie zobowi¹zanego przez prawo do ochrony ¿ycia i zdrowia cz³owieka przed zagro¿eniami. Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ gwarant poza prac¹
(s³u¿b¹) pozostaje zwyk³ym obywatelem. Nie ulega wszak¿e w¹tpliwoœci, i¿ nawet gdy nie pracuje (nie pe³ni s³u¿by) jest zwi¹zany powinnoœciami deontologicznego, wiêc ocena jego zachowania jako „osoby prywatnej” nie mo¿e abstrahowaæ od tego, ¿e zawodowo jest zobligowany nieœæ pomoc ludziom w sytuacji
zagro¿enia. Inaczej wiêc musi byæ oceniane zachowanie zwyk³ego obywatela gdy
zagro¿one jest ¿ycie lub zdrowie ludzkie w zwi¹zku z po¿arem, a inaczej zachowanie stra¿aka, nawet je¿eli w tym czasie nie pe³ni s³u¿by. Dla klarownoœci dalszego
wywodu przyjmujemy za³o¿enie, i¿ rozwa¿amy postêpowanie stra¿aka wobec zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia ludzkiego podczas s³u¿by.
Wymagania od stra¿aka w zakresie niesienia pomocy innym maj¹ wiêc
w œwietle powy¿szych uwag charakter minimalny, okreœlony jak dla ka¿dego
obywatela w art. 162 kk, oraz szczególny, nadzwyczajny, okreœlony w przepisach
innych ni¿ kk, a wiêc innych ustawach, rozporz¹dzeniach czy zawodowym kodeksie etycznym. Przes³anek zwiêkszonego zaanga¿owania stra¿aka w niesieniu
pomocy innym znajduj¹cym siê w sytuacji zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia, upatrywaæ nale¿y w ogólnych zasadach ich s³u¿by okreœlonych w rozdziale 5 ustawy
z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej17 (dalej: PSPU).
Wskazaæ w tym kontekœcie nale¿y równie¿, i¿ sama ustawa traktuje jednostki
stra¿y, a tym samym tak¿e stra¿aków, jako gwarantów niesienia pomocy osobom,
których zagro¿one jest ¿ycie lub zdrowie. Jednoznacznie na to wskazuj¹ zapisy
art. 1 ust 2 pkt 2 PSPU w zwi¹zku z art. 2 ust. 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpo¿arowej, zgodnie z którym „organizowanie i prowadzenie
akcji ratowniczych w czasie po¿arów, klêsk ¿ywio³owych lub likwidacji miejsco17

DzU z 2013 r., poz. 1340, z póŸn. zm.
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wych zagro¿eñ…”. Przez dzia³anie ratownicze rozumie siê ka¿d¹ czynnoœæ podjêt¹ w celu ochrony ¿ycia, zdrowia, mienia lub œrodowiska, a tak¿e likwidacjê
przyczyn powstania po¿aru, wyst¹pienia klêski ¿ywio³owej lub innego miejscowego zagro¿enia18.
Zadania dotycz¹ce ratowania ¿ycia ludzkiego, czyni¹ce ze stra¿aka gwaranta
jego ochrony, wynikaj¹ równie¿ z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego
(dalej: KSRG) oraz z art. 15 ustawy z 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym19. Dotyczy to m.in. obowi¹zków w dziedzinie ratownictwa
medycznego, w której podmioty uczestnicz¹ce w KSRG zobligowane s¹ wspó³pracowaæ z podmiotami uczestnicz¹cymi w systemie Pañstwowego Ratownictwa
Medycznego (dalej: PRM) oraz podejmowaæ dzia³ania ratownicze w sytuacji gdy
PRM nie maj¹ mo¿liwoœci skutecznej realizacji swoich zadañ20. Rolê stra¿aków
jako gwarantów wyznaczaj¹ zatem, obok PSPU, tak¿e dalsze akty prawne. Wskazaæ w tym kontekœcie nale¿y przede wszystkim:
21
l
ustawê z 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym ;
l
rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 18 lutego
2011 r. w sprawie szczegó³owych zasad organizacji krajowego systemu ratow22
niczo-gaœniczego .
Powstaje pytanie czy powy¿sze przes³anki ustawowe s¹ jedynym Ÿród³em obowi¹zku niesienia przez stra¿aków pomocy ludziom znajduj¹cym siê w sytuacji zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia. Marian Filar, omawiaj¹c kwestiê Ÿróde³ obowi¹zków
niesienia pomocy medycznej przez lekarza, wskaza³, i¿ lekarza dotycz¹ nie tylko
obligacje wynikaj¹ce z ustawy o zawodzie lekarza czy innych ustaw, okreœlaj¹cych obowi¹zki lekarza, ale równie¿ i akty innego rodzaju, do których zaliczy³ m.in. umowê o pracê23. Okolicznoœæ ta nie mo¿e mieæ zastosowania w odniesieniu do stra¿aków, jako ¿e ich status w miejscu pe³nienia s³u¿by reguluj¹
przepisy o pe³nieniu s³u¿by, podczas gdy przepisy kodeksu pracy maj¹ w odniesieniu do stra¿aków zastosowanie tylko pomocnicze, w sprawach dotycz¹cych
kwestii socjalnych. Przyj¹æ zatem nale¿y, i¿ podstawowym Ÿród³em obowi¹zku
udzielania pomocy ludziom w sytuacji zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia, s¹ wskazane
powy¿ej przepisy ustawowe oraz fakt wykonywania obowi¹zków zawodowych
w re¿imie s³u¿by.
Zadania stra¿aków wynikaj¹ce z przywo³anych aktów prawnych obejmuj¹ tak¿e czynnoœci z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zgodnie z art. 3 pkt 2
PRM kwalifikowana pierwsza pomoc to czynnoœci podejmowane wobec osoby
18

DzU z 2009 r., nr 178, poz. 1380, z póŸn. zm.
DzU z 2013 r., poz. 757, z póŸn. zm.
20
Komendant PSP, Zasady organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratownictwa Medycznego, Warszawa, lipiec 2013, s. 3 i n.
21
DzU z 2013 r., poz. 757, z póŸn. zm.
22
DzU z 2011 r., nr 46, poz. 239.
23
Filar M.: Odpowiedzialnoœæ karna lekarza za zaniechanie udzielenia œwiadczenia zdrowotnego
(nieudzielenie pomocy), artyku³ dostêpny w wersji elektronicznej pod adresem internetowym
http://www.libramed.pl/wpg/NumeryArchiwalne/19/08.html.
19
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w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego przez ratownika; podmioty KSRG
wskazane zosta³y w nich jako podmioty wspó³pracuj¹ce z systemem PRM.
W œwietle powy¿szych przes³anek ustawowych udzielanie pomocy ludziom w sytuacjach zagro¿enia zdrowia i ¿ycia jest profesjonalnym obowi¹zkiem stra¿aków.
S¹ oni osobami w sposób szczególny zobowi¹zanymi do niesienia takiej pomocy,
podobnie jak i inne podmioty maj¹ce status gwarantów. Dla zaistnienia
przestêpstwa zaniechania stra¿aka spe³nione powinny byæ nastêpuj¹ce warunki:
l
œwiadomoœæ istnienia zagro¿enia dla zdrowia lub ¿ycia osób, którym jako
gwarant mia³ obowi¹zek nieœæ pomoc;
l
brak podjêcia dzia³añ pomimo œwiadomoœci zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia
osób, którym zobligowany by³ nieœæ pomoc;
l
posiadanie wiedzy i œwiadomoœci o tym, i¿ ci¹¿y na nim szczególny obowi¹zek niesienia pomocy osobom znajduj¹cym siê w sytuacji zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia.
W przypadku stra¿aka œwiadomoœæ w zakresie wszystkich powy¿szych wariantów powinna bezpoœrednio wynikaæ z treœci roty sk³adanego œlubowania,
w której wszystkie powy¿sze elementy s¹ jednoznacznie okreœlone. Inaczej ni¿
u lekarza, który musi mieæ tak¿e œwiadomoœæ, i¿ ci¹¿y na nim szczególny prawny
obowi¹zek troski o danego konkretnego pacjenta24, stra¿ak powinien mieæ zawsze œwiadomoœæ, i¿ obowi¹zek taki ma on w odniesieniu do ka¿dej osoby, która
znalaz³a siê w sytuacji zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia. Dodaæ w tym miejscu nale¿y, i¿ stra¿ak, podobnie jak inni gwaranci, pope³niaj¹c przestêpstwo zaniechania,
nara¿a siê równie¿ na odpowiedzialnoœæ z art. 1 60 § 2 kk, zgodnie z którym „je¿eli na sprawcy ci¹¿y obowi¹zek opieki nad osob¹ nara¿on¹ na niebezpieczeñstwo”
grozi kara od trzech do piêciu lat pozbawienia wolnoœci. Jak pisze A. Marek podstaw¹ penalizacji czynu powy¿ej opisanego „mo¿e byæ ka¿de dzia³anie lub zaniechanie, które stwarza takie niebezpieczeñstwo, jeœli ma ono charakter zindywidualizowany i bezpoœredni, tzn. spowodowa³o niezw³oczne zagro¿enie dla
¿ycia lub zdrowia cz³owieka w zakresie ciê¿kiego uszczerbku”25. Warunkiem
zbiegu deliktów z art. 160 § 2 i 162 § 1 kk jest zatem, aby ten pierwszy wynika³
z zaniechania, a nie z czynnego dzia³ania. Z sytuacj¹ tak¹ mamy do czynienia
wówczas, gdy osoba zobowi¹zana prawnie, co w sposób szczególny dotyczy
gwaranta, nie udziela pomocy osobie znajduj¹cej siê w sytuacji zagro¿enia ¿ycia
lub zdrowia, czym wartoœci te nara¿a na szwank.
Nieudzielenie pomocy musi oznaczaæ zatem nie tylko odpowiedzialnoœæ
karn¹ z tytu³u przestêpstwa zaniechania formalnego (gdy nie wyst¹pi³ skutek zaniechania) albo przestêpstwa skutkowego (je¿eli skutek taki wyst¹pi³), ale równie¿ dyscyplinarn¹. Ta druga kwestia pozostaje na uboczu naszych zainteresowañ w niniejszym opracowaniu, tym niemniej warto nadmieniæ, i¿ PSPU
stanowi w art. 116 ust. 1, ¿e za czyn stanowi¹cy wykroczenie, pope³niony w wyniku wykonania polecenia s³u¿bowego, stra¿ak ponosi odpowiedzialnoœæ tylko
24
25

Filar M.: Odpowiedzialnoœæ karna lekarza…, op. cit.
Marek A.: Prawo karne…, s. 449, Nb 679.
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dyscyplinarn¹, chyba ¿e wykonuj¹c polecenie s³u¿bowe umyœlnie pope³nia
wykroczenie (przestêpstwo).
Powróciæ w tym miejscu nale¿y do sygnalizowanej ju¿ kwestii granic odpowiedzialnoœci gwaranta, która – o czym równie¿ by³a mowa – dotyczy tak¿e stra¿aków. Z zasady wy³¹czenia wynika, i¿ granice jego odpowiedzialnoœci w zakresie
przestêpstwa zaniechania siêgaj¹ dalej ni¿ granice odpowiedzialnoœci zwyk³ego
obywatela. Jak podkreœla siê w literaturze, „sprawca ma obowi¹zek chroniæ okreœlone dobra nawet z nara¿eniem siê na niebezpieczeñstwo osobiste […]. Nara¿enie na niebezpieczeñstwo osobiste stanowi jedynie przesuniêcie górnej granicy
wymaganego poœwiêcenia, natomiast dolna granica nie ulega przez to zmianie”26.
Nie oznacza to bynajmniej, i¿ gwarant zobowi¹zany jest „do zachowañ granicz¹cych z zamachami samobójczymi, czy nawet dopuszczenia do powstania
u siebie ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu” 27. St¹d krytycznie ocenia siê w doktrynie pogl¹dy, i¿ gwarant nie powinien zwa¿aæ w niesieniu pomocy na ¿adne
niebezpieczeñstwa jakie mu gro¿¹, nawet je¿eli w sposób oczywisty sprowadza
w ten sposób na siebie groŸbê utraty ¿ycia. Cytowany ju¿ wczeœniej kilkakrotnie
J. Kulesza za „nie do koñca zrozumia³e” uznaje stanowisko M. Klisia odnosz¹ce
siê do przypadku lekarza, który jest zobowi¹zany nawet do udzielenia pomocy
krwawi¹cemu choremu na AIDS, pomimo braku œrodków zabezpieczaj¹cych,
przy czym autor ten zastrzega, i¿ ka¿dy profesjonalny lekarz posiada okreœlone
minimum tego rodzaju œrodków28. Nie zmienia to faktu, i¿ z takiego stanowiska
wyprowadziæ mo¿na konsekwencje skrajne i uznaæ, i¿ gwarant w niesieniu pomocy innym powinien skupiæ siê na tym zadaniu tak dalece, ¿e powinien ratowane dobro uznaæ za wa¿niejsze od równorzêdnego dobra w³asnego. To tak, jakby
uznaæ za dopuszczalne ¿¹danie od interesuj¹cego nas stra¿aka, by interweniowa³
na rzecz zagro¿onego w po¿arze w sytuacji, w której interwencja taka w sposób
nieuchronny musi siê skoñczyæ jego œmierci¹, a gdyby ten jednak wybra³ w³asne
¿ycie, stawiaæ mu zarzut przestêpstwa z tytu³u zaniechania. Zaznaczyæ wszak¿e
wypada, i¿ od stra¿aka mo¿na wymagaæ, gdy¿ wstêpuj¹c do s³u¿by, jak nadmieniano, œlubuje ratowaæ ¿ycie ludzkie z „nara¿eniem ¿ycia swojego”, a wiêc akceptuje ryzyko utraty ¿ycia w toku s³u¿by i uwzglêdnia je przy podejmowaniu decyzji o jej podjêciu. Zapewne by³oby w postêpowaniu procesowym o przestêpstwo
zaniechania lub przestêpstwo skutkowe, nieludzkim czynienie stra¿akowi zarzutu, i¿ dopuœci³ siê zaniechania b¹dŸ dopuœci³ do wyst¹pienia jego skutku, tylko
dlatego, ¿e udzielaj¹c pomocy nie posun¹³ siê do nara¿enia w³asnego ¿ycia, by ratowaæ cudze, tym niemniej – warto zwróciæ uwagê – formalna podstawa do postawienia takiego zarzutu istnieje w przyrzeczeniu jakie stra¿ak sk³ada podejmuj¹c
swoj¹ s³u¿bê. Zaznaczyæ wszak¿e wypada równie¿, i¿ formu³a „z nara¿eniem ¿ycia swojego”, jak¹ w rocie przysiêgi wyg³asza stra¿ak, nie mo¿e byæ traktowana
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jako równoznaczna z deklaracj¹ jego poœwiêcenia. W œwietle przytoczonego powy¿ej stanowiska doktryny uznaæ nale¿y, i¿ istniej¹ granice odpowiedzialnoœci
gwaranta nios¹cego pomoc innym, których przekroczenia nie mo¿na od gwaranta ¿¹daæ pod rygorem zarzutu dopuszczenia siê przezeñ przestêpstwa z tytu³u zaniechania. Jest zarazem kwestia dopuszczalnoœci powo³ywania siê przez gwaranta na klauzulê wy³¹czaj¹c¹ odpowiedzialnoœæ za zaniechanie udzielania pomocy,
zawart¹ w art. 162 § 2 kk. W sytuacji, gdy tak zachowanie zwyk³ego obywatela,
jak i gwaranta, s¹ procesowo oceniane na gruncie art. 162 kk, jedynym racjonalnym rozwi¹zaniem jest rozwa¿enie, czy ten stan rzeczy powinien byæ utrzymany
i czy w regulacjach prawnokarnych nie nale¿a³oby zró¿nicowaæ granic zaanga¿owania w niesienie pomocy osobom, których ¿ycie lub zdrowie jest zagro¿one, dla
zwyk³ych obywateli i dla gwarantów, z podniesieniem rzecz jasna wymagañ
w tym zakresie dla tych ostatnich. Tak d³ugo bowiem, jak kwestia ta nie zostanie
jednoznacznie w przepisach kk uregulowana, tak d³ugo bêdzie istnia³a z jednej
stronie pokusa, by zrównywaæ – wbrew spo³ecznemu poczuciu sprawiedliwoœci
– wymagania odnoœnie zaanga¿owania siê w niesienie pomocy zwyk³ych obywateli
i gwarantów, z drugiej zaœ zbyt radykalnego podnoszenia tych wymagañ wobec
gwarantów, nawet do obowi¹zku ratowania cudzego ¿ycia kosztem w³asnego.
W œwietle powy¿szych uwag mo¿na przyj¹æ, i¿ stra¿ak za przestêpstwo zaniechania odpowiada, formalnie rzecz bior¹c, jak ka¿dy zwyk³y obywatel na gruncie
art. 162 kk. W praktyce jednak wymagania co do jego zaanga¿owania w niesieniu
pomocy s¹ wiêksze ni¿ w odniesieniu do zwyk³ego obywatela, co wynika
z przes³anek zawartych w PSPU oraz innych aktach prawnych odnosz¹cych siê
do jego s³u¿by (np. przepisów ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym). Brak jest w aktualnym stanie prawnym regulacji, które w sposób
przes¹dzaj¹cy wymaga³yby w ocenie zarzutu o pope³nienie przestêpstwa zaniechania stosowania wiêkszych wymagañ wobec gwaranta ni¿ wobec zwyk³ego
obywatela. W praktyce gwarant, w tym tak¿e stra¿ak, ponieœæ mo¿e surowsze sankcje za przestêpstwo zaniechania ani¿eli zwyk³y obywatel, jako, ¿e mo¿e ponieœæ
odpowiedzialnoœæ tak¿e na podstawie art. 160 kk, oraz – co jest kwesti¹ ju¿ nieco
inn¹ jednak – konsekwencje dyscyplinarne. Zasadne jednak wydaje siê jednoznaczne ustawowe rozstrzygniêcie, i¿ gwarant, jako dopuszczaj¹cy siê przestêpstwa zaniechania, musi byæ oceniany przez prawo surowiej, gdy¿ jest osob¹,
szczególnie zobligowan¹ przez prawo do niesienia pomocy innym w sytuacji
zagro¿enia, ani¿eli zwyk³y obywatel, na którym tak daleko posuniête
oczekiwania nie ci¹¿¹.
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Damian WITCZAK

The presented article discusses the problem of criminal responsibility
for not giving the aid, considering the persons on duty in State Fire Service.
In Polish Penal Code in the art. 162 there are the legal acts which
standardize this problem. It must be said that not giving the aid is a crime,
no matter if the person in need has felt negative or positive consequences
of our passivity. It should be remembered about, so called , the guarantor
status which firefighters as well as doctors and paramedics bear. There are
persons who, according to Polish law, are responsible for the prevention of
human life and health against the harmful effects. The source of threat for
human life or health is unimportant.
Keywords: criminal responsibility, firefighter, State Fire Service, guarantor,
not giving the aid, life, health.
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Omówienie
LEAD

Wp³yw emisji cz¹stek sta³ych z liniowych Ÿróde³
zanieczyszczenia na poziom stê¿enia py³u
zawieszonego PM10, PM2,5, PM1,0 w miejskim
powietrzu atmosferycznym
W artykule przedstawiono wyniki badañ py³u zawieszonego, pochodz¹cego z liniowych Ÿróde³ zanieczyszczeñ emitowanych, w bezpoœrednim
s¹siedztwie ogródków dzia³kowych prawobrze¿nej Warszawy. Wyniki pomiarów py³u zawieszonego i jego frakcji wykaza³y znaczne przekroczenia
dopuszczalnych norm w punktach pomiarowych po³o¿onych w najbli¿szych odleg³oœciach od Trasy £azienkowskiej i alei Waszyngtona. Mog¹ one
powodowaæ nie tylko zagro¿enie dla bezpieczeñstwa ekologicznego w tym
rejonie, ale tak¿e wp³ywaæ na obni¿enie bezpieczeñstwa zdrowotnego
u¿ytkowników ogródków dzia³kowych oraz okolicznych mieszkañców.
Szczególnie niebezpieczna dla zdrowia jest drobna frakcja py³u zawieszonego PM2,5, powoduj¹ca wzrost liczby zgonów wynikaj¹cych z chorób serca, niedoczynnoœci uk³adu kr¹¿enia, niewydolnoœci dróg oddechowych
oraz raka p³uc.
S³owa kluczowe: py³y, zanieczyszczenia powietrza, emisja liniowa
zanieczyszczeñ.
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Wstêp
Py³y s¹ – obok ditlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) oraz tlenku wêgla
(CO) – podstawowymi substancjami zanieczyszczaj¹cymi powietrze atmosferyczne [12]. Py³ zawieszony stanowi¹ drobne, utrzymuj¹ce siê w powietrzu cz¹stki
o rozmiarach poni¿ej 10 µm. Ze wzglêdu na œrednicê cz¹stek, py³y klasyfikowane
s¹ jako:
– PM10 – maj¹ce œrednicê aerodynamiczn¹ ziaren mniejsz¹ ni¿ 10 µm, mog¹ce
osadzaæ siê w górnych drogach oddechowych oraz p³ucach. Zwane s¹ py³ami
inhalabilnymi.
– PM2,5 i PM1,0, – o œrednicach aerodynamicznych odpowiednio mniejszych ni¿
2,5 i 1,0 µm, wnikaj¹ce bezpoœrednio do p³uc oraz przedostaj¹ce siê do krwiobiegu. Zwane s¹ py³ami respirabilnymi [2, 3].
Sk³adnikami py³u zawieszonego s¹ zarówno zwi¹zki organiczne, jak i nieorganiczne, m.in.: wêglowodory, zwi¹zki krzemu, glinu, ¿elaza, metale ciê¿kie, siarczany, azotany oraz sole amonowe. Sk³ad py³u zmienia siê wraz z jego Ÿród³em,
por¹ roku i warunkami atmosferycznymi [1, 6].
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego py³ami œciœle wi¹¿e siê z intensywnym rozwojem gospodarczej dzia³alnoœci cz³owieka. Wœród wielu rodzajów
tej dzia³alnoœci istotne miejsce zajmuje transport [8]. Obecnoœæ py³ów emitowanych przez transport czy te¿ szeroko pojêt¹ komunikacjê, wi¹¿e siê przede wszystkim z procesem spalania paliw p³ynnych, zu¿ywaniem siê czêœci eksploatacyjnych pojazdów, œcieraniem siê opon samochodowych oraz œcieraniem siê
nawierzchni asfaltu. Jest to tzw. emisja liniowa zanieczyszczeñ, która charakteryzuje siê zazwyczaj stê¿eniami ni¿szymi ni¿ stê¿enia zanieczyszczeñ pochodz¹cych ze Ÿróde³ punktowych, jednak¿e emisja sumaryczna niekoniecznie musi
byæ mniejsza. Cechuje j¹ równie¿ niejednorodnoœæ rozk³adu, czyli ró¿norodnoœæ
wydzielanej masy w czasie i przestrzeni. Kontrola i szacowanie tego rodzaju emisji jest procesem bardzo trudnym i czasoch³onnym [5, 11].
Problem zanieczyszczenia py³ami w najwiêkszym stopniu wystêpuje w du¿ych miastach, w dzielnicach o wysokim stopniu zaludnienia, gêstej sieci komunikacyjnej, gdzie na stosunkowo ma³ych obszarach porusza siê du¿a liczba pojazdów, a utrudniona komunikacja, szczególnie w godzinach szczytu, przyczynia siê
do wysokiej emisji spalin [10].
Czas pozostawania py³ów w atmosferze oraz ich rozprzestrzenianie siê zale¿¹
od wysokoœci, na jakiej siê unosz¹, warunków klimatycznych oraz rozmiarów ich
cz¹stek. Py³ PM10 jest transportowany na odleg³oœæ do 1000 km i mo¿e byæ usuwany z atmosfery m.in. przez sedymentacjê czy te¿ kilkugodzinne opady. Z kolei
py³y PM2,5 mog¹ byæ transportowane na odleg³oœæ do 2500 km [1, 13]. Py³ PM2,5
i aerozole powstaj¹ce przy spalaniu paliw p³ynnych zawieraj¹ metale ciê¿kie
w ró¿nych, czêsto dobrze rozpuszczalnych formach, jak np. chlorki. Po okresie
od czterech do siedmiu dni ulegaj¹ one transformacji do form mniej rozpuszczal-
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nych i mobilnych w œrodowisku naturalnym, takich jak: siarczany, wêglany, fosforany i tlenki [15].
Py³y s¹ powa¿nym czynnikiem chorobotwórczym. Ich dzia³anie jest czêsto
aktywowane przez obecnoœæ innych substancji, np. zwi¹zków metali ciê¿kich
w nich zawartych [9]. W zale¿noœci od rozpuszczalnoœci py³ów w p³ynach ustrojowych i ich struktury krystalicznej, mog¹ one mieæ dzia³anie dra¿ni¹ce, zw³ókniaj¹ce, kancerogenne, alergizuj¹ce. Osiadaj¹c na œciankach pêcherzyków p³ucnych, utrudniaj¹ wymianê gazow¹. Powoduj¹ podra¿nienie naskórka i œluzówki
oraz zapalenie górnych dróg oddechowych [14]. Mog¹ tak¿e wywo³ywaæ choroby
alergiczne, astmê, nowotwory p³uc, gard³a i krtani [19]. Nie ustalono progu stê¿enia py³ów, poni¿ej którego negatywne skutki oddzia³ywania na cz³owieka nie
wystêpuj¹. Grupami szczególnie nara¿onymi na negatywne oddzia³ywanie py³ów
zawieszonych w powietrzu s¹ osoby starsze, dzieci oraz osoby z dolegliwoœciami
dróg oddechowych i uk³adu kr¹¿enia. Zwiêkszenie zachorowalnoœci na choroby
uk³adu oddechowego w najwiêkszym stopniu powoduje py³ PM10. Natomiast py³
PM2,5 mo¿e przyczyniaæ siê do wzrostu zgonów w wyniku chorób serca, naczyñ
krwionoœnych, dróg oddechowych oraz raka p³uc [17]. Obok negatywnego
dzia³ania py³u na organizm ludzki, notuje siê te¿ negatywny wp³yw na organizmy roœlinne. Py³ osadza siê na powierzchni liœci, poch³ania œwiat³o, zatyka aparaty szparkowe, utrudniaj¹c tym samym proces fotosyntezy [4, 16]. W zwi¹zku
z niekorzystnym oddzia³ywaniem zanieczyszczeñ powietrza na zdrowie ludzi
oraz stan œrodowiska, zgodnie z polskim prawodawstwem, corocznie dokonuje siê
oceny jakoœci powietrza pod k¹tem zanieczyszczenia ditlenkiem siarki, ditlenkiem azotu, tlenkiem wêgla, benzenem, ozonem oraz py³em zawieszonym PM10
i PM2,5 a tak¿e innymi zanieczyszczeniami wystêpuj¹cymi w pyle PM10, czyli
zwi¹zkami o³owiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pierenem [6, 18].
Wymagania dotycz¹ce metod oceny jakoœci powietrza reguluj¹: Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z 13 wrzeœnia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (DzU 2012, poz. 1032), Dyrektywa 2004/107/WE
oraz Dyrektywa 2008/50/WE. Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu okreœla poziomy
dopuszczalne i docelowe niektórych substancji w powietrzu, w tym py³ów PM10
i PM2,5. Poziom dopuszczalny stê¿enia œredniodobowego dla py³u PM10 wynosi
50 µg/m3 i mo¿e byæ przekroczony nie wiêcej ni¿ 35 razy w ci¹gu roku, zaœ poziom
dopuszczalny stê¿enia œredniorocznego wynosi 40 µg/m3. Poziom informowania
dla stê¿enia 24-godzinnego cz¹stek py³u o œrednicy mniejszej od 10 µm wynosi
200 µg/m3, natomiast poziom alarmowania wynosi 300 µg/m3. W przypadku
py³u zawieszonego PM2,5, rozporz¹dzenie okreœla dopuszczalny poziom dla stê¿enia œredniorocznego na lata 2015 i 2020. Poziomy te odpowiednio wynosz¹
25 µg/m3 dla 2015 r. i 20 µg/m3 dla 2020 r. Art. 89 Ustawy Prawo ochrony œrodowiska obliguje do corocznej oceny poziomu niektórych substancji w powietrzu
w poszczególnych strefach, których podzia³ z kolei uregulowany jest w Roz-
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porz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których
dokonuje siê oceny jakoœci powietrza (DzU 2012 poz. 914). Strefê, o której mowa,
stanowi¹:
– aglomeracja o liczbie mieszkañców powy¿ej 250 tysiêcy,
– miasto, które nie jest aglomeracj¹ o liczbie mieszkañców powy¿ej 100 tysiêcy,
– pozosta³y obszar województwa, który nie wchodzi w sk³ad aglomeracji i miast
powy¿ej 100 tys. mieszkañców.
W strefach, w których zanieczyszczenia przekraczaj¹ dopuszczalne stê¿enia,
organy samorz¹dowe na szczeblu wojewódzkim – a mianowicie zarz¹d województwa – opracowuj¹ program ochrony powietrza. Po przyjêciu przez sejmik
województwa w drodze uchwa³y, program stanowi akt prawa miejscowego. Priorytetem w ochronie powietrza jest ograniczenie emisji zanieczyszczeñ, w tym
py³ów oraz spe³nienie standardów jakoœci powietrza, które okreœla Dyrektywa
2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. w sprawie jakoœci powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). To w³aœnie w tym dokumencie skoncentrowano siê na zagadnieniu py³u PM2,5, które by³o wielokrotnie
pomijane w polskim prawodawstwie. W dyrektywie CAFE okreœlono wartoœci
dopuszczalne dla ró¿nych substancji, m.in.: py³u zawieszonego PM10, PM2,5,
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku wêgla, benzenu, o³owiu. Dziêki dyrektywie pañstwa cz³onkowskie mog¹ wzmocniæ istniej¹ce przepisy dotycz¹ce
przygotowania oraz wdro¿enia planów i programów w zakresie poprawy jakoœci
powietrza.

1. Metodyka badañ
Obiektem badañ, przeprowadzonych w latach 2012–2014, by³o powietrze
atmosferyczne na terenie ogródków dzia³kowych zlokalizowanych na Przyczó³ku Grochowskim – prawobrze¿nej czêœci aglomeracji warszawskiej. Ogródki
te zosta³y oddane do u¿ytkowania w 1939 r. Zajmuj¹ obszar 32,085 ha i s¹ bardzo
zró¿nicowane pod wzglêdem zabudowy przestrzennej oraz zagospodarowania rolniczego. Na terenie wiêkszoœci z nich systematycznie uprawiane s¹ roœliny konsumpcyjne, takie jak: sa³ata, ogórki, marchew, buraki, dynia, pomidory, agrest
oraz porzeczki. Bardzo czêsto rosn¹ na nich tak¿e drzewa owocowe.
Do badañ wytypowano 11 punktów, w których dokonano pomiaru py³u zawieszonego pod k¹tem analizy frakcji py³u zawieszonego: PM10, PM2,5 oraz PM1,0.
Punkty pomiarowe zlokalizowane by³y wzd³u¿ linii od Trasy £azienkowskiej do
alei Waszyngtona. Pierwszym z nich by³ teren ogródka dzia³kowego oddalonego
od Trasy £azienkowskiej o 20 m. Ostatnim punktem pomiarowym by³o wejœcie
na teren ogródków, umiejscowione w odleg³oœci 30 m od alei Waszyngtona, czyli
ok. 960 m od Trasy £azienkowskiej, bêd¹cej g³ówn¹ arteri¹ komunikacyjn¹
³¹cz¹c¹ centrum Warszawy z prawobrze¿n¹ czêœci¹ miasta. Jest to dwukierunkowa droga szybkiego ruchu z trzema pasami ruchu w ka¿dym kierunku. Szacun-
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kowa liczba pojazdów przemieszczaj¹cych siê po omawianej trasie w ci¹gu doby
wynosi ok. 110 tys. [7, 14]. Drug¹ ulic¹ okalaj¹c¹ ogródki dzia³kowe jest aleja Waszyngtona – jedna z g³ównych ulic dzielnicy Praga Po³udnie. Ulica ta znajduje siê
w ci¹gu komunikacyjnym przecinaj¹cym niemal ca³e miasto na linii wschód–zachód, w zwi¹zku z czym natê¿enie ruchu pojazdów równie¿ jest wysokie – wynosi
ok. 50 tys./dobê [13, 14].

Rys. 1. Teren ogródków dzia³kowych na Pradze Po³udnie
îród³o: opracowanie w³asne, na podstawie Google Earth.

Rys. 2. Punkty pomiarowe
îród³o: opracowanie w³asne, na podstawie Google Earth.
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Rys. 3. Pierwszy punkt pomiarowy
îród³o: fot. Karolina Kuskowska.

Rys. 4. Ostatni punkt pomiarowy
îród³o: fot. Karolina Kuskowska.

Ka¿dy pomiar py³u zawieszonego
na terenie ogródków dzia³kowych zosta³ wykonany na wysokoœci 1,5 m od
powierzchni ziemi. Próbki powietrza
pobierano czterokrotnie w ci¹gu roku,
a nastêpnie wynik uœredniono [2].
Do badañ zastosowano py³omierz
DustTrack II. Przyrz¹d umo¿liwia
zbadanie zawartoœci py³u zawieszonego w powietrzu z rozró¿nieniem na ró¿ne frakcje m.in. PM10, PM2,5, PM1,0.
Urz¹dzenie pracuje na zasadzie fotometru laserowego – wykonuje pomiar
Rys. 5. Py³omierz zastosowany do badañ
îród³o: www.wios.warszawa.pl/download/1/106/1 t³umienia œwiat³a laserowego rozpropylyzaw2008.pdf z dn. 26.03.2014 r.
szonego na badanej próbce pod k¹tem
90°. Próba powietrza jest zasysana do
aparatu przez wbudowan¹ pompkê i przechodzi przez komorê pomiarow¹ w taki
sposób, ¿e jest oddzielona od œcianek kuwety kurtyn¹ powietrzn¹. Takie rozwi¹zanie zabezpiecza uk³ad pomiarowy przed zanieczyszczeniem. Optyczna analiza pobranej próbki powietrza pozwala na wyznaczenie stê¿enia py³u poszczególnych frakcji. Nastêpnie, za pomoc¹ oprogramowania TrakPro, dokonano
analizy danych zebranych przez py³omierz DustTrak II. Wyniki pomiarów zestawiono w dane tabelaryczne oraz przedstawiono w postaci graficznej.

2. Omówienie wyników badañ
Poni¿ej zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badañ zestawione w postaci tabelarycznej i graficznej.
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W tabeli 1 przedstawiono wyniki pomiarów stê¿enia miejskiego py³u zawieszonego [µg/m3] z podzia³em na frakcje, w latach 2012–2014 (wartoœci œrednie
arytmetyczne).
Stê¿enie py³u frakcji PM10 w latach 2012–2014 ma tendencjê spadkow¹. Najwiêksze stê¿enie tego py³u zanotowano w 2012 r. i wynosi³o ono 294,6 µg/m3,
przekraczaj¹c tym samym dopuszczaln¹ normê oko³o siedmiokrotnie. Zgodnie
z Rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, stê¿enie to kszta³towa³o siê na poziomie
informowania i by³o bardzo bliskie poziomowi alarmowania.
Tabela 1. Wyniki pomiarów stê¿enia miejskiego py³u zawieszonego [µg/m3] z podzia³em
na frakcje w latach 2012–2014 (wartoœci œrednie arytmetyczne)
Odleg³oœæ
Nr
od Trasy
punktu
pomia£azienkowskiej
rowego
[m]

PM1,0 [µg/m3]

PM2,5 [µg/m3]

PM10,0 [µg/m3]

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

1

20

42,8

91,3

74,7

87,7

102,1

76,3

294,6

90,8

83,9

2

50

40,5

101,3

76,8

90,6

89,9

78,9

223,7

96,5

87,9

3

100

32,7

78,9

84,7

61,9

76,9

88

148,3

97,1

104,5

4

150

28,6

72,3

88,2

43,6

91,4

90,4

116

111,5

100,9

5

200

24,7

69,2

80,7

54,7

77,5

82,5

97,4

88,4

92,3

6

250

19,8

61,7

75

44,8

71,4

76,8

72,1

76,6

87,1

7

400

16,9

65,2

79,4

31

75,9

81,3

59,6

75,8

98,5

8

550

27

78,3

73

53,7

84,3

74,9

88,5

81,6

84,9

9

700

45,1

81,5

74,7

65,3

90,7

76,5

134

95,3

85,6

10

800

48,9

99,6

83,5

69,9

108,6

85,9

191,7

95,4

107,7

11

960

55,8

114,3

86,8

74,5

113,1

90,1

214,4

121,6

108,4

Wszystkie pomiary przeprowadzone w latach 2012–2014 wykaza³y przekroczenie dopuszczalnych norm dla py³u frakcji PM10. W zale¿noœci od odleg³oœci
punktu pomiarowego od Trasy £azienkowskiej i alei Waszyngtona, stê¿enia poszczególnych frakcji py³u zawieszonego ulega³y znacznym zmianom. W pierwszych siedmiu punktach pomiarowych wystêpuje malej¹ca zale¿noœæ liniowa
miêdzy stê¿eniem py³u PM10 a odleg³oœci¹ od Trasy £azienkowskiej. W pozosta³ych czterech punktach pomiarowych, zlokalizowanych bli¿ej alei Waszyngtona, zale¿noœæ ta zmienia siê i stê¿enie py³u odpowiednio wzrasta.
Najni¿sze stê¿enie py³u PM2,5 wyst¹pi³o w 2012 r., natomiast najwy¿sze
w 2013 r.
W przypadku py³u frakcji PM2,5 najwy¿sz¹ wartoœæ – 113,1 µg/m3 odnotowano
w 2013 r. w odleg³oœci 960 m od Trasy £azienkowskiej, czyli oko³o 30 m od alei
Waszyngtona – przekracza³o dopuszczalna normê prawie piêciokrotnie.
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Rys. 6. Stê¿enie py³u zawieszonego PM10 w zale¿noœci od odleg³oœci od Trasy £azienkowskiej
îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 7. Stê¿enie py³u zawieszonego PM2,5 w zale¿noœci od odleg³oœci od Trasy £azienkowskiej
îród³o: opracowanie w³asne.
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Rys. 8. Stê¿enie py³u zawieszonego PM1,0 w zale¿noœci od odleg³oœci od Trasy £azienkowskiej
îród³o: opracowanie w³asne.

W zale¿noœci od odleg³oœci punktów pomiarowych od Trasy £azienkowskiej
alei Waszyngtona, wartoœci stê¿eñ py³u PM2,5 w œrodkowych punktach pomiarowych s¹ najni¿sze. Natomiast w punktach pomiarowych po³o¿onych w pobli¿u
Trasy £azienkowskiej i alei Waszyngtona, stê¿enia py³u wykazuj¹ tendencjê
rosn¹c¹.
Dla frakcji py³u PM1,0 najni¿sze wartoœci stê¿eñ zanotowano w 2012 r., natomiast w roku 2013 wartoœci te by³y najwy¿sze. Maksymalne stê¿enie py³u frakcji
PM1,0 wynosi³o 114,3 µg/m3. Podobnie jak w przypadku py³u PM2,5, odnotowane
wartoœci wskazuj¹ na wyraŸn¹ zale¿noœæ od odleg³oœci od Trasy £azienkowskiej
i alei Waszyngtona.

Wnioski
1. Wysokie stê¿enia py³u zawieszonego w miejskim powietrzu atmosferycznym
powoduj¹ nie tylko zagro¿enie dla bezpieczeñstwa ekologicznego w rejonie,
ale tak¿e mog¹ wp³ywaæ na obni¿enie bezpieczeñstwa zdrowotnego u¿ytkowników ogródków dzia³kowych i okolicznych mieszkañców.
2. Wyniki pomiarów py³u zawieszonego i jego frakcji wykaza³y znaczne przekroczenia dopuszczalnych norm w punktach pomiarowych po³o¿onych
w najbli¿szych odleg³oœciach od Trasy £azienkowskiej i alei Waszyngtona.
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3. Maksymalne stê¿enie py³u zawieszonego PM10,0, wynosz¹ce 294,6 µg/m3, oznaczone w 2012 r., przekracza³o niemal¿e siedmiokrotnie dopuszczaln¹ normê. Uzyskane dane pomiarowe s¹ zbie¿ne z badaniami przeprowadzonymi
w centrum Wroc³awia, gdzie stwierdzono 10-krotne przekroczenie normy zapylenia.
4. Odnotowane wysokie stê¿enia py³u zawieszonego w powietrzu atmosferycznym na terenie ogródków dzia³kowych mog¹ budziæ niepokój, gdy¿ miejskie
py³y ³¹cznie z py³ami opadowymi w pobli¿u tras komunikacyjnych, zawieraj¹
wysokie stê¿enia metali ciê¿kich, które wraz z wiatrem i wodami powierzchniowymi s¹ przenoszone na du¿e odleg³oœci.
5. Analiza danych pomiarowych py³u zawieszonego, uzyskanych w latach
2012–2014, wykaza³a, ¿e niejednokrotnie dochodzi do przekraczania stê¿eñ
3
alarmowych, wynosz¹cych 200,0 µg/m . Nale¿y zatem prowadziæ intensywne
badania monitoringowe na tym obszarze.
6. Obecny stan zanieczyszczenia py³em zawieszonym powietrza atmosferycznego na terenie Pragi Po³udnie sugeruje koniecznoœæ prowadzenia dalszych
kompleksowych badañ, tak¿e œrodowiska wodno-glebowego na podobnych
obszarach o wysokim stopniu urbanizacji. Pozwol¹ one na ocenê potencjalnego zagro¿enia dla zdrowia zarówno u¿ytkowników dzia³ek, jak i ludnoœci na
terenie ca³ej Warszawy oraz innych du¿ych aglomeracji miejskich.
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The paper presents the results of the research into the dust from
the linear sources of pollution emitted close to the right-bank Warsaw
allotments. The results of dust measurements and its fraction show
that the legal limits of the concentration of dusts floating in the
atmospheric air for the measurement points are exceeded. The points
are located in the nearest distance from Trasa £azienkowska and aleja
Waszyngtona – two busy roads in the right-bank Warsaw. The results
show that the dust and its fractions can pose the ecological safety
hazards and can constitute a significant reduction of health safety of
both allotments users and local residents. The fraction of the PM2.5
dust is especially dangerous for human health. It may cause an
increase in the number of deaths resulting from heart disease
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Omówienie
LEAD

Oceny bólu u poszkodowanego dokonywane przez
ratowników KSRG – propozycja pomiaru pi¹tego
parametru ¿yciowego
Potrzeba ratowania ¿ycia, przywracania zdrowia i przynoszenia ulgi cierpi¹cym osobom narodzi³a siê w zamierzch³ej przesz³oœci. Zdrowie i ¿ycie
ludzkie jest wartoœci¹ nadrzêdn¹. Pañstwo polskie zapewnia pomoc ka¿dej
osobie znajduj¹cej siê w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego.
Ból jako „nieprzyjemne prze¿ycie zmys³owe i emocjonalne, po³¹czone
z aktualnym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanki lub zwi¹zane z wyobra¿eniem tego typu uszkodzenia” uwa¿a siê za wa¿ny objaw, stanowi¹cy
przedmiot zainteresowania lekarzy wszystkich specjalizacji. Medycy d³ugo
traktowali kwestie bólu marginalnie, pozostawiaj¹c je filozofom. Ból pe³ni
funkcjê sygna³u alarmowego, a nieleczony negatywnie oddzia³uje na organizm chorego. Nieleczenie lub nieprawid³owe leczenie bólu wi¹¿e siê z ryzykiem wyst¹pienia powik³añ.
Za prowadzenie dzia³añ ratowniczych z zakresu bezpieczeñstwa powszechnego odpowiada Pañstwowa Stra¿ Po¿arna i jednostki ratownictwa medycznego. Istnieje mo¿liwoœæ wykonywania kwalifikowanej pierwszej pomocy
(KPP) przez inne podmioty. Ratownikiem mo¿e byæ osoba spe³niaj¹ca okreœlone przepisami prawnymi wymogi, a warunkiem udzielania KPP przez ratowników s¹ kompetencje, w tym posiadanie aktualnej wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej i umiejêtnoœci niesienia pierwszej pomocy.
Ratownik powinien oceniaæ skalê bólu wystêpuj¹cego u poszkodowanego.
Brak zrozumienia istoty bólu jest powszechny u ratowników. Ratownikom
wspó³pracuj¹cym w ramach systemu Pañstwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) nie wskazano metod dokonywania oceny bólu u poszkodowanego. Ból uznaje siê za pi¹ty parametr ¿yciowy, po oddechu, têtnie,
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temperaturze cia³a i ciœnieniu têtniczym. Uczestników kursów z zakresu
KPP nie zapoznaje siê z najprostszymi skalami pomiaru bólu. Poziom odczuwania bólu ocenia siê na podstawie subiektywnych informacji uzyskanych od badanego pacjenta, osoby poszkodowanej z zastosowaniem skali
wzrokowo-analogowej lub numerycznej. Program kursu w zakresie KPP
powinien zostaæ rozszerzony o nauczanie oceny bólu.
S³owa kluczowe: kwalifikowana pierwsza pomoc, ratownik, bezpieczeñstwo, ból.

Wprowadzenie
Potrzeba ratowania ¿ycia, przywracania zdrowia i przynoszenia ulgi cierpi¹cym osobom narodzi³a siê w zamierzch³ej przesz³oœci. Pocz¹tkiem by³o zapewne pierwotne szacowanie wartoœci ¿ycia i zdrowia cz³owieka oraz wzrost œwiadomoœci istnienia skutecznych sposobów niesienia pomocy osobom zagro¿onym
i odczuwaj¹cym ból. Rozwojowi cywilizacyjnemu towarzyszy³o odkrywanie i doskonalenie metod diagnostycznych i terapeutycznych chorób, a tak¿e odkrywanie, konstruowanie, produkowanie i wprowadzanie do u¿ycia œrodków przydatnych do niesienia pomocy. Istotnym dla rozwoju medycyny, w tym ratowniczej,
by³o tak¿e powo³ywanie i doskonalenie ró¿nych form organizacyjnych.
Zdrowie i ¿ycie ludzkie jest wartoœci¹ nadrzêdn¹. To, ¿e: ,,Rzeczpospolita
Polska zapewnia ka¿demu cz³owiekowi prawn¹ ochronê ¿ycia” jest konstytucyjn¹ gwarancj¹1, a „w celu realizacji zadañ pañstwa polegaj¹cych na zapewnieniu pomocy ka¿dej osobie znajduj¹cej siê w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego tworzy siê system Pañstwowe Ratownictwo Medyczne (…)”2.
Jednostkami wspó³pracuj¹cymi z systemem PRM s¹ s³u¿by powo³ane do niesienia pomocy osobom w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego. Do tych s³u¿b
zalicza siê jednostki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i ochrony przeciwpo¿arowej,
dzia³aj¹ce w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego oraz inne jednostki podleg³e lub nadzorowane przez ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych
i ministra obrony narodowej3. System PRM uzupe³niaj¹ inne podmioty, w tym
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)4. Z systemem mog¹ wspó³pracowaæ spo³eczne organizacje ratownicze, które s¹: „obowi¹zane do niesienia
pomocy osobom w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego, je¿eli zostan¹ wpisane do rejestru jednostek wspó³pracuj¹cych z systemem”5. Wymienione s³u¿by
i inne podmioty w³¹czone do systemu PRM „udzielaj¹ kwalifikowanej pierwszej
1

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r. nr 78,
poz. 483, ze zm.), art. 38.
2
Ustawa z 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (DzU nr 191, poz. 1410), art. 1.
3
Ibidem, art. 15 ust 1.
4
Ibidem oraz Ustawa z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (DzU z 2001 r. nr 81, poz. 889,
ze zm.), art. 55 ust. 1 i 2.
5
Ustawa z 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie…, op. cit., art. 15, ust.2.

Oceny bólu u poszkodowanego dokonywane przez ratowników KSRG ...

135

pomocy osobom znajduj¹cym siê w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego”6.
Ka¿dy œwiadek zdarzenia ma obowi¹zek udzielenia pierwszej pomocy, a tak¿e,
w miarê posiadanych mo¿liwoœci, obowi¹zek niezw³ocznego podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu odpowiednich s³u¿b7.
Minister Zdrowia8 na podstawie delegacji ustawowej9 okreœli³:
1) ramowy program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, w tym minimaln¹ liczbê godzin przeznaczonych na szkolenie teoretyczne i praktyczne;
2) kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadz¹cej kurs;
3) sposób przeprowadzania egzaminu koñcz¹cego kurs;
4) sk³ad komisji egzaminacyjnej, tryb jej powo³ywania i odwo³ywania;
5) okres wa¿noœci i wzór zaœwiadczenia o ukoñczeniu kursu i uzyskaniu tytu³u
ratownika.
Ratownikiem mo¿e byæ osoba:
– posiadaj¹ca pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych;
– zatrudniona lub pe³ni¹ca s³u¿bê w jednostkach wspó³pracuj¹cych z systemem, o których mowa w art. 15 lub bêd¹c¹ cz³onkiem tych jednostek;
– posiadaj¹ca wa¿ne zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytu³u ratownika;
10
– której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy .
Jednostki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i ochrony przeciwpo¿arowej dzia³aj¹ce
w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego, maj¹ w swych szeregach
ratowników, którzy udzielaj¹ kwalifikowanej pierwszej pomocy. Stosownie do
specyfiki pracy uczestników kursu, mo¿na wprowadziæ zwiêkszon¹, o co najmniej 50%, liczbê godzin z okreœlonego tematu11. Ratownicy w swojej pracy spotykaj¹ siê ze zjawiskiem bólu, dysponuj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami w przynoszeniu ulgi bólowej, ale nie maj¹ narzêdzia do mierzenia bólu. W zwi¹zku z tym
w niniejszym artykule zasta³o zaproponowane narzêdzie pomiaru istotnego parametru ¿yciowego, jakim jest ból.

1. Zwalczanie bólu – zagadnienia ogólne
Medycyna d³ugo traktowa³a kwestie bólu marginalnie, pozostawiaj¹c je filozofom. Hipokrates (460–377 p.n.e.), uwa¿any za ojca medycyny, uzna³, ¿e ból jest
objawem choroby, a mózg siedliskiem bólu. Zaprzeczy³o to wczeœniejszym
pogl¹dom, wed³ug których siedliskiem tym mia³o byæ serce. Arystoteles
(384–322 p.n.e.) sk³ania³ siê ku pogl¹dowi, ¿e ból to przejaw dolegliwoœci duszy
i serca. Jako pierwsi trafnie okreœlili lokalizacjê i etiologiê bólu Galen (130–201),
6

Ibidem, art. 15 ust. 3.
Ibidem, art. 4.
8
Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej
pierwszej pomocy (DzU nr 60, poz. 408).
9
Ustawa o Pañstwowym Ratownictwie…, op. cit., art. 13 ust. 8.
10
Ibidem.
11
Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie kursu…, op. cit., za³. nr 1.
7
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rzymski lekarz greckiego pochodzenia, wybitny anatom oraz Awicenna
(980–1037), muzu³mañski filozof, którzy twierdzili, ¿e ból powstaje w mózgu, jest
odczuwany w nim oraz w nerwach czuciowych i ruchowych przy naruszeniu
ci¹g³oœci tkanek i przy nag³ych zmianach w rozmieszczeniu p³ynów ustrojowych. Nie do koñca jednak mieli racjê, poniewa¿ neurony czuciowe odbieraj¹ bodŸce i przekazuj¹ je dalej przez wolne zakoñczenia nerwowe. W efekcie po³¹czenia receptorów jonotropowych oraz metabotropowych powstaje odpowiedŸ
komórki. W wyniku skomplikowanych procesów biochemicznych odczuwany
jest ból, który nie powstaje jednak „w mózgu i w nerwach”. Leonardo da Vinci
(1452–1519) uwa¿a³, ¿e ból wi¹¿e siê z „czuciem dotyku” i wynika z dzia³ania
nadmiernego natê¿enia bodŸca. Nie bra³ on pod uwagê tego, ¿e w skórze znajduj¹
siê nerwy – mechanoreceptory, które mog¹ odbieraæ wibracje i nacisk, termoreceptory (odpowiedzialne za odczuwanie ciep³a i zimna) oraz nocyceptory odbieraj¹ce wra¿enia bólowe. Ból mo¿na zatem oddzieliæ od pozosta³ych elementów,
które odpowiadaj¹ za „czucie dotyku”. Pierwsz¹ koncepcjê bólu uznawan¹ za
doœæ poprawn¹ (czyli zgodn¹ z wynikami wspó³czesnych badañ) stworzy³ Kartezjusz (1596–1650), który opisa³ hipotetyczn¹ drogê przewodzenia impulsów nerwowych od miejsca uszkodzenia cia³a do oœrodka mózgowego. Z kolei Max von
Frey (1852–1932) oceni³, ¿e na centymetrze kwadratowym skóry znajduje siê
oko³o 200 punktów wra¿liwych na ból12.
W 1953 r. John Bonica – za³o¿yciel Miêdzynarodowego Towarzystwa Badania
Bólu (1974) – opublikowa³ pracê pt. The Managment of Pain, która sta³a siê fundamentem wiedzy o bólu i jego leczeniu13. Wed³ug International Association for the
Study of Pain (IASP) ból to „nieprzyjemne prze¿ycie zmys³owe i emocjonalne,
po³¹czone z aktualnym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanki lub zwi¹zane z wyobra¿eniem tego typu uszkodzenia”14. Ból jest zatem doznaniem subiektywnym.
Wœród licznych wra¿eñ znanych cz³owiekowi zajmuje szczególne miejsce.
Uczucie bólu wywo³uje niepokój o zdrowie, a ponadto pe³ni funkcjê sygna³u alarmowego – ostrzega organizm przed uszkodzeniem, informuje cz³owieka o rozpoczynaj¹cym siê/trwaj¹cym procesie chorobowym. Ból kojarzy siê jednak przede
wszystkim z negatywnym prze¿yciem, któremu towarzysz¹ doznania fizyczne
(takie jak brak apetytu, nudnoœci, wymioty, zaparcia, zaburzenia rytmu snu i czuwania, ograniczenie aktywnoœci) oraz doznania psychiczne (takie jak lêk, strach,
gniew, przygnêbienie, depresja)15 oraz doznania socjalne, do których zaliczamy
ograniczenie roli spo³ecznej i rodzinnej, jak równie¿ doznania duchowe nierozerwalnie zwi¹zane z cierpieniem.
12

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,67169,tajemnice-bolu.html [dostêp 22.12.2013].
Ortenburger D.: Ból przewlek³y a depresja [w:] Gajda Z. (red.): Ból i cierpienie, Kraków 2004,
s. 26–34.
14
Loser J.D., Treede R.D.: The Kyoto protocol of IASP Basic Pain Terminology, Pain 2008,
137(3), s. 473–477.
15
Zdrojowy R., Ko³odziej A., Szyde³ko T. i wsp.: Leczenie przeciwbólowe w zaawansowanym
raku stercza, Twój Magazyn Medyczny 2002, nr 3, s. 4–12.
13
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W Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci zosta³o
przyjête, ¿e: „Prawa cz³owieka stanowi¹ pierwotne Ÿród³o prawnych postaw medycyny bólu. Prawa cz³owieka maj¹ charakter powszechny (…), s¹ niepodzielne
i stanowi¹ razem jeden kompleks chronionych wartoœci”16. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej znajduje siê zapis o zakazie torturowania, okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania17 oraz zobowi¹zanie w³adz publicznych
do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej kilku grupom pacjentów: dzieciom, kobietom ciê¿arnym, osobom niepe³nosprawnym i w podesz³ym wieku18.
Ból – uznawany za najwa¿niejszy objaw w medycynie, stanowi¹cy przedmiot
zainteresowania lekarzy wszystkich specjalizacji – jest ci¹gle badany. Efektami
badañ s¹: nowe metody diagnostyczne, stosowanie farmakoterapii oraz nieinwazyjnych i inwazyjnych metod jego leczenia. Wed³ug Polskiego Towarzystwa Badania Bólu kompleksowe podejœcie do terapii bólu zwiêksza jej skutecznoœæ, a zarazem polepsza komfort ¿ycia milionów Polaków19. W 1995 r. Amerykañskie
Towarzystwo Leczenia Bólu uzna³o ból za pi¹ty parametr ¿yciowy, po oddechu,
têtnie, temperaturze cia³a oraz ciœnieniu têtniczym20. W zwi¹zku z tym nale¿y
rozwa¿yæ wprowadzenie do programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
naukê pomiaru natê¿enia bólu.
Z sensorycznym aspektem bólu nierozerwalnie wi¹¿e siê pojêcie progu bólowego. Definiuje siê go jako pierwsze odczucie bólu pojawiaj¹ce siê po zadzia³aniu
bodŸca. Z pojêciem progu bólowego wi¹¿e siê tolerancja bólu, czyli zdolnoœæ wytrzymania bólu do pewnego stopnia, zwanego progiem wytrzyma³oœci. Próg wytrzyma³oœci wi¹¿e siê zaœ z czynnikiem emocjonalnym percepcji bólu i podlega
g³ównie wp³ywom psychologicznym21. Dlatego zarówno podczas oceny stopnia
natê¿enia odczuwanego bólu, jak i w ca³ym procesie leczenia pacjentów, nale¿y
uwzglêdniæ wp³yw czynników kszta³tuj¹cych poczucie celu i sensu ¿ycia, przede
wszystkim zaœ – sensu cierpienia. Nieleczony ból oddzia³uje na ca³y organizm
chorego. Wywo³uje nie tylko przykre doznania somatyczne i zaburzenia funkcji
¿yciowych, lecz tak¿e negatywne emocje i cierpienie duchowo-egzystencjalne,
przez co obni¿a jakoœæ ¿ycia pacjenta i jego bliskich22.
Zwalczanie bólu na ka¿dym etapie procesu diagnostycznego, leczniczego
i rehabilitacyjnego nale¿y uznaæ za bezwzglêdn¹ koniecznoœæ, bior¹c¹ siê bezpoœrednio z obowi¹zku poszanowania godnoœci istoty ludzkiej23. Traktuje o tym
16

Konwencja o Ochronie…, op. cit.
Konstytucja…, op. cit., art. 40.
18
Ibidem, art. 68 ust. 3.
19
Dobrogowski J., Hilgier M.: Wyst¹pienie Zarz¹du PTBB do Ministra Zdrowia, Ból 2002, 3(4),
s. 54.
20
Campbell J.E.: Pain: the fifth vital sign: Advocacy and Policy, American Pain Society 1995,
http://www.ampainsoc.org/advocacy/fifth.htm [dostêp 2.11.2005].
21
Dom¿a³a T.M.: Ból – podstawowy objaw w medycynie, Warszawa 1996.
22
Cherny N.: The management of cancer pain, A Cancer Journal for Clinicians 2000, 50,
s. 70–116.
23
Ustawa o prawach…, op. cit.
17
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KEL24 oraz Ustawa o zawodzie lekarza25. Lekarz spe³niaj¹cy wymogi wzorca dobrego lekarza ma prawny i etyczny obowi¹zek: zbierania od chorego informacji
na temat bólu (traktowania bólu jako pi¹tego parametru ¿yciowego); adekwatnego reagowania na skargi chorego; stosowania leków o sile dzia³ania dostosowanej
do natê¿enia zg³aszanego bólu; zapewnienia choremu odpowiedniej analgezji
w trakcie zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych; stosowania prawid³owej
profilaktyki bólu pooperacyjnego26. Bagatelizowanie skarg chorego dotycz¹cych
dolegliwoœci bólowych lub odmowa zaordynowania odpowiedniego œrodka analgetycznego stoj¹ w sprzecznoœci z prawem pacjenta do œwiadomego udzia³u w podejmowaniu decyzji terapeutycznych27.
Do walki z bólem lekarza powinien motywowaæ nie tylko obowi¹zek kierowania siê dobrem chorego, lecz tak¿e fakt, ¿e brak leczenia bólu lub nieprawid³owe
leczenie nara¿aj¹ chorego na zwiêkszone ryzyko wyst¹pienia szeregu powa¿nych
powik³añ – a wiêc stanowi naruszenie zasady nieszkodzenia28.

2. Zasady postêpowania i zakres czynnoœci ratownika KSRG
Za prowadzenie dzia³añ ratowniczych z zakresu bezpieczeñstwa powszechnego odpowiada PSP – zawodowa, umundurowana i odpowiednio wyposa¿ona
w sprzêt formacja29. Szefem krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego jest Komendant G³ówny PSP. Funkcjonowanie KSRG oraz mo¿liwoœæ w³¹czania jednostek ochrony przeciwpo¿arowej do KSRG umo¿liwiaj¹ szersze wykorzystywanie si³ ratownictwa30.
Warunkiem udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez ratowników
jest posiadanie aktualnej wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej, znajomoœæ
procedur ratowniczych oraz opartych o nie algorytmów dzia³ania, jak równie¿
posiadanie sprzêtu ratowniczego. Niektóre zalecenia dotycz¹ce medycyny ratunkowej zawarte s¹ w wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z grudnia 2010 r.
i obowi¹zuj¹ do grudnia 2015 r.31. Procedury jednostek systemu wspó³pracuj¹cych z PRM powinny byæ kompatybilne z wytycznymi Europejskiej Rady
Resuscytacji32.
24

http://pl.wikisource.org/wiki/Kodeks_Etyki_Lekarskiej, art. 8.
Ustawa o zawodzie lekarza…, op. cit., art. 4.
26
Brennan F., Cousins M.: Pain Relief as a Human Right, Pain Clinical Updates 2004, 12(5), s. 1–4.
27
Lukas L., Godycki-Æwirko M., Marcinkowska E.: Zagadnienia etyczne w praktyce lekarza rodzinnego [w:] Latkowski J.B., Lukas L. (red.): Medycyna rodzinna, Warszawa 2004, s. 113–119.
28
Brennan F., Carr D.B., Cousins M.: Pain Management. A Fundamental Human Right Pain, Medicine 2007, 105(1), s. 205–221.
29
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.).
30
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).
31
http://www.mp.pl/oit/krazenia/show.html?id=56777 [dostêp 21.12.2013].
32
Andres J. (red.): Wytyczne resuscytacji 2010, Kraków 2011, wyd. 1.
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KSRG posiada w³asne zasady organizacji33 uzupe³nione o zasady dotycz¹ce
ratownictwa medycznego34, które s¹ zbie¿ne z przepisami powszechnie obowi¹zuj¹cymi ratowników PRM. Medyczne dzia³ania ratownicze na miejscu zdarzenia podmioty KSRG podejmuj¹ w przypadku:
– braku zespo³u ratownictwa medycznego;
– braku mo¿liwoœci wykorzystania personelu jednostek ochrony zdrowia w sytuacji, gdy dostêp do poszkodowanych znajduj¹cych siê w strefie zagro¿enia bêdzie mo¿liwy tylko dla ratowników podmiotów KSRG przy wykorzystaniu ich
sprzêtu ratowniczego;
– gdy zdarzenie ma cechy zdarzenia masowego lub mnogiego i polega na udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajduj¹cym siê w stanie
nag³ego zagro¿enia zdrowotnego, obejmuj¹cej w szczególnoœci:
m rozpoznanie u osób poszkodowanych stanu nag³ego zagro¿enia zdrowotnego oraz prowadzenie segregacji pierwotnej lub udzia³ w segregacji wtórnej;
m zastosowanie technik i sprzêtu niezbêdnego do ratowania ¿ycia i zdrowia
w zale¿noœci od rodzaju, skali i miejsca zdarzenia oraz liczby osób poszkodowanych;
m zapewnienie ci¹g³oœci realizowanego przez podmioty KSRG procesu ratowania osób znajduj¹cych siê w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego na
miejscu zdarzenia;
m okreœlenie sposobu postêpowania ze sprzêtem medycznym,
a ponadto dokumentowanie sposobu udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz jej analizê35.
Zakres czynnoœci wykonywanych przez ratownika PRM w ramach KPP obejmuje:
– resuscytacjê kr¹¿eniowo-oddechow¹ bezprzyrz¹dow¹ i przyrz¹dow¹ z podaniem tlenu oraz zastosowaniem, wed³ug wskazañ, defibrylatora zautomatyzowanego;
– tamowanie krwotoków zewnêtrznych i opatrywanie ran;
– unieruchomienie z³amañ i podejrzeñ z³amañ koœci oraz zwichniêæ;
– ochronê przed wych³odzeniem lub przegrzaniem;
– prowadzenie wstêpnego postêpowania przeciwwstrz¹sowego dziêki w³aœciwemu u³o¿eniu osób w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego, ochronê termiczn¹ osób w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego;
– stosowanie tlenoterapii biernej;
– ewakuacjê z miejsca zdarzenia osób w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego;
– wsparcie psychiczne osób w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego;
36
– prowadzenie segregacji medycznej .
33

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 18 lutego 2011 r. w sprawie
szczegó³owych zasad organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego (DzU nr 46, poz. 239).
34
Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG, Warszawa 2013.
35
Ibidem.
36
Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie kursu…, op. cit., art. 14.
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Czynnoœci ratownicze w ramach KPP realizowane s¹ w zale¿noœci od rodzaju
obra¿eñ i zagro¿enia poszkodowanych wg procedur ratowniczych zawartych
w Za³¹czniku nr 1 i z zastosowaniem sprzêtu bêd¹cego na wyposa¿eniu podmiotów KSRG wg przyjêtych standardów. Decyzjê o przemieszczaniu osób w stanie
nag³ego zagro¿enia zdrowotnego, przebywaj¹cych poza miejscem zdarzenia, przy
pomocy œrodków stanowi¹cych wyposa¿enie podmiotów KSRG, kieruj¹cy
dzia³aniem ratowniczym mo¿e podj¹æ wy³¹cznie w stanie wy¿szej koniecznoœci37.
John Emory Campbell w schemacie postêpowania w przypadku urazu dotycz¹cym umiejêtnoœci oceny chorego, u¿ywa pojêcia bolesnoœci i tkliwoœci
narz¹dowej i obszarowej38.
Problemem dla ratownika jest ocena wystêpuj¹cego bólu u poszkodowanego.
Nie wskazano skal oceny bólu oraz sposobu dokonywania pomiaru parametru
u poszkodowanego w ramach wykonywania kwalifikowanej pierwszej pomocy
przez ratownika jednostki systemu PRM.

3. Metody okreœlania si³y bólu przez ratownika KSRG
Ratownicy s³u¿b i podmiotów wspó³pracuj¹cych z systemem PRM, w tym
zwi¹zanych z KSRG, czêsto spotykaj¹ siê ze zjawiskiem bólu. Leczenie bólu jest
w medycynie ratunkowej wa¿nym, chocia¿ ci¹gle niedocenianym problemem.
Ból jest uznawany za wa¿ny objaw w medycynie. Jego obecnoœæ uto¿samia siê
z chorob¹ lub traktuje jako objaw diagnostyczny39. Natê¿enie bólu mo¿e równie¿
informowaæ o skutecznoœci leczenia (np. ustêpowanie dolegliwoœci bólowych
w miarê powracania do zdrowia)40. Powszechnie zauwa¿alnym problemem wœród
ratowników systemu jest zjawisko oligoanalgezji, braku zrozumienia problemu
przez ratowników oraz niedocenianie dolegliwoœci bólowych chorego41.
Sposób postêpowania z poszkodowanym urazowym wypromowany zosta³
przez globaln¹ organizacjê typu non for profit International Trauma Life Support42.
Okreœli³a ona wytyczne dotycz¹ce zapobiegania rozleg³ym skutkom urazów. Za
podstawê dzia³ania przyjê³a standard pozwalaj¹cy na szkolenie s³u¿b systemu
w najnowszych technikach szybkiej oceny stanu chorych i w³aœciwych zabiegach
leczniczych, jak równie¿ rozpoznawaniu stanów nag³ego zagro¿enia ¿ycia. Techniki diagnostyczne zosta³y zaaprobowane przez American College of Emergency
Physicians and National Association of EMS Physicians43.
37

Zasady organizacji…, op. cit.
Campbell J.E. (red.): International Trauma Life Support – Ratownictwo przedszpitalne w urazach, Kraków, 2009, s. 84–86.
39
Suchocka L.: Psychologia bólu, Warszawa 2008, s. 15–69.
40
Dom¿a³a T.M.: Ból, Warszawa 1980.
41
Kosiñski S., Wojtaszowicz R., Bryja M.: Badanie bólu przez ratowników medycznych, Anestezjologia i Ratownictwo 2013, nr 7, s. 139–144.
42
Basiñski A., Steciwko A., Waszyñski E.: Komunikowane siê lekarza z pacjentem, Wroc³aw 2000,
s. 45, 48, 63–74.
43
Campbell J.E. (red.): International…, op. cit. s. 19.
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Ból bada siê metodami subiektywnymi, natomiast odpowiedŸ na niego – metodami obiektywnymi. Ratownik metodami fizykalnymi mo¿e oceniæ reakcje ruchowe œwiadcz¹ce o istnieniu bólu. S¹ nimi: napiêcie miêœniowe (nazywane te¿
obron¹ miêœniow¹), wyraz twarzy, objawy wegetatywne. Wywiad z pacjentem ma
kluczowe znaczenie dla diagnostyki i ewentualnej analgezji poszkodowanego.
Andrzej Koz³owski podaje szerok¹ kategoryzacjê zachowañ bólowych44. Jako
czteroetapowy i obejmuj¹cy wiele obszarów, model zachowañ bólowych opisa³a
Krystyna de Walden-Ga³uszko45. Do czêsto stosowanych metod pomiaru bólu
nale¿y metoda wywiadu z zastosowaniem kwestionariusza Melzacka. W zwi¹zku
z tym, ¿e ocena t¹ metod¹ trwa od 15 do 24 minut, stosowanie jej w medycynie ratunkowej nie jest czêsto praktykowane46.
Skala wzrokowo-analogowa (VAS) jest graficzn¹ skal¹ opisow¹. Poszkodowany zaznacza natê¿enie odczuwanego bólu na skali o d³ugoœci 10 cm. Skala rozpoczyna siê cyfr¹ 0, a koñczy liczb¹ 10, gdzie 0 oznacza brak bólu, a 10 – najgorszy
ból w ¿yciu. Istnieje wiele wariantów skal wzrokowo-analogowych, niektóre zosta³y przedstawione na rys. 1.
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Rys. 1. Przyk³ady skal wzrokowo-analogowych s³u¿¹cych do oceny natê¿enia bólu
îród³o: Opracowano na podstawie: [30]47.
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Koz³owski A.R.: Przezwyciê¿yæ ból, Warszawa 2000, s. 101.
Walden-Ga³uszko K.: Psychologiczne uwarunkowania percepcji bólu pooperacyjnego u pacjentów z chorob¹ nowotworow¹, Psychoonkologia 2002, 6(4), s. 83–88.
46
Lee J.S.: Pain measurement: Understanding existing tools and their application in the emergencydepartment, Emergency Medicine 2001, 13(3), s. 279–287.
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Wordliczek J., Dobrogowski J.: Leczenie bólu, Warszawa 2007, s. 12–185.
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Zalet¹ VAS jest mo¿liwoœæ rejestracji niewielkich zmian w natê¿eniu bólu,
czego nie da siê osi¹gn¹æ za pomoc¹ pomiaru NRS. Wadê stanowi jednak to, ¿e
– jak wynika z badañ – metoda okazuje siê niezrozumia³a dla 7–11% doros³ych.
Wœród osób starszych odsetek ten roœnie a¿ do 25%48.
Skala numeryczna NRS jest 11-stopniowa. W skali tej 0 oznacza brak bólu,
a 10 – najwiêkszy ból, jaki chory mo¿e sobie wyobraziæ. NRS jest stosowana czêœciej ni¿ VAS. Ból, inaczej ni¿ w przypadku VAS, zostaje przedstawiony w liczbach ca³kowitych. Na rys. 2 przedstawiono przyk³ady skal numerycznych.
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Rys. 2. Przyk³ady numerycznych skal natê¿enia bólu
îród³o: Opracowano na podstawie: [30]49.

Skalê numeryczn¹ NRS ³atwo zastosowaæ. Co wiêcej, NRS lepiej ni¿ skala
porz¹dkowa nadaje siê do porównañ statystycznych dziêki wy¿szej czu³oœci i rzetelnoœci w porównaniu z innymi skalami pomiaru bólu50. Zazwyczaj stosowane s¹
skale 11-punktowe (0–10), poniewa¿ uwzglêdniaj¹ one wystarczaj¹ce zró¿nicowanie udzielanych odpowiedzi dotycz¹cych natê¿enia bólu51. Z przeprowadzonych badañ dotycz¹cych skutecznoœci zastosowania skali numerycznej NRS wynika³o, ¿e tylko 2% pacjentów nie potrafi³o oceniæ bólu za jej pomoc¹52.
Skala s³owna (VRS, ang. Verbal Rating Scale) s³u¿y do oceny bólu w sposób
opisowy. Zazwyczaj stosuje siê cztero-, piêcio- lub szeœciostopniowe skale. Skala
czterostopniowa rozpoczyna siê od 0 – brak bólu, nastêpnie 1 – ból lekki, dalej
2 – ból silny, na koñcu 3 – ból nie do zniesienia. Natomiast w skali szeœciostopniowej 0 – brak bólu, 1 – ból ³agodny, 2 – ból znoœny, 3 – ból dotkliwy, 4 – ból nieznoœny, 5 – ból nie do wytrzymania. Poœrednia piêciostopniowa skala Likerta zosta³a przedstawiona na rys. 353.
Skale s³owne s¹ dla pacjenta zrozumia³e, natomiast problematyczna okazuje
siê interpretacja. Co wiêcej, chorzy rzadko wybieraj¹ wartoœci skrajne, co utrudnia porównania statystyczne. Ze wzglêdu na ró¿ne uwarunkowania wiekowe,
48

Lee J.S.: Pain measurement…, op. cit., s. 279–287.
Dobrogowski J., Kuœ M., Sedlak K., Wordliczek J.: Ból i jego leczenie, Warszawa 1996, s. 20–139.
50
Ibidem.
51
Wordliczek J., Dobrogowski J.: Leczenie…, op. cit., s. 12–185.
52
Lee J.S.: Pain measurement…, op. cit., s. 279–287.
53
Ibidem.
49
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mentalne, egzystencjonalne itp., odpowiedzi chorych s¹ zró¿nicowane i w celu
ich optymalizacji nale¿y odpowiednio dobieraæ metody badania bólu. Lukas
Radbruch stwierdzi³ na przyk³ad, ¿e u osób starszych lepiej stosowaæ skalê numeryczn¹ NRS lub nawet pos³u¿yæ siê skal¹ kategoryzuj¹c¹ (brak bólu, ból lekki,
œredni) ni¿ skalê VAS54.
bardzo ma³e
nasilenie

ma³e
nasilenie

œrednie
nasilenie

du¿e
nasilenie

bardzo du¿e
nasilenie

Rys. 3. Skala piêciostopniowa Likerta
îród³o: Opracowano na podstawie: [20]55.

Praca ratowników, oprócz wielu cech ludzi czynu, wymaga empatii. Aby ratownik móg³ skutecznie dzia³aæ, musi byæ wyposa¿ony w narzêdzia u³atwiaj¹ce mu
pracê. W po³¹czeniu z wiedz¹, umiejêtnoœciami, intuicj¹ i doœwiadczeniem ratownika, metody badania z zastosowaniem skal do oceny bólu mog¹ byæ skutecznym narzêdziem podczas oceny pi¹tego parametru ¿yciowego. Wprowadzenie
skal do pomiaru bólu jako elementu diagnozowania poszkodowanych przez ratowników systemu PRM u³atwi³oby pracê ratownikom, a chorym zapewni³oby
szybsz¹ analgezjê, a tym samym ulgê bólow¹. W niniejszym opracowaniu zosta³y
przedstawione wybrane skale pomiaru bólu w celu wskazania zasadnoœci ich wykorzystania w pracy ratowników.
Jak wynika z przytoczonych argumentów, organizatorzy kursów KPP, korzystaj¹c z mo¿liwoœci modelowania treœci programowych, powinni rozwa¿yæ rozszerzenie programu nauczania o naukê oceny bólu. W ramach kursu mo¿na przekazaæ metodykê pomiaru bólu jako pi¹tego parametru oceny stanu osoby
poszkodowanej lub chorej. Wydaje siê to istotne z punktu widzenia dzia³añ ratowniczych.
Na podstawie analizy literatury dotycz¹cej tematyki bólu, du¿¹ grupê chorych
zg³aszaj¹cych siê do szpitalnych oddzia³ów ratunkowych (SOR) stanowi¹ pacjenci bólowi. Niektórzy z nich s¹ przywo¿eni przez zespo³y ratownictwa medycznego czêsto po wczeœniejszym zaopatrzeniu przez ratowników systemu.
Ocenia siê, ¿e ból jako podstawowy lub towarzysz¹cy objaw chorobowy jest
obecny u 61–81% pacjentów oddzia³ów ratunkowych56. Odsetek ten mo¿e wyno54
Radbruch L. i wsp.: Cognitive impairment and its influence on pain and symptom assessment in
a palliative care unit, Palliative Medicine 2000, 14(4), s. 266–276.
55
Wordliczek J., Dobrogowski J.: Leczenie…, op. cit., s. 12–185.
56
Por. Cordell W.H., Keene K.K., Giles B.K., Jones J.B., Jones J.H., Brizendine E.J.: The high prevalence of pain in emergency medical care, Am J Emerg Med 2002, 20, s. 165–169; Tanabe P., Buschmann M., A prospective study of ED pain management practices and the patient’s perspective, J Emerg
Nurs 1999, 25, s. 171–177; Tcherny-Lessenot S., Karwowski-Soulie F., Lamarche-Vadel A., Ginsburg
C., Brunet F., Vidal-Trecan G.: Management and relief of pain in an emergency department from the
adult patients’ perspective, J Pain Symptom Manage 2003, 25, s. 539–546; Karwowski-Soulie F., Lessenot-Tcherny S., Lamarche-Vadel A., Bineau S.: Pain in an emergency department: an audit. Eur J Emerg
Med 2006, 13, s. 218–224.
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siæ w oœrodkach typu urazowego nawet 91%57. Statystyki stawiaj¹ ból na czele klasyfikacji objawów chorobowych spotykanych w ratownictwie medycznym.
Mo¿liwoœæ edukacji ratowników z zakresu przedstawionej tematyki wydaje
siê byæ wa¿nym zagadnieniem nie tylko z ustawowej koniecznoœci wspó³dzia³ania jednostek systemu, w tym ratowników KSRG w systemie Pañstwowego Ratownictwa Medycznego, ale równie¿, a nawet przede wszystkim, z punktu widzenia godnego traktowania osoby poszkodowanej.

Wyniki i wnioski
1. Ratownicy systemu PRM, w tym KSRG w niedostatecznym stopniu posiadaj¹ wiedzê z zakresu dokonywania pomiaru natê¿enia bólu.
2. Nale¿y rozwa¿yæ uwzglêdnienie w edukacji ratowników KSRG zagadnienia
pomiaru bólu przez rozszerzenie programu kursu KPP o tematykê zwi¹zan¹
z pomiarem jego natê¿enia.
3. Zasadnym jest w ramach doskonalenia zawodowego ratowników, którzy ukoñczyli kursy KPP, zapoznanie z metodami pomiaru bólu.
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Human life and health are superior values. Government provides
assistance for everyone, perceived as in a state of health emergency risk.
Person who fulfills defined conditions may become a Rescuer.
Pain as “unpleasant sensory and emotional experience, connected with
current or potential tissue damage, or related with idea of this kind
of damage“ is recognized in medicine as the most important symptom.
It became an interest of doctors of all specializations. The pain means as
the alarm and untreated pain may cause some negative effects on whole
human organism.
Relief of pain is a necessity to avoid a risk of complications which may
occur due to improper treatment. (PSP) State Fire Service and emergency
medical units are responsible for carrying rescue operations in the field of
public safety. There is also a possibility to provide qualified first-aid service
by the other units. The main condition of providing qualified first-aid (KPP)
by the Rescuers is to have knowledge in emergency medicine field.
A Rescuer should be able to judge the scale of victim’s pain. There is no
typical scale of pain or a method which could tell how to examine it
– according to KPP. Lack of understanding the essence of pain is common
among rescuers. What is more, pain is considered to be the fifth life factor,
after breathing, pulse, body’s temperature and blood pressure. It is judged
upon subjective information obtained from the victim, using a visual
analogue and numeric scale. The plan of KPP course has been established
and should be expanded with pain assessment learning.
Keywords: qualified first-aid, lifeguard, safety, pain.

SUMMARY

Assessment of Victim’s made Pain
by the Rescuers of the State Rescue
and Firefighting System – Proposal
for Measuring the Fifth Life Factor
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Omówienie
LEAD

Filtry warszawskie infrastruktur¹ komunaln¹
o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeñstwa
miasta i jego mieszkañców
– czêœæ 2
W artykule przedstawiono problematykê ochrony infrastruktury komunalnej,
której charakter, a tak¿e zakres œwiadczonych przez ni¹ us³ug, stanowi¹ 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 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 wskazano 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.

1. Ewakuacja jako forma ochrony ludnoœci
Truizmem jest twierdzenie, ¿e sposoby zachowania siê ludnoœci w sytuacji zagro¿enia, w tym tak¿e tego o charakterze terrorystycznym, mog¹ przybieraæ wiele
form. Z psychologicznego punktu widzenia wpisuje siê je przewa¿nie do którejœ
z nastêpuj¹cych grup1:
l
stawianie czo³a zagro¿eniu (mechanizm walki),
1
Pietrantoni L., Saccinto E.: Psychological Models and Evacuation Behavior, [w:] Emergency
evacuation of people from buildings, red. Kêpka P., Jaskó³owski W., Wyd. BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 281.
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przemieszczanie siê do miejsc bezpieczniejszych (mechanizm ucieczki).
Oczywistym jest, ¿e stawiania czo³a zagro¿eniu nie nale¿y zawsze interpretowaæ dos³ownie. W przypadku czynnoœci polegaj¹cych na wzmacnianiu wa³ów
przeciwpowodziowych tu¿ przed nadejœciem tzw. wielkiej wody, wykonywaniu
pasów przeciwpo¿arowych b¹dŸ wypaleñ profilaktycznych na skrzyd³ach wielkoobszarowego po¿aru lasu, czy te¿ prowadzeniu prac zabezpieczaj¹cych obiekty
budowlane przed negatywnymi, przewidywanymi skutkami nadchodz¹cego huraganu, jest ono jak najbardziej dos³ownie interpretowalne. Jednak¿e w momencie nadejœcia tego huraganu i groŸby bezpoœredniego jego oddzia³ywania na ludzi
b¹dŸ sytuacji nara¿enia na opad radioaktywny, nie jest to ju¿ takie jednoznaczne.
Mo¿e bowiem przejawiaæ siê w postaci doraŸnego schronienia na obszarze zagro¿onym (np. w piwnicach, tunelach podziemnych, schronach).
Granice tego obszaru – zwanego równie¿ stref¹ zagro¿enia – zdaj¹ siê byæ tak¿e
granicami pomiêdzy wyszczególnionymi we wstêpie niniejszego rozdzia³u sposobami psychologicznej odpowiedzi na sytuacjê zagro¿enia. Za stawianie czo³a zagro¿eniu przyjmowane jest bowiem pozostanie w przedmiotowej strefie. Mechanizm ucieczki cechuje siê natomiast d¹¿eniem do opuszczenia tej¿e, udania siê do
miejsca przynajmniej subiektywnie ocenianego jako bardziej bezpieczne.
Wyrazem mechanizmu ucieczki w optyce zagadnieñ z zakresu szeroko rozumianej ochrony ludnoœci jest ewakuacja.
Zgodnie ze znaczeniem zawartym w s³owniku, termin „ewakuacja” (³ac.
evacuatio – opró¿nianie, znikanie) oznacza wywo¿enie ludzi, zwierz¹t i dobytku
z terenów zagro¿onych wojn¹ lub nawiedzonych klêsk¹ ¿ywio³ow¹2.
Nieco bardziej rozbudowan¹ definicjê proponuj¹ autorzy S³ownika terminów
z zakresu bezpieczeñstwa narodowego. Wed³ug nich o ewakuacji mówi siê w kontekœcie zorganizowanego przemieszczania ludnoœci, wszelkiego rodzaju dóbr materialnych oraz zwierz¹t hodowlanych z obszarów lub obiektów, które s¹ zagro¿one
b¹dŸ objête skutkami dzia³añ zbrojnych albo katastrof, z jednoczesnym ukierunkowaniem na udzielenie im pomocy oraz ograniczenie strat (w zasobach ludzkich, zwierzêcych i materialnych). Przemieszczanie to przyjmuje formê usuwania, wynoszenia, wywo¿enia b¹dŸ wyprowadzania3.
Doniesienia medialne potwierdzaj¹, ¿e powy¿sza definicja nie jest pe³na – nie
wyczerpuje wszystkich przes³anek œwiadcz¹cych o zasadnoœci rozwa¿enia ewakuacji, celem ochrony zdrowia, ¿ycia i mienia. Przyk³adowo do ewakuacji namawia³a nowojorska policja, która dopatrywa³a siê zagro¿eñ w postaci braku pr¹du
i ataku zimy, spowodowanych oddzia³ywaniem huraganu Sandy pod koniec
2012 r., w momencie, gdy zjawisko to nie stanowi³o ju¿ bezpoœredniego zagro¿enia dla spo³ecznoœci Nowego Jorku.
l

2

Uniwersalny S³ownik jêzyka polskiego, PWN, Warszawa 2003, t. 1, s. 863.
S³ownik terminów z zakresu bezpieczeñstwa narodowego, Wydanie II, red. W. £epkowski, Wyd.
AON, Warszawa 2002, s. 32.
3
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Zabiegi prowadz¹ce do mo¿liwie jak najpe³niejszego doprecyzowania definicji ewakuacji mog¹ okazaæ siê wiêc bezcelowe, chocia¿by z uwagi na wspominany
przez K. Ficonia dynamizm wspó³czesnych zagro¿eñ i ich mnogoœæ4, konstytuuj¹cych katalog potencjalnych czynników, które mog¹ skutkowaæ koniecznoœci¹
zainicjowania ewakuacji.
Autorzy s³ownikowej definicji ewakuacji ludnoœci mówi¹ o zorganizowanym
jej przemieszczaniu z rejonów (stref), w których przebywanie zagra¿a ¿yciu lub
zdrowiu, do obszarów (miejsc) bezpieczniejszych, celem ochrony lub ratunku5.
Taki opis zdaje siê wychodziæ naprzeciw wskazanym ograniczeniom.
Obecnoœæ podobnego za³o¿enia mo¿na odczuæ w toku analizy dokumentów
traktuj¹cych bezpoœrednio o ewakuacji w Polsce. S¹ to wytyczne Szefa Obrony
Cywilnej Kraju z 17 paŸdziernika 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludnoœci,
zwierz¹t i mienia na wypadek masowego zagro¿enia oraz przedmiotowa instrukcja
Szefa Obrony Cywilnej Kraju z czerwca tego samego roku. Jest tam stwierdzone
wprost, ¿e ewakuacja polega na przemieszczaniu (siê) ludnoœci i transporcie mienia z rejonów, w których wystêpuj¹ zagro¿enia do miejsc bezpiecznych6. Pomijaj¹c fakt braku doprecyzowania terminu masowe zagro¿enie, zak³ada siê, ¿e traktuje ona równie¿ o transporcie zwierz¹t. Niejednoznaczna kwestia przemieszczania (siê) ludnoœci sugeruje, by odbywa³o siê ono w formie bardziej (przemieszczanie przy u¿yciu œrodków komunikacji zbiorowej b¹dŸ w kolumnach pieszych)
lub mniej zorganizowanej (samoewakuacja ludnoœci w oparciu o w³asne œrodki
transportu lub pieszo).
Ewakuacjê traktuje siê wiêc jako jedn¹ z form ochrony ludnoœci7. Wykorzystywana jest ona zarówno w obliczu zagro¿eñ czasu wojny, jak i pokoju.
Przyk³adów jej zastosowania w optyce ochrony przed wszelkiego rodzaju zagro¿eniami dostarczaj¹ liczne doniesienia medialne:
l
sierpieñ 2011 r. – ewakuacja blisko 370 000 mieszkañców Nowego Jorku z po8
wodu huraganu Irene ,
l
marzec 2011 r. – ewakuacja oko³o 210 000 mieszkañców w promieniu 19 mil
9
od ogarniêtej p³omieniami elektrowni atomowej w Fukushimie ,
l
marzec 2011 r. – ewakuacja oko³o 5500 imigrantów z Libii z uwagi na wojnê
10
domow¹ ,
4

Ficoñ K.: In¿ynieria Zarz¹dzania Kryzysowego. Podejœcie systemowe, BEL Studio Sp. z o.o.,
Warszawa 2007, s. 78.
5
S³ownik terminów z zakresu bezpieczeñstwa narodowego, Wydanie II, red. W. £epkowski, Wyd.
AON, Warszawa 2002, s. 33.
6
Pkt 1 wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad ewakuacji ludnoœci, zwierz¹t
i mienia na wypadek masowego zagro¿enia.
7
Przeworski K.: Ewakuacja jako sposób ochrony ludnoœci, Wyd. AON, Warszawa 2002, s. 7.
8
http://www.nytimes.com/2011/08/28/us/28hurricane-irene.html?pagewanted=2&_r=0
(28.05.2013 r.).
9
http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/16/fukushima-workers-evacuate-radiation-spikes
(28.05.2013 r.).
10
http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/16/fukushima-workers-evacuate-radiation-spikes
(28.05.2013 r.).
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styczeñ 2013 r. – ewakuacja 25 000 osób w Hanowerze (Niemcy) wskutek od11
krycia blisko pó³tonowej bomby lotniczej w czasów II wojny œwiatowej ,
l
sierpieñ 2008 r. – ewakuacja prawie 1,9 miliona mieszkañców po³udniowej
12
czêœci stanu Luizjana w USA z powodu zbli¿aj¹cego siê huraganu Gustav ,
l
lipiec 2005 r. – ewakuacja oko³o 20 000 osób z centrum Birmingham (Wielka
Brytania) z uwagi na doniesienia s³u¿b pañstwowych na temat wysokiego ry13
zyka zamachu bombowego ,
l
kwiecieñ 2001 r. – ewakuacja 77 000 mieszkañców Vincenza (W³ochy) wskutek odkrycia na terenie miasta niezdetonowanej bomby lotniczej z czasów
14
II wojny œwiatowej o masie 4000 funtów (ponad 1800 kg) .
Jak wynika z powy¿szego zestawienia, ewakuacja mo¿e przybieraæ ró¿n¹ skalê
(od kilku tysiêcy do nawet milionów ewakuantów), dotyczyæ ogó³u b¹dŸ wybranych grup spo³ecznych, mo¿e równie¿ wynikaæ z ró¿nego rodzaju zagro¿eñ. Z tego te¿ powodu powsta³o wiele typologii ewakuacji. Zdaniem autorów godn¹ uwagi jest ta zaproponowana przez M. Simanov¹ i P. Polednaka. Wed³ug nich
rodzaje ewakuacji mo¿na podzieliæ ze wzglêdu na15:
1. Skalê prowadzenia przedmiotowych dzia³añ:
l z obiektów budowlanych,
l z terenów.
2. Sposób ich przeprowadzenia:
l ca³kowita,
l czêœciowa.
3. Czas trwania:
l krótkookresowa,
l d³ugookresowa.
4. Bezpoœrednioœæ oddzia³ywania zagro¿enia:
l bezpoœrednia,
l poœrednia.
5. Stopieñ zorganizowania:
l zorganizowana,
l spontaniczna.
Ewakuacja z obiektów budowlanych prowadzona jest doraŸnie podczas po¿arów i innych miejscowych zagro¿eñ (zdarzeñ wynikaj¹cych z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, niebêd¹cych po¿arem ani klêsk¹ ¿ywio³ow¹,
l

11
http://tvp.info/informacje/swiat/bomba-lotnicza-zdetonowana-w-hanowerze/9660408
(28.05.2013 r.).
12
http://www.nola.com/hurricane/index.ssf/2008/08/11_million_people_evacuate_sou.html
(28.05.2013 r.).
13
http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2005-07-09 -birmingham-evac_x.htm
(28.05.2013 r.).
14
http://english.people.com.cn/english/200104/30 /eng20010430_69000.html (28.05.2013 r.).
15
Simanova M., Polednak P.: Rescue and evacuation operations in the intervention [w:] Emergency
evacuation of people from buildings, red. Kêpka P., Jaskó³owski W., Wyd. BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 328.
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stanowi¹cych równie¿ zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia, mienia lub œrodowiska, którym zapobie¿enie lub skutków których usuniêcie nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych œrodków, np. uruchamiania mechanizmów reagowania kryzysowego)16. Za jej organizacjê odpowiada osoba kieruj¹ca dzia³aniami ratowniczymi
(KDR), przewa¿nie funkcjonariusz Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (PSP). Ewakuacja odbywa siê przez opuszczenie obiektu budowlanego tak, by ograniczyæ ewentualne negatywne skutki oddzia³ywania zagro¿enia na jego u¿ytkowników.
Ewakuacja z terenów polega na przemieszczaniu ludnoœci (mieszkañców osiedli, miejscowoœci, gmin, a nawet ca³ych powiatów) wskutek obszarowego oddzia³ywania zagro¿enia (np. powodzi, wielkoobszarowego po¿aru lasu, zagro¿enia terrorystycznego). W jej przypadku uruchomieniu ulegaj¹ lokalne mechanizmy reagowania kryzysowego. Za organizacjê takiej ewakuacji odpowiadaj¹
w³aœciwe miejscowo organy zarz¹dzania kryzysowego i obrony cywilnej. Wszelkiego rodzaju s³u¿by ratownicze (np. PSP) oraz porz¹dku publicznego (np. Policja) pe³ni¹ tu jedynie funkcjê wykonawczo-doradcz¹.
Ewakuacja ca³kowita oznacza nadanie tej formie ochrony ludnoœci atrybutu
powszechnoœci. Grupê ewakuowanych w rozpatrywanym momencie stanowi¹
wszystkie osoby znajduj¹ce siê w strefie zagro¿enia (np. p³on¹cym wysokoœciowym budynku biurowym czy na obszarach zalanych przez wody powodziowe).
Nieco inaczej przedstawia siê sytuacja w kontekœcie ewakuacji czêœciowej. W pewnych okolicznoœciach niewskazanym mo¿e okazaæ siê ewakuowanie „wszystkich
na raz”. Nie bêdzie to zasadne chocia¿by z uwagi na nastêpuj¹ce przes³anki:
l
powszechnoœæ ewakuacji mo¿e sprowadziæ na ewakuowanych zagro¿enie
wtórne – chaos informacyjny, dezorientacjê, w konsekwencji zaœ panikê.
l
generowanie przez potoki ewakuowanych t³umu i tzw. w¹skich garde³ (do
grupy tej zaliczane s¹ wszelkiego rodzaju miejsca zmniejszaj¹ce dotychczasowe przep³ywy strumieni ludzkich, np. wyjœcia ewakuacyjne, zakorkowane
skrzy¿owania ulic, wiadukty, mosty) mog¹ skutkowaæ aktami nieracjonalnego zachowania ludzi, z agresj¹ i paniczn¹ ucieczk¹ w³¹cznie.
l
w przypadku budynków wielokondygnacyjnych zasady dobrej praktyki ratowniczej wskazuj¹ na priorytetyzacjê, polegaj¹c¹ na ewakuowaniu w pierwszej kolejnoœci poziomu objêtego zagro¿eniem, w nastêpnej kondygnacji wy¿szych
i kondygnacji ni¿szych.
Z tego te¿ powodu podmioty odpowiedzialne za ewakuacjê (zarówno z budynków, jak i terenów) powinny mieæ mo¿liwoœæ zarz¹dzania strumieniami ludzi
w oparciu o ewakuacjê czêœciow¹, która mo¿e przybieraæ nastêpuj¹ce formy:
l
grupow¹ (ewakuowani przemieszczaj¹ siê zorganizowanymi grupami),
l
fazow¹ – ewakuowane s¹ wybrane (b¹dŸ wszystkie, aczkolwiek w odpowiedniej kolejnoœci) kondygnacje budynku, dzielnice miasta, gminy itp.).

16

Art. 2 pkt 3 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (DzU z 2009 r. nr 178,
poz. 1380, z póŸn. zm.).
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Czas trwania ewakuacji jest kryterium kluczowym z uwagi na koniecznoœæ jak
najszybszego opuszczenia strefy zagro¿enia. Samym celem ewakuacji jest bowiem szybkie i sprawne przemieszczenie osób zagro¿onych do miejsc bezpieczniejszych ni¿ to, w którym znajduj¹ siê one przed ewakuacj¹17.
W praktyce ratowniczej utar³o siê, ¿e ewakuacja krótkookresowa wymusza na
ewakuowanych opuszczenie miejsc przebywania na czas nie d³u¿szy ni¿ 72 godziny. Zwi¹zana jest ona z zagro¿eniami, których charakter nie skutkuje koniecznoœci¹ przyk³adowo uruchamiania miejsc przyjêcia ewakuowanych oraz zapewniania im przez w³adze wy¿ywienia. Odwrotnie natomiast wygl¹da sytuacja
w przypadku ewakuacji d³ugookresowej. W tym wypadku charakter zagro¿enia
(np. powodzi, ska¿enia radioaktywnego) mo¿e wymuszaæ koniecznoœæ opuszczenia strefy zagro¿enia na czas zdecydowanie d³u¿szy ni¿ trzy doby. Ponadto uruchomienia wymagaj¹ mechanizmy zabezpieczenia logistycznego ewakuantów18.
Osobn¹ kwestiê stanowi tu problematyka zabezpieczenia przed grabie¿¹ porzuconego dobytku.
Wspomniana bezpoœrednioœæ oddzia³ywania zagro¿enia wyra¿a siê w mo¿liwoœci zastosowania ³¹czonej formy ochrony ludnoœci, mianowicie ewakuacji
z ukrywaniem siê we wszelkiego rodzaju budowlach ochronnych (np. schronach). Budowle takie mog¹ pe³niæ funkcjê bufora bezpieczeñstwa – czasowej poczekalni w sytuacji, gdy ewakuacja z jakichœ wzglêdów (np. wysokiego ryzyka
okresowego, bezpoœredniego oddzia³ywania zagro¿enia na ewakuowanych) jest
niemo¿liwa przez jakiœ bli¿ej nieokreœlony czas.
Stopieñ zorganizowania to ostatnie kryterium podzia³u ewakuacji. W najprostszym ujêciu mo¿na mówiæ o ewakuacji zorganizowanej b¹dŸ niezorganizowanej. Ewakuacja zorganizowana przybiera postaæ przedsiêwziêcia prowadzonego z u¿yciem œrodków komunikacji zbiorowej (poci¹gów, tramwajów, trolejbusów, autobusów, busów, samolotów, statków itp.) pod komend¹ osób lub
zespo³ów wyposa¿onych w wiedzê na temat przebiegu tras ewakuacji, miejsc
przyjêcia ludnoœci oraz innych przedmiotowych elementów organizacyjnych.
Mo¿e równie¿ mieæ formê samoewakuacji, czyli zaplanowanych dzia³añ polegaj¹cych na samodzielnym przemieszczaniu siê z rejonów objêtych zagro¿eniem
do miejsc bezpiecznych, w oparciu o w³asne mo¿liwoœci (transportowe, zakwaterowania) ludnoœci19. W drugim przypadku – ewakuacji niezorganizowanej
– równie¿ mowa o samoewakuacji ludnoœci, widzianej jednak przez pryzmat
behawioralnej odpowiedzi ludzi na krytycznie niskie poczucie bezpieczeñstwa
w zaistnia³ych okolicznoœciach.
17

Feng Wang, Chao Li, Xuesong Zhou, Mahesh Nayak, Xiaoming Chen: Effectiveness of Traffic
Management Strategies at Destination during Emergency Evacuation, Journal of Transportation Safety
& Security 2010, nr 2, s. 152.
18
Simanova M., Polednak P.: Rescue and evacuation operations in the intervention [w:] Emergency
evacuation of people from buildings, red. Kêpka P., Jaskó³owski W., Wyd. BEL Studio Sp. z o.o.,
Warszawa 2011, s. 327.
19
Instrukcja Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad ewakuacji ludnoœci, zwierz¹t i mienia
na wypadek masowego zagro¿enia, s. 6.
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Powy¿sze rodzaje ewakuacji mog¹ zaistnieæ w tym samym czasie, w odniesieniu
do tej samej spo³ecznoœci. Z jednej strony rozwija to mo¿liwoœci planistyczne,
z drugiej natomiast stanowi wyzwanie podczas wyst¹pienia sytuacji zagro¿enia.
Polska koncepcja ewakuacji ludnoœci wpisuje siê w przedstawione powy¿ej
rozwa¿ania. Wynika to z regulacji zawartych we wspomnianych ju¿ wytycznych
i instrukcji Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Wskazuj¹ one na nastêpuj¹ce rodzaje
ewakuacji (zró¿nicowane pod k¹tem charakteru oddzia³ywania na potencjalnych
ewakuantów ogó³u zagro¿eñ)20:
l
Ewakuacja I stopnia – inicjowana wskutek wyst¹pienia nieprzewidzianego,
bezpoœredniego zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia ludzkiego, realizowana
niezw³ocznie po jego zaistnieniu, organizowana na polecenie szefów obrony
cywilnej województw, powiatów i gmin b¹dŸ osoby kieruj¹cej dzia³aniami
ratowniczymi (KDR).
l
Ewakuacja II stopnia – organizowana na polecenie szefów obrony cywilnej
województw, powiatów i gmin, w oparciu o uprzednio przygotowane plany
przemieszczenia ludnoœci, zwierz¹t i mienia z rejonów przyleg³ych do
zak³adów, obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych oraz rejonów
przyleg³ych do innych obiektów stanowi¹cych potencjalne zagro¿enie
w przypadku ich uszkodzenia lub awarii, inicjowana w momencie wyst¹pienia symptomów takiego zagro¿enia.
l
Ewakuacja III stopnia – rozpoczynana na polecenie szefów obrony cywilnej
województw, powiatów i gmin b¹dŸ organu wojskowego w strefie bezpoœrednich dzia³añ wojennych, polegaj¹ca na uprzednio przygotowanym i zaplanowanym przemieszczeniu ludnoœci, zwierz¹t oraz mienia podczas
podwy¿szania stanu gotowoœci obronnej pañstwa. Prowadzona w zwi¹zku
z zagro¿eniami bezpieczeñstwa pañstwa, w szczególnoœci kryzysem militarnym oraz wojn¹.
Wszystkie wskazane rodzaje ewakuacji traktuj¹ o przemieszczaniu ludnoœci
z zagro¿onych terenów. Mo¿e ono dotyczyæ ogó³u osób lub jedynie wybranych ich
grup. W zale¿noœci od uwarunkowañ sytuacyjnych, ewakuacja mo¿e mieæ ponadto
charakter powszechny b¹dŸ fazowy, bezpoœredni lub poœredni. Po¿¹danym jest,
aby posiada³a atrybut zorganizowania, i to w mo¿liwie najwy¿szym stopniu oraz
dostosowana by³a do uwarunkowañ szeroko rozumianej wspó³czesnoœci.
W kontekœcie ostatniego zalecenia nale¿y wykorzystaæ fakt posiadania przez
znaczny odsetek obywateli w³asnych œrodków transportu oraz mo¿liwoœci mieszkaniowych na terenach s¹siednich w stosunku do tych potencjalnie zagro¿onych
(mieszkania w³asne, rodziny, znajomych itp.). Z tego te¿ wzglêdu podmioty
w³aœciwe zarz¹dzaniu (planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu, kontrolowaniu) ewakuacj¹, powinny opieraæ swoje dzia³ania na zorganizowanej samoewakuacji ludnoœci, maj¹c jednoczeœnie na wzglêdzie jej odmianê, traktowan¹ w optyce
20

Tam¿e.
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behawioralnej odpowiedzi cz³owieka na krytycznie niski poziom poczucia bezpieczeñstwa (samoewakuacjê spontaniczn¹).
Wszelkie zorganizowane formy ewakuacji z wykorzystaniem œrodków komunikacji zbiorowej nale¿y rozumieæ jako pomocnicze elementy procesu przemieszczania ludnoœci, dedykowane w szczególnoœci osobom nie maj¹cym w wymaganym rygorami ewakuacji czasie dostêpu do œrodków transportu indywidualnego
(samochodów osobowych, motocykli itp.), hospitalizowanym, mieszkañcom domów opieki spo³ecznej, zak³adów opieki nad osobami starszymi, domów dziecka,
osobom niepe³nosprawnym oraz u¿ytkownikom placówek oœwiatowych21.
Samoewakuacja wspominanych grup, przez wzgl¹d na ich charakterystykê,
mo¿e mieæ bezpoœredni wp³yw na wyd³u¿anie czasu opuszczania miejsc niebezpiecznych. Dlatego te¿ zaleca siê, by przebiega³a w sposób o mo¿liwie jak najwy¿szym stopniu zorganizowania, z pominiêciem samoewakuacji22.
Polska koncepcja ewakuacji ludnoœci przewiduje cztery fazy tego przedsiêwziêcia. S¹ to kolejno23:
• podjêcie decyzji o ewakuacji,
• alarmowanie,
• opuszczanie strefy zagro¿enia i poruszanie siê po drogach ewakuacji,
• rozlokowanie w miejscach przyjêcia ludnoœci.
Warto dodaæ, ¿e zjawisko oficjalnego zakoñczenia ewakuacji w momencie
rozlokowania ewakuantów na obszarze uwa¿anym za bardziej bezpieczny ni¿
strefa zagro¿enia zdaje siê pomijaæ wiele istotnych z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeñstwa problemów. Jednym z nich jest ju¿ sam powrót
do domów, uznanie, ¿e obszary opuszczone nadaj¹ siê w ogóle, by przyj¹æ swoich
mieszkañców oraz aspekt zabezpieczenia pozostawionego mienia przed grabie¿¹.
Polskie akty prawne, a tak¿e przedmiotowe dokumenty fakultatywne, nie precyzuj¹ tych kwestii, pomimo odwrotnej sytuacji w przypadku krajów czêœciej dotykanych skutkami zagro¿eñ warunkuj¹cych przeprowadzanie ewakuacji ni¿
Polska24.
Podjêcie decyzji o ewakuacji stanowi pierwsz¹ omawian¹ jej fazê. Jest to o tyle
istotne, ¿e nie w ka¿dym przypadku opuszczanie strefy zagro¿enia, w tym poruszanie siê w nara¿eniu na uwarunkowania atmosferyczne, prowadzi do zwiêkszenia poziomu bezpieczeñstwa ludnoœci, nawet argumentowanego jak najszybszym
opuszczeniem tej¿e strefy. W przypadku takich zagro¿eñ, jak m.in. opad radioaktywny, uwolnienie chemicznej substancji niebezpiecznej lub pandemia, zde21
Mass Evacuation Planning. Directors’s Guideline for Civil Defence Emergency Management
Groups, Wyd. Ministry of Civil Defence & Emergency Management, Wellington 2008, s. 18.
22
Kady R.A., Davis J.: The effect of occupant characteristics on crawling speed in evacuation,
Fire Safety Journal 2009, nr 44, s. 451.
23
Wynika to poœrednio z ogó³u regulacji zawartych w cytowanych wytycznych i instrukcji Szefa
Obrony Cywilnej Kraju.
24
Patrz: Evacuation planning. Manual Number 11, Wyd. Emergency Management Australia,
Dickson 2005, s. 4.
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cydowanie bardziej wskazanym dla ¿ycia i zdrowia osoby zagro¿onej bêdzie pozostanie w miejscu dotychczasowego przebywania25.
Do katalogu zagro¿eñ, których wyst¹pienie b¹dŸ uprawdopodobnienie wyst¹pienia mo¿e skutkowaæ ewakuacj¹, zalicza siê m.in.26:
l
powódŸ wezbraniow¹,
l
powódŸ opadow¹,
l
aktywnoœæ wulkaniczn¹ (po opadzie wulkanicznym),
l
osuwiska ziemi,
l
po¿ar lasu,
l
uszkodzenie infrastruktury, w szczególnoœci infrastruktury krytycznej,
l
niewystarczaj¹c¹ liczbê zasobów ratowniczych,
l
tsunami,
l
wiatry huraganowe.
Do podjêcia decyzji o ewakuacji powinno dojœæ po uprzedniej kompleksowej
analizie zagro¿enia, uwarunkowañ obszaru zagro¿onego i przebywaj¹cych na
nim spo³ecznoœci, a tak¿e prognoz rozwoju sytuacji. Mog¹ one bowiem wskazywaæ na koniecznoœæ pozostania ludnoœci w miejscu aktualnego przebywania, pomimo wystêpowania zagro¿enia zaczerpniêtego z powy¿szego katalogu. Z drugiej
strony, zagro¿enia, w przypadku których niewskazane jest inicjowanie ewakuacji, mog¹ prowadziæ do zagro¿eñ wtórnych, determinuj¹cych ju¿ zasadnoœæ wyboru tej formy ochrony ludnoœci.
Przyk³ad takiej grupy zagro¿eñ stanowi¹ powa¿ne awarie przemys³owe, przybieraj¹ce czêsto postaæ powa¿nych awarii infrastruktury krytycznej lub komunalnej. Koniecznoœæ ewakuacji terenów w ich bezpoœrednim s¹siedztwie mo¿e
byæ uzasadniana groŸb¹ eksplozji oraz uwolnienia toksycznych substancji chemicznych i biologicznych27.
Alarmowanie w sytuacji podjêcia decyzji o ewakuacji obejmuje dwie fazy:
l
alarmowanie osób zaanga¿owanych w organizowanie ewakuacji,
l
alarmowanie ludnoœci.
W pierwszym przypadku przyjmuje siê zasadê dublowania kana³ów komunikacji, tak by ograniczyæ do minimum prawdopodobieñstwo niepoinformowania
którejkolwiek z osób zaanga¿owanych w organizowanie ewakuacji o fakcie koniecznoœci jej przeprowadzenia. Z tego to powodu alarmowanie odbywa siê przy
u¿yciu zarówno œrodków ³¹cznoœci telefonicznej (radiotelefonicznej), jak i goñców28.
Istotne w optyce alarmowania ludnoœci s¹ natomiast œrodki masowego przekazu. O ile niewskazane jest ich anga¿owanie na etapie dystrybucji informacji do
25
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osób funkcyjnych w procesie ewakuacji, o tyle w kontekœcie koniecznoœci dotarcia do szerokiego grona odbiorców, w tym osób zagro¿onych, nieocenione pozostaj¹ radio i telewizja. Na potrzeby ³¹cznoœci powiadamiania wykorzystuje siê dostêpne regionalne rozg³oœnie radiowe i telewizyjne. Za uzupe³niaj¹ce kana³y komunikacji uwa¿a siê rozwieszanie plakatów, rozdawanie ulotek oraz wykorzystywanie ruchomych œrodków nag³aœniaj¹cych29.
Opuszczanie strefy zagro¿enia i poruszanie siê po drogach ewakuacji to zasadnicza jej faza, która powinna bezpoœrednio prowadziæ do zmniejszenia ryzyka
utraty zdrowia, a nawet ¿ycia, przez osoby przebywaj¹ce w strefie zagro¿enia. Zasadnym jest, by charakteryzowa³a siê ona jak najwy¿szym poziomem zorganizowania. Z tego powodu, na potrzeby sprawnego (skutecznego, ekonomicznego
i korzystnego) przebiegu procesu ewakuacji, nale¿y rozwin¹æ na czas jej przeprowadzania nastêpuj¹ce elementy organizacyjne30:
1. W strefie zagro¿enia:
l zespo³y ewidencyjno-informacyjne (rejestruje siê tam i wydaje karty ewakuacji, informuje ludnoœæ o przebiegu tej formy jej ochrony, kieruje siê
ewakuantów do punktów zbiórki lub punktów za³adowczych na œrodki
transportu, a tak¿e udziela siê zezwoleñ na poruszanie siê w³asnymi œrodkami transportu),
l punkty zbiórki (miejsca formowania kolumn ewakuantów pieszych, którzy
pod komend¹ przewodnika udaj¹ siê drogami ewakuacji poza strefê zagro¿enia),
l punkty za³adowcze na œrodki transportu (miejsca za³adunku ewakuantów
do œrodków komunikacji zbiorowej),
l zespo³y pomocy medycznej,
2. Na trasach ewakuacji:
l zespo³y pomocy medycznej,
l zespo³y pomocy logistycznej,
3. W miejscach przyjêcia ludnoœci (w tzw. strefie bezpiecznej):
l punkty wy³adowcze (miejsca, w których ewakuowani opuszczaj¹ œrodki komunikacji zbiorowej, nastêpnie udaj¹ siê do punktów rozdzielczych, b¹dŸ
bezpoœrednio w miejsca zakwaterowania),
l punkty rozdzielcze (miejsca dysponowania ewakuantów do uprzednio
przygotowanych i zewidencjonowanych miejsc zakwaterowania, przyk³adowo szkó³, przedszkoli, internatów, domów studenta, hoteli, moteli, sal
gimnastycznych, miasteczek namiotowych, koœcio³ów, szpitali).
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wskazane powy¿ej elementy organizacyjne s¹ charakterystyczne dla ewakuacji II stopnia. Uwarunkowania sytuacji zagro¿enia (np.
braki kadrowe, prognoza rozwoju zagro¿enia, koniecznoœæ niezw³ocznego udania siê do miejsc bardziej bezpiecznych), mog¹ skutkowaæ brakiem czasu na ich
29
30

Tam¿e.
Tam¿e, s. 16–19.

158

Zeszyty Naukowe SGSP nr 50 (2) 2014

rozwijanie (za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ chocia¿by ewakuacja I stopnia zainicjowana przez KDR). Ewakuacja powinna byæ wiêc przedsiêwziêciem planowanym
z uwzglêdnieniem pewnego rodzaju elastycznoœci, tak by mo¿na by³o czerpaæ
z modelu wzorcowego (wszystkich wymienionych elementów b¹dŸ jedynie wybranych) jej organizacji w zale¿noœci od okolicznoœci.
Bez wzglêdu na to, ile i które elementy organizacyjne ewakuacji zostan¹ uruchomione, priorytetem jest zapewnienie na czas ewakuacji zabezpieczenia31:
l
transportowego,
l
technicznego,
l
porz¹dkowo-ochronnego,
l
medyczno-sanitarnego,
l
socjalno-bytowego,
l
³¹cznoœci.
Zabezpieczenie transportowe obejmuje wszelkiego rodzaju sposoby przemieszczania siê ludnoœci. W przypadku przejezdnoœci traktów komunikacyjnych,
bêdzie to zapewnienie œrodków komunikacji zbiorowej (np. poci¹gów, tramwajów, autobusów, busów), przeznaczonych w szczególnoœci dla osób niezdolnych
do samoewakuacji. Jeœli drogi i ich skrzy¿owania oka¿¹ siê nieprzejezdne, nale¿y
zapewniæ ludnoœci mo¿liwoœæ ewakuacji pieszej.
Zabezpieczenie techniczne dedykowane jest zespo³om pomocy logistycznej
oraz innym podmiotom realizuj¹cym ich zadania. Obejmuje zapewnienie na drogach ewakuacji nie zak³óconego przemieszczania siê strumieni ewakuowanych
(zarówno zmotoryzowanych, jak i pieszych). Jego istotnoœæ przejawia siê szczególnie w kontekœcie zabezpieczenia odpowiedniej iloœci paliw, czêœci zapasowych
i materia³ów eksploatacyjnych pojazdów samoewakuuj¹cej siê ludnoœci.
Celem zabezpieczenia porz¹dkowo-ochronnego jest utrzymanie bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego na wszystkich etapach ewakuacji, w strefie zagro¿enia, na
drogach ewakuacji oraz w miejscach przyjêcia ludnoœci. Poniewa¿ charakter zagro¿enia i procesu ewakuacji mo¿e nierzadko sprzyjaæ niepokojom spo³ecznym, a nawet
panice, zadania porz¹dkowo-ochronne powinny byæ realizowane na bazie zasobów
Policji, stra¿y gminnych (miejskich) oraz Si³ Zbrojnych RP.
Zabezpieczenie medyczno-sanitarne polega na zapewnieniu opieki medycznej i sanitarno-epidemiologicznej. W przypadku opieki medycznej, realizowane
jest przez zespo³y ratownictwa medycznego, s³u¿by ratownicze i organizacje
paramedyczne. Opiekê sanitarno-epidemiologiczn¹ sprawuj¹ wojewódzkie i terenowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.
Za zabezpieczenie socjalno-bytowe odpowiadaj¹ szefowie obrony cywilnej
(OC) województw i gmin w³aœciwych miejscom przyjêcia ludnoœci. Powinni oni
zapewniæ ewakuantom miejsce zakwaterowania, ¿ywnoœæ oraz niezbêdne przedmioty codziennego u¿ytku (np. ubrania, œrodki czystoœci).
31
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Zabezpieczenie ³¹cznoœci z kolei traktuje o:
³¹cznoœci powiadamiania (osób zaanga¿owanych w organizacjê ewakuacji
oraz ludnoœci zagro¿onej),
l
³¹cznoœci kierowania i wspó³dzia³ania.
Elementem wykonawczym przedsiêwziêæ z zakresu zabezpieczenia ³¹cznoœci
mog¹ byæ systemy szeroko rozumianej ³¹cznoœci, które funkcjonuj¹ w ramach systemu zarz¹dzania kryzysowego, krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego, systemu ratownictwa medycznego lub na potrzeby Si³ Zbrojnych RP.
Fazy ewakuacji oraz ich wzorcowe zrelatywizowanie z osi¹ czasu zosta³y pokazane na rys. 1.
l

Rys. 1. Fazy ewakuacji i ich zrelatywizowanie z osi¹ czasu
îród³o: opracowanie w³asne.

Jednak nawet najlepiej zorganizowana ewakuacja ludnoœci nie jest procesem bezpiecznym. Wœród zagro¿eñ, które mog¹ byæ przez ni¹ generowane, wymienia siê:
l
spontaniczn¹ samoewakuacjê ludnoœci,
l
chaos informacyjny,
l
komunikacyjn¹ niedro¿noœæ dróg ewakuacji (m.in. zablokowanie skrzy¿owañ
i dróg wyjazdowych ze strefy ewakuacji),
l
niepokoje spo³eczne,
l
agresjê (np. na zakorkowanych drogach ewakuacji),
l
grabie¿e pozostawionego mienia,
l
bezpoœrednie nara¿enie ewakuowanych na oddzia³ywanie zagro¿enia,
l
stan bezpoœredniego zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia (np. podczas ewakuacji
szpitala),
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panikê,
efekt domina (opisuj¹cy ci¹gi przyczynowo-skutkowe charakteryzuj¹ce zale¿noœci wzajemnego wp³ywu zagro¿eñ przyjmowanych za pierwotne na ich
wtórne odpowiedniki).
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e powy¿sze wyszczególnienie nie stanowi katalogu zamkniêtego. Zagro¿enia mog¹ bowiem wp³ywaæ na siebie, wykazuj¹c nawet wzajemny synergizm oddzia³ywañ.
l
l

2. Samoewakuacja ludnoœci – zagro¿enie czy forma ewakuacji
Instrukcja Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad ewakuacji ludnoœci,
zwierz¹t i mienia na wypadek masowego zagro¿enia, wskazuje jednoznacznie, ¿e samoewakuacja ludnoœci jest przewa¿nie dominuj¹c¹ form¹ ewakuacji32. Z dotychczasowych rozwa¿añ wynika, ¿e mo¿e ona przyj¹æ postaæ zorganizowan¹ (samoewakuacja zorganizowana) b¹dŸ niezorganizowan¹ (samoewakuacja spontaniczna).
Samoewakuacja zorganizowana zdaje siê byæ wygodn¹ – dla w³aœciwych miejscowo organów decyzyjnych – form¹ ochrony ludnoœci, w porównaniu do jej zorganizowanego odpowiednika opartego na œrodkach komunikacji zbiorowej. Zadania podmiotów zaanga¿owanych w jej organizacjê ograniczaj¹ siê bowiem do
zapewnienia:
l
mo¿liwie bezpiecznych warunków w punktach zbiórki,
l
bezpieczeñstwa przemieszczania siê po drogach ewakuacji
l
obs³ugi punktów przyjêcia ludnoœci.
Ewakuanci poruszaj¹ siê pieszo lub przy wykorzystaniu w³asnych œrodków
transportu. Mog¹, aczkolwiek nie musz¹, korzystaæ z wyznaczonych miejsc przyjêcia ludnoœci. Dodatkowo odci¹¿aj¹ je, jeœli dysponuj¹ w³asnymi mo¿liwoœciami
lokalowymi (np. mieszkanie w³asne, rodziny, znajomych). Samoewakuacja zorganizowana wymaga jednak zapewnienia bezpieczeñstwa ewakuowanym, co
samo w sobie stanowi wyzwanie m.in. dla organów administracji pañstwowej,
stra¿y, s³u¿b i inspekcji. Bezpieczeñstwo to powinno nawi¹zywaæ do wszystkich
elementów organizacyjnych ewakuacji ludnoœci, w tym samoewakuacji zorganizowanej, z po³o¿eniem szczególnego nacisku na bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny, zw³aszcza:
l
³ad i porz¹dek w miejscach zbiórki, punktach za³adowczych na œrodki transportu, punktach wy³adowczych i punktach rozdzielczych,
l
porz¹dek publiczny oraz niezak³ócony przep³yw ewakuowanych (pieszych
lub pojazdów) na drogach ewakuacji,
l
zabezpieczenie logistyczne i pomoc techniczn¹ na drogach ewakuacji,
l
pomoc medyczn¹ na drogach ewakuacji,
32
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komunikacjê (np. za poœrednictwem lokalnej rozg³oœni radiowej, przez któr¹
nadawane komunikaty bêd¹ odbierane w pojazdach, telefonach komórkowych i urz¹dzeniach przenoœnych na wyposa¿eniu ewakuowanych oraz osób
zaanga¿owanych w organizacjê ewakuacji).
Samoewakuacja spontaniczna mo¿e natomiast rozpocz¹æ siê jeszcze przed
faz¹ alarmowania. Przekazy medialne, bogate w interpretacje ekspertów i, niestety, pseudoekspertów, mog¹ skutkowaæ podejmowaniem decyzji o samoewakuacji
przez poszczególnych obywateli i ich rodziny. Rzeczywista pojemnoœæ strefy zagro¿enia bêdzie nierzadko mniejsza ni¿ zak³adana w planach ewakuacji, które
uwzglêdniaj¹ ca³kowit¹ liczbê mieszkañców rozpatrywanego obszaru. Jest to korzystne z punktu widzenia organizacji ewakuacji, poniewa¿ mo¿e prowadziæ do
osi¹gniêcia czasu opuszczania strefy zagro¿enia krótszego ni¿ zak³adany. Niski
stopieñ zorganizowanej samoewakuacji spontanicznej mo¿e natomiast skutkowaæ wy¿sz¹ ni¿ w przypadku pozosta³ych rodzajów ewakuacji, podatnoœci¹ na
chaos informacyjny, niepokoje spo³eczne, agresjê, z panik¹ w³¹cznie. Wymienione w poprzednim rozdziale zagro¿enia zdaj¹ siê byæ bardziej namacalne w optyce
tego spontanicznego, czêsto niemo¿liwego do zarz¹dzania, zjawiska.
Zasadnym wydaje siê wiêc twierdzenie, ¿e samoewakuacja ludnoœci powinna
byæ brana pod uwagê przy okazji rozwa¿añ na temat ewakuacji ludnoœci. Potwierdzaj¹ to wynik badañ, ukazuj¹ce jej „masow¹” skalê. J. Carnegie i D. Deka33
wskazuj¹, ¿e owa skala waha siê w warunkach amerykañskich w zakresie wartoœci
od 30% do 67% (najni¿sza wartoœæ odpowiada zagro¿eniom chemicznym powsta³ym wskutek katastrofy kolejowej, najwy¿sza atakowi terrorystycznemu).
Bazuj¹c na wynikach omawianych badañ, podejmowaniu decyzji o samoewakuacji sprzyjaj¹ nastêpuj¹ce czynniki34:
l
wysoka percepcja ryzyka,
l
odczuwalnoœæ zagro¿enia z uwagi na fizyczn¹ bliskoœæ miejsca zdarzenia (np.
awarii, katastrofy) i miejsca pobytu ewakuantów,
l
wykszta³cenie wy¿sze ewakuantów,
l
fakt u¿ywania jêzyka innego ni¿ angielski w kontaktach domowych,
l
fakt pozostawania w zwi¹zku z ma³¿eñskim, po³¹czony z posiadaniem potomstwa w wieku poni¿ej 18. roku ¿ycia.
Grupy osób, które zadeklarowa³y niechêæ opuszczania domostw w sytuacji zagro¿enia w ogóle to35:
l
w³aœciciele zwierz¹t domowych,
l
osoby niepe³nosprawne,
l
osoby zamieszkuj¹ce ponad piêæ lat w jednym miejscu,
l
osoby o niskich zarobkach,
l

33
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osoby nieposiadaj¹ce w³asnego œrodka transportu,
obywatele w wieku co najmniej 65 lat.
W Polsce nie prowadzono dot¹d badañ reprezentatywnych w skali ca³ego kraju, które traktowa³yby o skali samoewakuacji ludnoœci. Badania w warunkach
amerykañskich sugeruj¹ jednak istotnoœæ tego zagadnienia, mimo i¿ charakter
odpowiedzi respondentów by³ jedynie deklaratywny.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze rozwa¿ania, nie sposób jednoznacznie odpowiedzieæ na pytanie, czy samoewakuacja ludnoœci powinna byæ rozumiana przez pryzmat jedynie zagro¿enia b¹dŸ rodzaju ewakuacji ludnoœci. Niemniej jednak
zarz¹dzanie ewakuacj¹ w ogóle wymaga kompleksowego podejœcia, którego wyrazem jest m.in. uwzglêdnienie samoewakuacji ludnoœci w omówionym dualizmie jej rozumienia.
l
l

3. Organizacja ewakuacji zwi¹zanej z dysfunkcj¹ obiektu
Filtrów Warszawskich
Dysfunkcja obiektu Filtrów Warszawskich, zwi¹zana z opisanym tu zagro¿eniem o charakterze terrorystycznym, zdaje siê wpisywaæ w przes³anki œwiadcz¹ce
o zasadnoœci ewakuacji osób znajduj¹cych siê w strefie prognozowanego zagro¿enia. Œwiadcz¹ o tym:
l
w³aœciwoœci fizykochemiczne substancji niebezpiecznej, która mo¿e zostaæ
uwolniona wskutek ewentualnej detonacji materia³ów wybuchowych terrorysty oraz fakt posiadania przez niego niezidentyfikowanego materia³u biologicznego, wniesionego z zamiarem ska¿enia punktu uzdatniania wody pitnej
– brak identyfikacji czynnika biologicznego nie wyklucza mo¿liwoœci przenoszenia go przez ob³ok uwolnionego chloru,
l
umiejscowienie i zasiêg potencjalnej strefy zagro¿enia, obejmuj¹cej m.in.
szpital oraz centrum miasta – stolicê kraju, z jej infrastruktur¹ biznesow¹
(biurowce, pozosta³e obiekty us³ugowe), mieszkaln¹ (obiekty mieszkalne),
komunikacyjn¹ (stacja metra, Dworzec Centralny, linie tramwajowe i autobusowe) w³¹cznie,
l
mo¿liwoœæ oddzia³ywania zagro¿enia pierwotnego (wybuch bomby) oraz zagro¿eñ wtórnych (rozprzestrzenienie siê ska¿onego materia³em biologicznym
ob³oku chloru, niepokoje spo³eczne, panika itp.) na znaczn¹ liczbê osób jednoczeœnie (ponad 157 tysiêcy osób potencjalnie zagro¿onych),
l
brak informacji odnoœnie obiektów ochronnych w strefie zagro¿enia, które
mog³yby spe³niæ potrzeby ochronne zagro¿onej ludnoœci.
Opieraj¹c siê na polskiej koncepcji ewakuacji ludnoœci, przyjmuje siê, ¿e
zak³adane okolicznoœci zdarzenia skutkuj¹ zasadnoœci¹ rozwa¿enia uruchomienia tej formy ochrony ludnoœci, rozumianej przez pryzmat ewakuacji I stopnia.
Z prawdopodobieñstwem bliskim jednoœci zak³ada siê, ¿e zostanie ona zainicjowana przez KDR na podstawie wyników analizy okolicznoœci zdarzenia oraz pro-
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gnozy jego rozwoju dla najbardziej pesymistycznego scenariusza ci¹gu przyczynowo-skutkowego:
l
wybuch,
l
ska¿enie ob³oku chloru materia³em biologicznym,
l
rozprzestrzenianie siê ska¿onego ob³oku chloru zgodnie z kierunkiem wiatru
(ukierunkowanie zagro¿enia na centrum miasta),
l
oddzia³ywanie fizyczno-chemiczne oraz psychologiczne na mieszkañców
miasta, w tym osób przebywaj¹cych w strefie zagro¿enia.
Do ustalenia za³o¿eñ procesu ewakuacji ludnoœci ze strefy zagro¿enia, która
obejmuje obszar zamkniêty lini¹ pewnoœci, niezbêdne jest uwzglêdnienie nastêpuj¹cych informacji:
l
Strefa zagro¿enia obejmuje teren centrum miasta sto³ecznego. Jej powierzch2
nia wynosi 1,3 km . Zagro¿enie oddzia³ywaniem ska¿onym chlorem odnotowuje siê w odleg³oœci ponad 1,7 km od miejsca, w którym dosz³o do zamachu
bombowego.
l
Warunki meteorologiczne z jednej strony ograniczaj¹ zasiêg strefy zagro¿enia
(opady deszczu, temperatura powietrza), z drugiej natomiast ukierunkowuj¹
potencjalne zagro¿enia na obszary charakteryzuj¹ce siê bardzo wysokim
wskaŸnikiem zaludnienia.
Wytyczne ewakuacji uwzglêdniaj¹ dwa scenariusze:
Scenariusz I:
Godzina pojawienia siê zagro¿enia: 10:00
Liczba ewakuantów: ok. 157 000 osób
Ogólna, zak³adana liczba zagro¿onych obiektów budowlanych: 338,
w tym:
m biurowych: 67,
m handlowych lub us³ugowych: 25,
m oœwiaty, kultury, nauki i sportu: 37,
m produkcyjnych: 13,
m transportowych: 28,
m ochrony zdrowia i opieki socjalnej: 19,
m pozosta³ych: 149.
Scenariusz II
Godzina pojawienia siê zagro¿enia: 19:00,
Liczba ewakuantów: ok. 52 850 osób,
Ogólna, zak³adana liczba zagro¿onych obiektów budowlanych: 349,
w tym:
m handlowych lub us³ugowych: 25,
m mieszkalnych: 128,
m transportowych: 28,
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ochrony zdrowia i opieki socjalnej: 19,
pozosta³ych: 149.
l
Strefa zagro¿enia obejmuje œcis³e centrum miasta sto³ecznego. Wszelkie formy ewakuacji mog¹ skutkowaæ (z prawdopodobieñstwem bliskim jednoœci)
zablokowaniem komunikacyjnym skrzy¿owañ i ulic.
l
Z uwagi na w³aœciwoœci fizyczne chloru (gaz ciê¿szy od powietrza), wysokie prawdopodobieñstwo panicznych zachowañ ludnoœci st³oczonej na peronach oraz mechanizm t³okowy poruszaj¹cych siê poci¹gów (zwiêkszenie zasiêgu oddzia³ywania
ska¿onego chloru), nale¿y wy³¹czyæ z procesu ewakuacji linie metra i kolej.
l
W strefie zagro¿enia znajduj¹ siê obiekty, których u¿ytkownicy s¹ szczególnie
wra¿liwi na wszelkiego rodzaju zagro¿enia; s¹ to m.in.: szpital, Dworzec Centralny, Pa³ac Kultury i Nauki, obiekty oœwiatowe.
l
Przez strefê zagro¿enia przebiegaj¹ linie zbiorowej komunikacji naziemnej
(tramwajowe i autobusowe), a tak¿e wielopasmowe drogi wojewódzkie. Wszystkie one powinny zostaæ wykorzystane na potrzeby ewakuacji ludnoœci.
l
Ewakuacjê nale¿y przeprowadziæ w oparciu o zasoby w³asne sto³ecznych s³u¿b,
stra¿y i inspekcji. Rygor czasowy mo¿e bowiem uniemo¿liwiæ zadysponowanie
do pomocy dodatkowych funkcjonariuszy Policji, PSP b¹dŸ Si³ Zbrojnych RP.
Zdaniem autorów, plan ewakuacji na wypadek zagro¿enia opisanego w postaci za³o¿eñ analizowanego studium przypadku, powinien byæ elastyczny, tzn. na
tyle ogólny, by móg³ uwzglêdniaæ dynamizm sytuacji zagro¿enia oraz zmiany jej
uwarunkowañ. Z uwagi na rygory czasowe ewakuacji, bezzasadnym wydaje siê
rozwijanie wszystkich przedmiotowych elementów organizacyjnych. W konsekwencji, plan ewakuacji powinien uwzglêdniaæ nastêpuj¹ce za³o¿enia:
1. W ramach zabezpieczenia transportowego:
l Oparcie procesu ewakuacji na zorganizowanej samoewakuacji ludnoœci,
uzupe³nianej ewakuacj¹ bazuj¹c¹ na wykorzystaniu œrodków komunikacji
zbiorowej (tramwajów i autobusów). Uwzglêdnienie mo¿liwoœci wykorzystania torowisk na potrzeby ewakuantów pieszych.
l Zablokowanie przez funkcjonariuszy Policji i Stra¿y Miejskiej pasów ulic
wjazdowych na obszar potencjalnego zagro¿enia. Wykorzystanie tych pasów, w miarê mo¿liwoœci, do celów opuszczania strefy zagro¿enia.
l Ukierunkowanie zmotoryzowanych ewakuantów w pierwszej kolejnoœci
na drogi wojewódzkie i powiatowe.
l Uprzednie wyznaczenie objazdów na wypadek zablokowania kluczowych
dróg wyjazdowych oraz skrzy¿owañ ulic, a tak¿e wszelkich zmian panuj¹cych na nich warunków bezpieczeñstwa (wskutek przyk³adowo powstania paniki lub niepokojów spo³ecznych).
l Wyznaczenie punktów zbiórki ewakuantów pieszych na placach w pobli¿u
ich miejsc pracy oraz g³ównych dróg ewakuacji.
m
m
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2. W ramach zabezpieczenia technicznego:
l Wy³¹czenie z u¿ytkowania linii kolejowych (w tym linii metra) oraz stacji
przystankowych.
l Zwiêkszenie obsady za³óg tramwajów i autobusów komunikacji miejskiej,
a tak¿e czêstoœci wykonywanych przez nie kursów poza strefê zagro¿enia.
l Postawienie w stan podwy¿szonej gotowoœci zespo³ów naprawczych dla
œrodków komunikacji zbiorowej.
3. W ramach zabezpieczenia porz¹dkowo-ochronnego:
l Podwy¿szenie zasobów osobowych funkcjonariuszy Policji i Stra¿y Miejskiej w obrêbie strefy zagro¿enia.
l Zadysponowanie funkcjonariuszy Policji i Stra¿y Miejskiej na drogi ewakuacji i do miejsc zbiórki ewakuantów, celem zapewnienia optymalnego
przep³ywu strumieni ruchu (zarówno osób zmotoryzowanych, jak i pieszych) na drogach ewakuacji.
l Wyodrêbnienie zasobów s³u¿b porz¹dkowych w³aœciwych zabezpieczeniu
miejsc przechowywania przedmiotów wyj¹tkowo cennych (np. w galeriach
sprzêtu elektronicznego, pracowniach jubilerskich, bankach).
4. W ramach zabezpieczenia medyczno-sanitarnego:
l Rozwa¿enie niezw³ocznej ewakuacji zagro¿onego szpitala.
l Wyznaczenie s¹siednich placówek s³u¿by zdrowia do przejêcia szpitalnych
ewakuantów.
l Zadysponowanie z terenu ca³ego miasta na drogi ewakuacji zespo³ów ratownictwa medycznego, niezagospodarowanych na potrzeby ewakuacji
szpitala, celem bie¿¹cego udzielania pomocy medycznej.
l Przygotowanie punktów pomocy medycznej w strefie bezpiecznej (poza
stref¹ zagro¿enia).
l Zadysponowanie pracowników inspekcji sanitarno-epidemiologicznej do
wykonywania bie¿¹cych kontroli stanu miejsc zakwaterowania osób ewakuowanych.
5. W ramach zabezpieczenia socjalno-bytowego:
l Wyznaczenie punktów rozdzielczych w pobli¿u granicy strefy bezpiecznej
ze stref¹ zagro¿enia.
l Wyznaczenie miejsc przyjêcia ewakuowanych w szko³ach, hotelach, internatach i koœcio³ach usytuowanych poza stref¹ zagro¿enia, pozostaj¹cych
jednak w pobli¿u ulic wojewódzkich i powiatowych.
l Zapewnienie ¿ywnoœci i artyku³ów codziennego u¿ytku na podstawie
wczeœniej podpisanych umów pomiêdzy w³adzami miasta oraz w³aœcicielami hurtowni i sklepów.
6. W ramach zabezpieczenia ³¹cznoœci:
l D¹¿enie do maksymalnego opóŸnienia wydostania siê informacji na temat
zagro¿enia pierwotnego oraz ewentualnych zagro¿eñ wtórnych do mediów
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(np. radia i telewizji), celem ograniczenia ryzyka wyst¹pienia spontanicznej samoewakuacji ludnoœci (niedopuszczenie do tzw. siania paniki).
Wystawienie stanowisk informacyjnych w punktach zbiórki (strefa zagro¿enia), a tak¿e punktach rozdzielczych i miejscach przyjêcia ewakuowanych (strefa bezpieczna).
Wykorzystanie sieci konwencjonalnych i sieci trankingowej sto³ecznych
s³u¿b, w celu zapewnienia ³¹cznoœci pomiêdzy nimi a w³aœciwymi miejscowo decydentami.
Wykorzystanie sto³ecznych rozg³oœni radiowych jako Ÿród³a przep³ywu informacji o bie¿¹cych instrukcjach wydawanych przez lokalne organy decyzyjne, stra¿e, inspekcje i s³u¿by.

Podsumowanie
Obok pytañ o to, jakie w³aœciwie elementy obejmuje system ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce, jakie podmioty powinny byæ w³¹czone w dzia³ania na rzecz
tej¿e ochrony oraz jaki jest aktualny stan rozwi¹zañ w tej dziedzinie, kluczowym s¹
relacje ³¹cz¹ce infrastrukturê krytyczn¹ z otoczeniem oraz to, w jaki sposób budowaæ
jej odpornoœæ. Infrastruktura krytyczna, w wyniku zak³ócenia lub zniszczenia, mo¿e
staæ siê dysfunkcjonalna. Jednoczeœnie konsekwencje tego typu mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla otoczenia, na które infrastruktura krytyczna ma negatywne skutki. Filtry warszawskie, stanowi¹ce istotny komponent systemu infrastruktury komunalnej
o strategicznym znaczeniu dla gospodarki wodnej w mieœcie sto³ecznym Warszawa
oraz bezpieczeñstwa zlokalizowanej wokó³ niej ludnoœci stanowi¹ potencjalne miejsce dzia³añ o charakterze incydentalnym i celowym. Wspomniana infrastruktura jest
równie¿ podatna na zagro¿enia ze strony komponentów wykorzystywanych do procesu uzdatniania wody czy du¿ej zale¿noœci poszczególnych komponentów.
Przywo³any w artykule przyk³ad uwolnienia substancji niebezpiecznej wykorzystywanej w procesie technologicznym dezynfekcji wody w Filtrach Warszawskich, uwidoczni³ wzajemne oddzia³ywania wystêpuj¹ce w otaczaj¹cej rzeczywistoœci. Analizy prowadzone w ramach planowania cywilnego czy ju¿ w sytuacji
wystêpuj¹cego zagro¿enia, skupiaæ siê powinny na mo¿liwych scenariuszach rozwoju zdarzeñ. Wskazanym jest, aby symulacje te uwzglêdnia³y nie tylko skutki
danego zagro¿enia, ale równie¿36:
• zagro¿one lub niebezpieczne obiekty infrastruktury krytycznej w bliskim
otoczeniu,
• inne zagro¿one lub niebezpieczne obiekty w bliskim otoczeniu,
• warunki pogodowe,
• warunki czasowe: pora doby, dzieñ tygodnia, pora roku.
36
Najgebauer A., Antkiewicz R., Pierzcha³a D.: Koncepcja systemu wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych [w:] Najgebauer A. (red.), Modele zagro¿eñ aglomeracji miejskiej wraz z systemem
zarz¹dzania kryzysowego na przyk³adzie miasta sto³ecznego Warszawy, WAT, Warszawa 2009, s. 49.
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Wyniki symulacji, bêd¹ce scenariuszami hipotetycznych zagro¿eñ b¹dŸ wspomaganiem decydenta zarz¹dzaj¹cego dzia³aniami w sytuacji kryzysowej, musz¹
zostaæ odniesione do przestrzeni, w której wyst¹pi³o zagro¿enie. Rozwój techniki
zwi¹zanej z systemami informacji przestrzennej daje coraz szersze mo¿liwoœci
analityczne, pozwalaj¹c na ca³oœciowe objêcie obrazu zdarzenia. Dla przyk³adu,
podczas powodzi w 2010 r., dane przestrzenne SIP zosta³y wykorzystane ³¹cznie
z radarowymi zdjêciami satelitarnymi, w celu usprawnienia zarz¹dzania dzia³aniami przeciwpowodziowymi, w szczególnoœci wytypowaniem miejsc przerwania wa³ów. Takie dzia³anie mia³o na celu umo¿liwienie powrotu wód powodziowych z terenów zalanych do koryt rzecznych oraz wyznaczenia miejsc rozlokowania pomp wysokiej wydajnoœci w miejscach, z których grawitacyjny odp³yw
wody by³ niemo¿liwy37. Przedstawione w artykule przyk³adowe analizy potwierdzaj¹ równie¿ zasadnoœæ stosowania systemów informacji przestrzennej
w dzia³alnoœci zwi¹zanej z zarz¹dzaniem kryzysowym.
Patrz¹c z punktu widzenia psychologicznego na wzorce zachowañ ludzi w sytuacji zagro¿enia, mo¿na zauwa¿yæ, i¿ zachowania te koncentruj¹ siê wokó³
dwóch mechanizmów: walki lub ucieczki. Wyrazem mechanizmu ucieczki
– w optyce zagadnieñ z zakresu szeroko rozumianej ochrony ludnoœci – jest jej
ewakuacja, czyli zorganizowane przemieszczanie z rejonów (stref), w których
przebywanie zagra¿a ¿yciu lub zdrowiu, do obszarów (miejsc) bezpieczniejszych,
celem ochrony lub ratunku.
Istnieje wiele podzia³ów procesu ewakuacji ludnoœci. W³aœciwe kryteria to:
skala prowadzenia przedmiotowych dzia³añ (z obiektów budowlanych, z terenów), sposób przeprowadzenia ewakuacji (ca³kowita, czêœciowa), jej czas trwania
(krótkookresowa, d³ugookresowa), bezpoœrednioœæ oddzia³ywania zagro¿enia
(bezpoœrednia, poœrednia), a tak¿e stopieñ zorganizowania (zorganizowana, spontaniczna).
Polska koncepcja ewakuacji ludnoœci, która wpisuje siê w przedstawione powy¿ej podzia³y, wyró¿nia rodzaje ewakuacji ze wzglêdu na charakter oddzia³ywania ogó³u zagro¿eñ na potencjalnych ewakuantów. W zwi¹zku z powy¿szym, mo¿na mówiæ o ewakuacji I, II i III stopnia. Inicjowane s¹ one odpowiednio w sytuacjach:
• wyst¹pienia nieprzewidzianego, bezpoœredniego zagro¿enia dla ¿ycia lub
zdrowia ludzkiego,
• w oparciu o uprzednio przygotowane plany przemieszczenia ludnoœci,
zwierz¹t i mienia z rejonów przyleg³ych do zak³adów, obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych oraz rejonów przyleg³ych do innych obiektów stanowi¹cych potencjalne zagro¿enie w przypadku ich uszkodzenia lub awarii,
• podwy¿szania stanu gotowoœci obronnej pañstwa w zwi¹zku z zagro¿eniami
jego bezpieczeñstwa, w szczególnoœci kryzysem militarnym oraz wojn¹.
37

http://press.cbk.waw.pl/10/cbk10061001/ (05.06.2013).
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Opisywane w artykule okolicznoœci studium przypadku sk³aniaj¹ ku stwierdzeniu zasadnoœci rozwa¿enia mo¿liwoœci ewakuacji ludnoœci z potencjalnej strefy zagro¿enia, jako formy jej ochrony przed zagro¿eniem pierwotnym (wybuchem) oraz zagro¿eniami wtórnymi (uwolnieniem niebezpiecznej substancji
chemicznej – ska¿onego niezidentyfikowanym materia³em biologicznym ob³oku
chloru, panik¹ itp.). Z uwagi na traktowanie o elementach infrastruktury komunalnej, nale¿y mieæ na wzglêdzie mo¿liwoœæ wyst¹pienia efektu domina, czyli
ci¹gu przyczynowo-skutkowego zdarzeñ niekorzystnych z punktu widzenia szeroko rozumianego pojêcia bezpieczeñstwa.
Poszczególne fazy ewakuacji to podjêcie w³aœciwej decyzji, alarmowanie, opuszczanie strefy zagro¿enia i poruszanie siê po drogach ewakuacji, a tak¿e rozlokowanie w miejscach przyjêcia ludnoœci. Powinno przyj¹æ formê zorganizowanej
samoewakuacji ludnoœci, wspieranej wykorzystaniem œrodków transportu zbiorowego. Jest to o tyle istotne, ¿e mo¿e dotyczyæ nawet blisko 160 tysiêcy obywateli w centrum miasta sto³ecznego.
Plan ewakuacji na wypadek zagro¿enia opisanego w postaci za³o¿eñ analizowanego studium przypadku powinien byæ na tyle elastyczny (ogólny), by móg³
uwzglêdniaæ dynamizm sytuacji zagro¿enia oraz zmiany jej uwarunkowañ.
Wszelkie wytyczne nale¿y formu³owaæ w oparciu o zdefiniowane przy u¿yciu narzêdzi GIS elementy problematyki ewakuacji rozpatrywanego obszaru, z uwzglêdnieniem zagro¿onej infrastruktury, obecnoœci torowisk tramwajowych
i uwarunkowañ komunikacyjnych, a tak¿e spo³ecznoœci szczególnie wra¿liwych
na zagro¿enie pierwotne, wtórne oraz te generowane przez sam proces ewakuacji.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ tu u¿ytkownicy szpitali i placówek oœwiatowych.
Prawid³owo zaplanowana ewakuacja powinna zapewniaæ zabezpieczenie:
transportowe, techniczne, porz¹dkowo-ochronne, medyczno-sanitarne, socjalno-bytowe oraz ³¹cznoœci. We wszystkich przypadkach nale¿y mieæ na wzglêdzie
zjawisko samoewakuacji ludnoœci, jako behawioraln¹ odpowiedŸ obywateli na
krytycznie niski poziom poczucia bezpieczeñstwa. Mo¿e ono utrudniaæ przeprowadzanie ewakuacji, prowadz¹c nawet do generowania aktów agresji i paniki.
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Following article takes communal infrastructure protection problematic
aspects into consideration. Its character and scope of service are crucial for
national economy. An exemplification of such object is the Warsaw’s
Filtering Station. It could make threats for local communities in case of
anthropogenic, technical and natural disturbances.
The article presents a relation between the Warsaw’s Filtering Station
infrastructure disturbance and its influence for local environment. The
attempt of show a potential usage areas of GIS in determining threat zones
for civil planning and crisis situation response needs has been taken over.
Authors presented solutions connected with mass evacuation
proceeding, 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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Charakterystyka i metody gaszenia po¿arów
biopaliw p³ynnych
Po akcesji Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Polska jest obowi¹zana
dostosowaæ swoje prawodawstwo do prawodawstwa wspólnotowego. W zwi¹zku
z tym wi¹¿¹ca staje siê Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Okreœla ona miêdzy innymi
obowi¹zkowe krajowe cele ogólne i œrodki w zakresie stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Zgodnie z przedmiotowym dokumentem, pañstwa cz³onkowskie musz¹ zapewniæ w roku 2020 co najmniej 10-procentowy udzia³ energii ze
Ÿróde³ odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu.
Za takie odnawialne Ÿród³a energii uwa¿ane s¹ biopaliwa, poniewa¿ wytwarzane s¹ one z biomasy. Przyjmuje siê, ¿e w wyniku procesu spalania biomasy do
atmosfery nie jest emitowany dwutlenek wêgla, poniewa¿ w tej samej iloœci jest
on wi¹zany przez roœliny w procesie fotosyntezy podczas fazy ich wzrostu. Dlatego te¿ zak³ada siê, ¿e w d³ugofalowej, kilkudziesiêcioletniej perspektywie, jego
powtórna emisja nie bêdzie powodowa³a zwiêkszenia stê¿enia gazów cieplarnianych w atmosferze.
Obecnie najbardziej rozpowszechnionymi biopaliwami p³ynnymi s¹ biodiesel i bioetanol. Ka¿de z tych paliw mo¿e wystêpowaæ zarówno w postaci czystej,
jak równie¿ w formie zblendowanej w ró¿nych proporcjach ze standardow¹ benzyn¹ samochodow¹ w przypadku bioetanolu czy zwyk³ego oleju mineralnego
z biodieslem.
Biodiesel jest ca³kowicie naturalnym, nietoksycznym i biodegradowalnym
paliwem pochodz¹cym z odnawialnych Ÿróde³ energii. Powstaje ze 100-procentowego oleju roœlinnego lub zwierzêcego, otrzymywanego najczêœciej z rzepaku,
soi, palm, s³onecznika lub odpadów pochodzenia organicznego. Olej z przedstawionych powy¿ej surowców jest poddawany reakcji transestryfikacji katalitycznej, w której jednym z produktów jest biodiesel.
Bioetanol stosowany jako paliwo do silników jest to nic innego jak bezwodny
alkohol etylowy wytwarzany na du¿¹ skalê z produktów roœlinnych, takich jak:
buraki cukrowe, trzcina cukrowa, kukurydza, pszenica, s³oma b¹dŸ drewno w reakcji fermentacji alkoholowej.
Badania przeprowadzone w ramach pracy sk³ada³y siê z dwóch etapów. Celem
pierwszego by³o sprawdzenie czasu rozp³ywania siê wytworzonej w agregacie
laboratoryjnym piany po powierzchni paliw – etanolu, biodiesla, benzyny ekstrakcyjnej, a tak¿e po kontrolnej próbce wody. Podczas drugiego etapu przeprowa-
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dzono badania trwa³oœci pian ciê¿kich uzyskanych i u¿ytych w trakcie pierwszego etapu czêœci doœwiadczalnej. Piana by³a wytwarzana na potrzeby badawcze za
pomoc¹ laboratoryjnego agregatu pianotwórczego. W celu otrzymania piany ciê¿kiej sporz¹dzano 1 dm3 roztworu œrodka pianotwórczego o stê¿eniu zgodnym
z zaleceniami producenta, zale¿nym od rodzaju cieczy na któr¹ mia³a byæ podawana piana. Stê¿enia œrodków Sthamex F15, Sthamex F15 AFFF, Profilm AFFF
– AR wynosi³y 3% niezale¿nie od rodzaju stosowanej cieczy, natomiast œrodka
Roteor 6S – 6%. Dla pozosta³ych œrodków: Alcoseal 3x6 FFFP-AR, Moussol APS
F15 AFFF-AR 3x6, Biofilmopol AFFF-AR 3x6, stê¿enia wodnych roztworów
wynosi³y 3% w przypadku badania cieczy wêglowodorowych oraz 6% dla paliw
polarnych. Sporz¹dzony roztwór wlewano do pojemnika agregatu umieszczonego na statywie. Za pomoc¹ zaworu reguluj¹cego przep³yw powietrza, na rotametrze po³¹czonym z kompresorem ustawiano wartoœæ przep³ywu o wysokoœci
500 dm3/h. Regulator napiêcia nastawiano na wartoœæ 20 V, co odpowiada³o
przep³ywowi 38,4 dm3/h wodnego roztworu œrodka pianotwórczego. Takie ustawienie parametrów pozwala³o na otrzymanie liczby spienienia w zale¿noœci od
u¿ytego œrodka pianotwórczego od 11 do 14. Wyj¹tkiem by³ œrodek pianotwórczy
Profilm, dla którego liczba spienienia wynios³a zaledwie 4. Za pomoc¹ specjalnej
dyszy podawano pianê na powierzchniê badanych cieczy i mierzono czas ca³kowitego pokrycia powierzchni cieczy. Otrzymane w wyniku przeprowadzonych
badañ czasy rozp³ywania siê piany po powierzchniach wszystkich badanych cieczy u¿yto do obliczenia parametru powierzchniowej intensywnoœci podawania
wodnego roztworu œrodka pianotwórczego, w celu dok³adniejszego i bardziej
obiektywnego porównywania uzyskiwanych wyników. Obliczenie wy¿ej wymienionego parametru nastêpowa³o wed³ug wzoru:
T
60 ,
S

Qd
Ip =

gdzie:
Ip – oznacza wyznaczan¹ powierzchniow¹ intensywnoœæ podawania
w dm3/min/m2;
Qd – wydajnoœæ wodnego roztworu œrodka pianotwórczego wynosz¹ca
0,64 dm3/min;
T – czas ca³kowitego pokrycia powierzchni cieczy warstw¹ wytworzonej piany,
mierzony w sekundach;
S – pole powierzchni tacy ze stali kwasoodpornej – na której przeprowadzano badania – wynosz¹ce 0,15 m2.
W drugim etapie przeprowadzonych badañ sprawdzono trwa³oœæ pian wytworzonych z wczeœniej u¿ytych œrodków pianotwórczych za pomoc¹ tego samego
laboratoryjnego agregatu pianotwórczego. Do zlewki nalewano próbkê powsta³ej
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piany, któr¹ nastêpnie wa¿ono w celu obliczenia liczby spienienia piany. Umo¿liwia³o to tak¿e obliczenie zawartoœci wodnego roztworu œrodka pianotwórczego
w pobranej próbce piany. Drug¹ próbkê piany nalewano do mosiê¿nego naczynia
z zaworem, przeznaczonego do badania trwa³oœci pian ciê¿kich.
Biodiesel jako jedno z biopaliw wykorzystanych w badaniach, nie wykaza³
w³aœciwoœci degraduj¹cych piany powsta³ej z ró¿nych typów œrodków pianotwórczych. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e badania by³y przeprowadzane na biopaliwie
o temperaturze pokojowej wynosz¹cej 23°C. Czas badania, podczas którego nie
zaobserwowano utraty szczelnoœci przez warstwy po³o¿onych na powierzchniê
biodiesla pian, wynosi³ 30 minut. Szczegó³owe wyniki wszystkich przeprowadzonych na biodieslu doœwiadczeñ zamieszczono w tabeli 1.
Tabela 1. Zestawienie wyników badañ przeprowadzonych na biodieslu
Œrodek
pianotwórczy

Ls

Czas pokrycia
powierzchni tacy
[s]

Intensywnoœæ
podawania œrodka
pianotwórczego
[dm3/min/m2]

Czas utrzymywania
szczelnoœci przez
warstwê piany
[min]

Sthamex F15

13

19

1,35

30

Sthamex AFFF

14

17

1,21

30

Profilm AFFF-AR

4

22

1,56

30

Alcoseal FFFP-AR

13

17

1,21

30

Moussol APS F15

12

18

1,28

30

Roteor 6S

14

21

1,5

30

Biofilmopol
AFFF-AR

11

16

1,14

30

îród³o: Opracowanie w³asne.

Najlepszymi w³aœciwoœciami rozp³ywaj¹cymi w przypadku tego badania wykaza³y siê piany wytworzone ze œrodków typu AFFF, AFFF-AR, a tak¿e Alcoseal
FFFP-AR, które charakteryzowa³y siê równie¿ najni¿szymi wartoœciami intensywnoœci podawania. Pian¹ o najgorszych parametrach okaza³a siê piana wytworzona z koncentratu Profilm o liczbie spienienia wynosz¹cej 4.
Seria doœwiadczeñ przeprowadzonych na etanolu wykaza³a bardzo agresywne
dzia³anie tego biopaliwa na piany gaœnicze po³o¿one na jego powierzchniê.
Dzia³anie niszcz¹ce etanolu by³o zró¿nicowane ze wzglêdu na typ œrodka pianotwórczego. Czas przeprowadzonego badania by³ inny dla ka¿dego rodzaju uzyskanej piany i trwa³ do momentu ca³kowitej degradacji warstwy piany po³o¿onej
na etanol lub do 45 minut od momentu jej wytworzenia, w przypadku gdy nie obserwowano znacz¹cego niszczenia warstwy piany. Ka¿da wytworzona piana charakteryzowa³a siê innym czasem utraty szczelnoœci.
Szczegó³owe zestawienie wyników otrzymanych w przeprowadzonych na etanolu badaniach przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2. Zestawienie wyników badañ przeprowadzonych na etanolu
Œrodek
pianotwórczy

Ls

Czas pokrycia
powierzchni tacy
[s]

Intensywnoœæ
podawania œrodka
pianotwórczego
[dm3/min/m2]

Czas utrzymywania
szczelnoœci przez
warstwê piany
[min]

Sthamex F15

13

25

1,78

0,5

Sthamex AFFF

14

18

1,28

1

Profilm AFFF-AR

4

25

1,78

10

Alcoseal FFFP-AR

13

16

1,14

40

Moussol APS F15

12

25

1,78

6

Roteor 6S

14

32

2,28

0,5

Biofilmopol
AFFF-AR

11

17

1,21

35

îród³o: Opracowanie w³asne.

Piany wytworzone ze œrodków pianotwórczych Biofilmopol AFFF-AR oraz
Alcoseal FFFP-AR wykaza³y siê najlepszymi parametrami w przeprowadzonym
badaniu. Mia³y one najkrótszy czas rozp³ywania siê po powierzchni tego biopaliwa, a co za tym idzie, charakteryzowa³y siê najni¿szymi wartoœciami powierzchniowej intensywnoœci podawania roztworu œrodka pianotwórczego. Cechowa³y
siê ponadto najd³u¿szym czasem utrzymywania szczelnej warstwy piany na powierzchni badanej cieczy, wynosz¹cym nawet 40 minut w przypadku piany wytworzonej ze œrodka Alcoseal FFFP-AR. Dobrymi w³aœciwoœciami wykaza³a siê
tak¿e piana powsta³a ze œrodka Sthamex AFFF, maj¹ca zbli¿one parametry czasu
rozp³ywania i intensywnoœci podawania do pian ze œrodków Biofilmopol i Alcoseal. Niestety, czas utrzymywania przez tê pianê szczelnoœci wyniós³ tylko 1 minutê. Pozosta³e œrodki typu AFFF-AR ró¿ni³y siê jedynie czasem utrzymywania
szczelnej warstwy na powierzchni etanolu, wynosz¹cym 10 minut dla piany wytworzonej ze œrodka Profilm i 6 minut dla piany ze œrodka Moussol. Piany uzyskane ze œrodków syntetycznych by³y intensywnie niszczone i osi¹gnê³y najgorsze rezultaty w badaniu. Czasy utrzymywania szczelnoœci przez piany
wytworzone ze œrodków syntetycznych wynosi³y zaledwie 0,5 minuty.
Badanie przeprowadzone na benzynie ekstrakcyjnej mia³o na celu sprawdzenie zachowania wytwarzanych pian na cieczy wêglowodorowej. Czas przeprowadzania badania na tej cieczy wynosi³ 30 minut. Podczas doœwiadczenia nie zaobserwowano oznak degradacji piany, wskazuj¹cych na utratê w³aœciwoœci
izoluj¹cych pian. Uzyskane podczas doœwiadczeñ wyniki zaprezentowano szczegó³owo w tabeli 3.
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Tabela 3. Zestawienie wyników badañ przeprowadzonych na benzynie ekstrakcyjnej
Œrodek
pianotwórczy

Ls

Czas pokrycia
powierzchni tacy
[s]

Intensywnoœæ
podawania œrodka
pianotwórczego
[dm3/min/m2]

Czas utrzymywania
szczelnoœci przez
warstwê piany
[min]

Sthamex F15

13

21

1,49

30

Sthamex AFFF

14

15

1,1

30

Profilm AFFF-AR

4

29

1,85

30

Alcoseal FFFP-AR

13

17

1,21

30

Moussol APS F15

12

19

1,35

30

Roteor 6S

14

23

1,64

30

Biofilmopol
AFFF-AR

11

16

1,14

30

îród³o: Opracowanie w³asne.

Wyniki charakteryzuj¹ce siê najd³u¿szym czasem rozp³ywania i zwi¹zan¹
z nim najwiêksz¹ intensywnoœci¹ powierzchniowego podawania œrodka pianotwórczego, uzyska³a piana o liczbie spienienia 4, ze œrodka Profilm AFFF-AR.
Najlepsze z kolei parametry okaza³y siê mieæ piany wytworzone ze œrodków pianotwórczych typu FFFP-AR, AFFF-AR i AFFF. Nieco gorszymi parametrami
od pozosta³ych pian ze œrodków typu AFFF-AR cechowa³a siê piana ze œrodka
Moussol. Piany uzyskane ze œrodków syntetycznych charakteryzowa³y siê wartoœciami poœrednimi badanych parametrów.
Nie stwierdzono oznak degradacji warstw piany uk³adanych na powierzchniach biodiesla i benzyny ekstrakcyjnej, wytwarzanych z badanych koncentratów œrodków pianotwórczych. Ró¿nice w czasie rozp³ywania siê pian po powierzchni biodiesla i benzyny ekstrakcyjnej by³y niewielkie (ok. 2 sekund) b¹dŸ czas
ten wynosi³ tyle samo dla pian powsta³ych z poszczególnych typów œrodków pianotwórczych. Wyj¹tkiem by³a piana powsta³a ze œrodka pianotwórczego Profilm,
dla której ró¿nica ta wynios³a a¿ 7 sekund. Najbardziej efektywne okaza³y siê œrodki zdolne do wytwarzania filmu wodnego AFFF oraz warstwy polimerowej
FFFP-AR i AFFF-AR. Czasy ich rozp³ywania by³y najkrótsze, a intensywnoœci
podawania najni¿sze, za wyj¹tkiem pian na bazie œrodka Profilm.
Doœwiadczenia przeprowadzone na etanolu ujawni³y destrukcyjne dzia³anie
tej cieczy na strukturê powstaj¹cych pian. Pianami cechuj¹cymi siê najlepszymi
w³aœciwoœciami rozp³ywania po powierzchni tego alkoholu by³y te na bazie œrodków pianotwórczych Alcoseal FFFP-AR, Biofilmopol AFFF-AR oraz Sthamex
AFFF. Czasy ich rozp³ywania wynosi³y 16÷18 sekund. Wymienione piany powsta³e ze œrodków typu AR charakteryzowa³y siê bardzo dobrymi czasami izolacji wynosz¹cymi 35÷40 minut. Piana ze œrodka Sthamex AFFF, pomimo bardzo
szybkiego czasu rozp³ywu, utrzyma³a ca³kowit¹ izolacjê jedynie przez 1 minutê.
Najgorszy czas rozp³ywu i najwy¿sz¹ wartoœæ intensywnoœci podawania
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osi¹gnê³a piana ze œrodka syntetycznego Roteor. Czas ten wynosi³ 32 sekundy,
a intensywnoœæ 2,28 dm3/min/m2. Dodatkowo zdolnoœæ izolacyjna piany wynios³a zaledwie 0,5 minuty.
Nale¿y tu zwróciæ uwagê na zastosowanie œrodków syntetycznych do walki
z po¿arami cieczy polarnych. Intensywnoœæ powierzchniowego podawania na powierzchniê cieczy agresywnej jest znacznie wiêksza ni¿ w przypadku podawania
na ciecz wêglowodorow¹. Na uwagê zas³uguje tutaj fakt wykorzystywania
w dzia³aniach ratowniczo-gaœniczych podczas zdarzeñ z cieczami polarnymi,
syntetycznych œrodków pianotwórczych o stê¿eniu dozowania zalecanym przez
producenta na poziomie 5% do 6%, nie bêd¹cych œrodkami typu AR. O ile podczas niewielkich, pojedynczych zdarzeñ mo¿na skutecznie ugasiæ p³on¹ce rozlewisko za pomoc¹ tych œrodków, o tyle podczas du¿ych po¿arów wykorzystanie
tych œrodków staje siê bezcelowe ze wzglêdu na znikom¹ skutecznoœæ podejmowanych dzia³añ oraz bardzo du¿e zu¿ycie zapasów œrodka pianotwórczego.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e rzeczywista powierzchniowa intensywnoœæ podawania
œrodka gaœniczego na powierzchniê paliw bêdzie wiêksza od tej uzyskanej podczas przeprowadzania badañ laboratoryjnych. Wynikaæ to bêdzie ze strat zwi¹zanych z dzia³aniem wysokiej temperatury, podawaniem piany gaœniczej na du¿¹
odleg³oœæ, wystêpowaniem silnego zjawiska konwekcji nad powierzchni¹ zbiornika objêtego po¿arem, a tak¿e mo¿liwych niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak np. silny wiatr.
Wobec powy¿szego nale¿y rozwa¿yæ koncepcjê przeprowadzenia æwiczeñ na
rzeczywistych obiektach, w warunkach odzwierciedlaj¹cych prowadzenie
dzia³añ podczas realnego po¿aru, co pozwoli na oszacowanie rzeczywistego wydatku pr¹dów pianowych podczas takich zdarzeñ, a co za tym idzie, okreœlenie
w³aœciwej intensywnoœci podawania œrodków gaœniczych.
Ponadto, nale¿y uznaæ badania przeprowadzone w temperaturze pokojowej
wynosz¹cej 23°C na biopaliwie – biodieslu – za niewystarczaj¹ce. Wykonanie doœwiadczeñ na „zimnym” biodieslu wykaza³o, ¿e nie posiada on w³aœciwoœci
niszcz¹cych strukturê piany. Jednak w zwi¹zku z brakiem wyczerpuj¹cych i jednoznacznych informacji na temat wp³ywu biodiesla na piany gaœnicze, nale¿y
wykonaæ dalsze badania w podwy¿szonej temperaturze, zbli¿onej do rzeczywistych warunków po¿arowych, celem sprawdzenia, czy estry metylowe kwasów
t³uszczowych w wy¿szych temperaturach posiadaj¹ w³aœciwoœci niszcz¹ce piany
gaœnicze.

st. ogn. in¿. Wojciech KAPCZYÑSKI
promotor: bryg. mgr in¿. Aleksander ADAMSKI

Ocena i analiza systemów pompowo-wê¿owych
zasilaj¹cych w wodê do celów gaœniczych
Walka z ogniem prowadzona by³a przez ludzi ju¿ w zamierzch³ych czasach,
ale mia³a ona charakter niezorganizowany. Przyjmuje siê, i¿ ochronê przeciwpo¿arow¹ organizowano ju¿ w staro¿ytnym Egipcie oko³o roku 2000 p.n.e. Zaœ
oko³o roku 250 p.n.e. zbudowano w Grecji pierwsze urz¹dzenie do t³oczenia
wody gaœniczej. Wydaje siê, ¿e mo¿na przyj¹æ za s³uszne i zasadne stwierdzenie,
¿e skoro zosta³o zbudowane pierwsze urz¹dzenie, musia³ równie¿ istnieæ ju¿ system dostarczania wody do urz¹dzenia i jej odprowadzania, czyli namiastka
wspó³czesnego systemu zasilania wodnego.
Jednym z wielu problemów, jakie musi rozwi¹zaæ podczas akcji kieruj¹cy
dzia³aniami ratowniczo-gaœniczymi, jest zaopatrzenie wodne. Po rozpoznaniu
sytuacji po¿arowej na miejscu, decyduje on, jakie si³y i œrodki s¹ niezbêdne do
tego, by skutecznie przeprowadziæ dzia³ania operacyjne.
Wielokrotnie przywo³ywanym przez dowódców i stra¿aków, a tak¿e bardzo
czêsto powtarzaj¹cym siê mankamentem, niezmiennie utrudniaj¹cym skuteczne
prowadzenie dzia³añ ratowniczych, jest problem wynikaj¹cy z przerw w dostawie
wody s³u¿¹cej do celów gaœniczych. Problem z zachowaniem ci¹g³oœci podawania
œrodków gaœniczych do po¿aru nabiera znaczenia, je¿eli do po¿aru nale¿y dostarczyæ œrodki gaœnicze o wydajnoœci wiêkszej ni¿ 33,3 [dm3/s] (2000 [l/min]).
Autor, zainteresowany wymienionymi wy¿ej trudnoœciami dowódców podczas organizacji i budowy systemów zaopatrzenia w wodê do celów gaœniczych
oraz chêci¹ zg³êbienia wiedzy w obszarze szeroko pojêtego zaopatrzenia wodnego, podj¹³ próbê analizy i oceny systemów pompowo-wê¿owych stosowanych
w Polsce. Kierowany dociekliwoœci¹ poznawcz¹ autor, podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do zapoznania siê z mechanizmami funkcjonuj¹cymi w zakresie wydatków gaœniczych, metod sprawiania linii zasilaj¹cych i ca³ym szeregiem problematyki z tym zwi¹zanej, a odnosz¹cej siê do dzia³añ ratowniczo-gaœniczych
w aspekcie operacyjnym.
Wypracowanie standardów postêpowania przy budowie uk³adów pompowowê¿owych, s³u¿¹cych do zasilania w wodê do celów gaœniczych, by³o istot¹ powy¿szych przedsiêwziêæ, a tak¿e celem niniejszej pracy. Dla osi¹gniêcia wymienionych celów, niezbêdnym by³o przeprowadzenie szeregu doœwiadczeñ w skali rzeczywistej, z wykorzystaniem typowego sprzêtu po¿arniczego, znajduj¹cego siê na
wyposa¿eniu jednostek ochrony przeciwpo¿arowej. Na podstawie wnikliwej obserwacji prób badawczych oraz g³êbokiej analizy uzyskanych z tych doœwiadczeñ
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wyników, wypracowano schematy postêpowania w trakcie budowy uk³adów
pompowo-wê¿owych.
Sumaryczne zapotrzebowanie
na wodê (Qw)
zale¿y od

Zapotrzebowanie po¿aru

Bezpieczeñstwo

wynika z

Ratownictwo

Zapas

Os³ona ratowania

Materia³u palnego
Nieprzewidziane
sytuacje

Funkcji obiektu
Konstrukcji budowlanej
„Fazy” po¿aru
Przygotowania ratowników

Asekuracja

Os³ona ratowników

Sposób dzia³ania stanowisk
gaœniczych – szyk

Okolicznoœci zdarzenia
Rys. 1. G³ówne sk³adniki sumarycznego zapotrzebowania na wodê w czasie akcji
ratowniczo-gaœniczej

W oparciu o analizê literatury i syntezê faktów zawartych w informacjach ze
zdarzeñ rzeczywistych, ustaleñ ze znawcami problematyki oraz w nawi¹zaniu do
wyników i wniosków z przeprowadzonych badañ, dokonano syntetycznego opracowania wytycznych jak ni¿ej, w zakresie przedsiêwziêæ o charakterze organizacyjno-technicznym.
Dyspozycje organizacyjno-techniczne:
l
Ka¿da jednostka ochrony przeciwpo¿arowej powinna mieæ i stale aktualizowaæ plan przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê. Pozwoli to na zbudowanie
sprawnie dzia³aj¹cego systemu zaopatrzenia w wodê do celów gaœniczych.
l
Kieruj¹cy Dzia³aniami Ratowniczymi (KDR) przy organizowaniu zaopatrzenia wodnego, nie powinien siê ograniczaæ tylko do sieci wodoci¹gowej przeciwpo¿arowej, gdy¿ ta czêsto zawodzi i nie zapewnia wymaganego wydatku
gaœniczego, zw³aszcza na terenach wiejskich.
l
Taktyka pododdzia³ów gaœniczych powinna opieraæ siê na systemach przesy³ania wody przez wê¿e t³oczne z wykorzystaniem metod przet³aczania
i przepompowywania.
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Nale¿y ograniczyæ do niezbêdnego minimum wykorzystywanie metody dowo¿enia wody do miejsca akcji ratowniczo-gaœniczej, ze wzglêdu na ma³¹
sprawnoœæ tego systemu oraz zaanga¿owanie znacznych œrodków w porównaniu do systemów przesy³ania wody za pomoc¹ wê¿y t³ocznych lub stosowaæ go
tylko jako system pomocniczy i uzupe³niaj¹cy.
Rozwa¿yæ koniecznoœæ doposa¿enia samochodów gaœniczych w wiêksz¹ liczbê wê¿y t³ocznych, które mog³yby byæ wykorzystane do budowy uk³adów
pompo-wê¿owych, zasilaj¹cych w wodê do celów gaœniczych; proponuje
siê dwukrotne zwiêkszenie liczby podstawowych wê¿y zasilaj¹cych W 75 do
400 mb.
Powróciæ do wyposa¿enia samochodów gaœniczych w zwijad³a ko³owe. Te
z kolei doposa¿yæ w sprzêt do obs³ugi hydrantów (stojak hydrantowy, klucz
do hydrantów, hak do pokryw). Dziêki temu, jeden ratownik bêdzie w stanie
szybko i sprawnie zbudowaæ zasilanie wodne.
Nale¿y powróciæ do systemu przet³aczania wody, gdy¿ gwarantuje on wykorzystanie pomp po¿arniczych w 100%.
Przy wyposa¿aniu samochodów wê¿owych w wê¿e t³oczne, nale¿y stosowaæ
system harmonijkowy. Jest on zdecydowanie mniej zawodny i znacznie szybszy w porównaniu do systemu zwijade³ bêbnowych.
Nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoœæ dodatkowego wyposa¿enia jednostek ochrony
przeciwpo¿arowej w lekkie samochody gaœnicze, na których wyposa¿eniu
bêd¹ siê znajdowa³y motopompy. W po³¹czeniu z przyczepkami wê¿owymi,
pojazdy te bêd¹ tworzy³y modu³y pompowo-wê¿owe zdolne do samodzielnego sprawienia zaopatrzenia wodnego ze Ÿróde³ wodnych oddalonych od miejsca prowadzenia dzia³añ.
Ka¿d¹ przyczepkê wê¿ow¹ oraz samochód wê¿owy wyposa¿yæ dodatkowo
w co najmniej piêæ par mostków przejazdowych o wielkoœci odpowiedniej
w stosunku do wielkoœci przewo¿onych wê¿y.
Ka¿dy modu³ pompowo-wê¿owy wyposa¿yæ dodatkowo w specjalne zaciski
do wê¿y. U³atwiaj¹ one wymianê uszkodzonych odcinków. Zapobiegaj¹ wylewaniu siê wody z nape³nionej linii zasilaj¹cej, co skraca czas ponownego
w³¹czenia zasilania wodnego do pracy.
Nale¿y wyposa¿yæ dodatkowo pojazdy po¿arnicze w specjalne zbiorniki przenoœne o wiêkszej – w stosunku do stosowanych w Polsce zbiorników brezentowych sk³adanych – pojemnoœci. Pozwalaj¹ one na znacznie szybsze
sprawienie oraz zapewniaj¹ sta³y zapas wody.
Wspomniane powy¿ej zbiorniki sk³adane nale¿y doposa¿yæ w specjalne nalewaki. Dziêki nim eliminujemy koniecznoœæ zadysponowania ratownika do
„trzymania” wê¿a przy ka¿dym zbiorniku. Takie rozwi¹zania z powodzeniem
funkcjonuj¹ w USA.
W przypadku gdy KDR zak³ada, ¿e akcja bêdzie d³ugotrwa³a, a wymagany
wydatek przekracza mo¿liwoœci okolicznych hydrantów, powinien on jak naj-
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szybciej zadysponowaæ modu³y pompowo-wê¿owe i okreœliæ dodatkowe alternatywne Ÿród³a wody.
W przypadku gdy odleg³oœæ Ÿród³a wody od miejsca po¿aru przekracza 1000 m,
nale¿y zadysponowaæ samochód wê¿owy z wê¿ami t³ocznymi W 110 oraz
3
pomp¹ o wydajnoœci nie mniejszej ni¿ 66,6 [dm /s] (4000 [l/min]).
Samochody wê¿owe oraz przyczepki wê¿owe, powinny byæ wyposa¿one
w specjalne ³o¿e, umo¿liwiaj¹ce równoczesne uk³adanie co najmniej dwóch linii zasilaj¹cych w systemie harmonijkowym.
Rozwa¿yæ mo¿liwoœæ wyposa¿enia modu³ów pompowo-wê¿owych w urz¹dzenie RPS firmy Rosenbauer.
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Analiza porównawcza parametrów palnych
i termostabilnoœci wybranych w³ókien
stosowanych do fibrobetonu
Wymagania dla materia³ów budowlanych ci¹gle rosn¹, g³ównie w wyniku
wzrostu ró¿nego rodzaju obci¹¿eñ chemicznych, mechanicznych, cieplnych,
a tak¿e biologicznych. Powoduje to koniecznoœæ wprowadzania nowych materia³ów otrzymywanych syntetycznie lub modyfikacje ju¿ istniej¹cych. Celem
modyfikacji materia³ów budowlanych jest odpowiadaj¹ca wymaganiom zmiana
ich w³asnoœci technologicznych i u¿ytkowych.
Jedn¹ z takich modyfikacji jest fibrobeton. Jest to kompozyt cementowy
z w³óknami, np. polipropylenowymi. W³ókna polipropylenowe (PP) podwy¿szaj¹ odpornoœæ betonu na dzia³anie wysokich temperatur. W warunkach po¿aru, w³ókna PP œwietnie zapobiegaj¹ wyst¹pieniu zjawiska spallingu, czyli
od³amywaniu siê, w wyniku wysokiej temperatury, fragmentów betonu, co
mog³oby prowadziæ do ods³oniêcia zbrojenia, a w konsekwencji do utraty noœnoœci elementu ¿elbetowego.
Przyczyn¹ spallingu jest wyst¹pienie wysokiego ciœnienia pary wodnej w porach betonu oraz naprê¿eñ termicznych. Woda zawarta w wilgotnym betonie
w temperaturach po¿arowych ulega przemianie w parê wodn¹, która – nie znajduj¹c ujœcia – wywo³uje wysokie ciœnienie wewnêtrzne w materiale. Betonami
wykazuj¹cymi sk³onnoœæ do eksplozyjnego zachowania siê w temperaturach po¿arowych s¹ betony wysokowartoœciowe. Kawa³ki betonu, które ulegaj¹ odspajaniu, mog¹ stwarzaæ niebezpieczeñstwo dla ludzi, np. w tunelach czy metrze,
a tak¿e powodowaæ uszkodzenie mienia. Zastosowanie w³ókien polipropylenowych mo¿e zmniejszyæ negatywne skutki po¿aru. Dziêki temu, ¿e w³ókna PP
topi¹ siê w temperaturze ok. 170°C, pozostawiaj¹ po sobie sieæ porów otwartych,
które umo¿liwiaj¹ wydostawanie siê pary wodnej, przez co jej ciœnienie obni¿a
siê, a naprê¿enia wewnêtrzne nie przekraczaj¹ wartoœci granicznej, przy której
nastêpuje eksplozyjne zniszczenie betonu.
W pracy podjêto próbê analizy wybranych parametrów palnych i termostabilnoœci okreœlonych w³ókien stosowanych do betonu w celu modyfikacji jego w³asnoœci i ochrony przed spallingiem.
Pierwsze cztery rozdzia³y wchodz¹ w sk³ad czêœci literaturowej. Pocz¹tkowo
przedstawiono ogóln¹ charakterystykê w³aœciwoœci termicznych polimerów, tj.:
pojemnoœæ ciepln¹, przewodnictwo cieplne, rozszerzalnoœæ ciepln¹, odpornoœæ
ciepln¹ polimerów oraz odpornoœæ ciepln¹ kszta³tu. Polimery oraz tworzywa
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sztuczne wystawione s¹ na dzia³anie temperatury zewnêtrznej ju¿ od etapu wytwarzania, przez przetwórstwo, a¿ do etapu u¿ytkowania. Dlatego znajomoœæ ich
w³aœciwoœci termicznych jest niezbêdna ze wzglêdów technologicznych i u¿ytkowych materia³ów.
Kolejny rozdzia³ dotyczy opisu procesów zachodz¹cych podczas spalania materia³ów polimerowych, czyli degradacji termicznej, a tak¿e destrukcji polimeru.
Nastêpny poœwiêcono wielkocz¹steczkowemu zwi¹zkowi, jakim jest polipropylen, z powodu jego czêstego wykorzystania w produkcji fibrobetonu. W tej czêœci
zamieszczono: zestawienie podstawowych w³aœciwoœci PP, sposoby modyfikacji
fizycznych oraz chemicznych, metody polimeryzacji i katalizatory u¿ywane do
otrzymywania PP, opis rozk³adu termicznego PP, a tak¿e jego produkcji i przetwórstwa. Ostatni rozdzia³ tej czêœci, poœwiêcony jest w³aœciwoœciom fibrobetonu, który nie ulega kruchemu pêkaniu. W przeciwieñstwie do betonu – materia³u
kruchego – ten po osi¹gniêciu wytrzyma³oœci na rozci¹ganie pêka, przez co praca
zginania jest ma³a.
Druga czêœæ pracy to segment badawczy, w którym scharakteryzowano u¿yte
do badañ eksperymentalnych próbki czterech rodzajów w³ókien:
l
Chryso®Fibre Syntec 12,
l
Chryso®Fibre S50,
l
Ignis,
l
Spritz Fil-cem 40.
Spoœród wymienionych, pierwsze trzy s¹ w³óknami polipropylenowymi, natomiast ostatnie jest w³óknem poliestrowym z ok. 40% wagow¹ zawartoœci¹ szk³a.
W tej czêœci umieszczono tak¿e opis metod badawczych s³u¿¹cych do oznaczania
w³aœciwoœci palnych testowanych materia³ów, a mianowicie:
l
metodê oznaczania temperatury zapalenia zgodn¹ z norm¹ PN-69/C-89022,
l
metodê oznaczenia ciep³a spalania zgodn¹ z norm¹ PN-EN ISO 1716:2010,
l
metodê termograwimetryczn¹ zgodn¹ z norm¹ PN-EN ISO 11358:2004.
Dziêki przeprowadzonym badaniom, w pracy oznaczono wartoœci temperatury zapalenia, ciep³a spalania, temperatury pocz¹tku i koñca pirolizy, temperatury
ubytku 5% masy, a tak¿e 50% masy, temperatury maksymalnej szybkoœci ubytku
masy badanych w³ókien oraz procentow¹ zawartoœæ pozosta³oœci po pirolizie.
Na podstawie przeprowadzonych badañ eksperymentalnych oraz analizy wartoœci otrzymanych dla badanych parametrów, nasuwaj¹ siê nastêpuj¹ce wnioski:
1. Bior¹c pod uwagê temperaturê zapalenia badanych materia³ów, najszybciej
paln¹ fazê tworzy³o w³ókno Spritz Fil-cem 40. Powodem tego mo¿e byæ odmienna budowa w³ókna wzglêdem pozosta³ych, których g³ównym sk³adnikiem by³ polipropylen. W³ókno Spritz Fil-cem 40 by³o w³óknem poliestrowym z dodatkiem szk³a. W wyniku jego rozk³adu wydziela siê styren, który
mo¿e byæ przyczyn¹ tak niskiej temperatury zapalenia. Jeœli chodzi o zapalenie od ma³ego p³omienia – to w³ókno wykazuje najwiêksze zagro¿enie, gdy¿
ma najni¿sz¹ temperaturê zapalenia w atmosferze tlenu z powietrza. Warto
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równie¿ wspomnieæ, ¿e po badaniu w³ókna Spritz Fil-cem 40 w glizie pozosta³a czêœæ tego materia³u w formie ¿ó³tych wiórek. Temperatura powierzchni
urz¹dzeñ, które mog¹ pracowaæ w obecnoœci w³ókna Spritz Fil-cem 40 nie
mo¿e przekraczaæ 2/3 wartoœci temperatury zapalenia, czyli zaledwie 235°C,
a dla reszty w³ókien wartoœci w granicach 270–277°C. Pozosta³e w³ókna, jako
¿e ich g³ównym sk³adnikiem jest polipropylen, maj¹ zbli¿on¹ temperaturê zapalenia. Otrzymana temperatura mo¿e pos³u¿yæ do oceny danego materia³u
pod wzglêdem zagro¿enia po¿arowego. Im ta temperatura ni¿sza, tym dane
tworzywo bêdzie bardziej niebezpieczne pod wzglêdem po¿arowym, poniewa¿ potrzebna jest mniejsza iloœæ energii do zapalenia tego materia³u. Wynika
z tego, ¿e w³ókno Spritz Fil-cem 40 jest najbardziej niebezpieczne pod wzglêdem podatnoœci na zap³on od ma³ego p³omienia.
W wyniku badania ciep³a spalania mo¿na dostrzec podobne zale¿noœci, jak
w przypadku temperatury zapalenia. W³ókno Spritz Fil-cem 40 nie uleg³o
zupe³nemu spaleniu, a wartoœæ jego ciep³a spalania by³a znacz¹co ni¿sza od
pozosta³ych. W tym przypadku jest to zaleta, poniewa¿ im ni¿sza wartoœæ
ciep³a spalania, tym mniejszy wp³yw na gêstoœæ obci¹¿enia ogniowego. Przyczyn¹ najmniejszej wartoœci PCS jest zawartoœæ w³ókna mineralnego, co obni¿a wydajnoœæ ciepln¹ materia³u. W³ókna polipropylenowe posiada³y wy¿sze,
zbli¿one wartoœci ciep³a spalania, na podstawie czego mo¿na stwierdziæ, ¿e
bardziej bêd¹ wp³ywa³y na wzrost gêstoœci obci¹¿enia ogniowego w danym
pomieszczeniu, co zwiêksza zagro¿enie po¿arowe.
Postaæ, w jakiej wystêpowa³y badane materia³y, ma stosunkowo niewielki
wp³yw na wartoœci parametrów palnych badanych w³ókien. Dla w³ókien polipropylenowych wielkoœci te s¹ zbli¿one. Znaczne odchylenie w wartoœciach
mo¿na zaobserwowaæ jedynie dla w³ókien Spritz Fil-cem 40, które by³y w³óknami poliestrowymi zawieraj¹cymi oko³o 40% wagowych szk³a. Na tej podstawie mo¿na stwierdziæ, ¿e wartoœci parametrów palnych w³ókien s¹ silnie
powi¹zane ze sk³adnikiem chemicznym materia³ów, z których wytworzone
by³y dane w³ókna.
Analiza termograwimetryczna pozwoli³a dok³adniej porównaæ badane materia³y pod wzglêdem temperatur pocz¹tku pirolizy, piêcioprocentowego ubytku masy, piêædziesiêcioprocentowego ubytku masy, koñca pirolizy, maksymalnej szybkoœci masy, a tak¿e procentowej zawartoœci masy pozosta³oœci po
pirolizie. Badanie to umo¿liwia zró¿nicowanie miêdzy sob¹ tak¿e w³ókien
polipropylenowych, których wyznaczane parametry uzyskuj¹ wartoœci
znacz¹co od siebie odbiegaj¹ce.
Badanie termograwimetryczne w³ókien w atmosferze azotu w sposób zbli¿ony pozwala odwzorowaæ warunki panuj¹ce podczas wysokich temperatur
w fibrobetonie dla analizowanych materia³ów. Dziêki temu mo¿na przypuszczaæ jak bêdzie przebiega³ proces pirolizy dla badanych w³ókien. Po przeprowadzonych badaniach mo¿na zak³adaæ, ¿e materia³em, który najlepiej
sprawdzi³by siê w konstrukcjach betonowych, jest w³ókno Spritz Fil-cem 40.
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W³ókno poliestrowe ma najni¿sz¹ temperaturê pocz¹tku pirolizy, a tak¿e
nisk¹ temperaturê maksymalnego ubytku masy, dziêki czemu bêdzie najszybciej tworzy³o sieæ porów w betonie, która pozwala na wydostawanie siê pary
wodnej, a co za tym idzie, obni¿a ciœnienie i zapobiega negatywnemu zjawisku
spallingu.

Streszczenia wyró¿nionych prac
magisterskich na niestacjonarnych studiach
I stopnia dla stra¿aków w s³u¿bie sta³ej
w 2014 r.

m³. kpt. in¿. Mariusz KASZYÑSKI
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Analiza zastosowania zaawansowanych metod
in¿ynierskich do obliczania ram przestrzennych
metod¹ macierzow¹ przemieszczeñ
oraz metod¹ elementów skoñczonych dla sytuacji
sta³ej oraz wyj¹tkowej
Projektowanie konstrukcji in¿ynierskich jest skomplikowanym procesem,
który wymaga od projektanta specjalistycznej wiedzy. Na przestrzeni ostatnich
kilkudziesiêciu lat kilkukrotnie zmienia³o siê podejœcie do projektowania obiektów budowlanych. Obecnie w wiêkszoœci pañstw rozwiniêtych obowi¹zuje metoda stanów granicznych, która stanowi podstawê projektowania obiektów budowlanych zgodnie z wytycznymi norm europejskich – eurokodów. Stan graniczny
oznacza stan, którego konstrukcja poddana wymiarowaniu nie mo¿e przekroczyæ.
Jednym z warunków wytrzyma³oœci konstrukcji (ze wzglêdu na bezpieczeñstwo po¿arowe budynków) jest zapewnienie noœnoœci konstrukcji w trakcie po¿aru. Elementy konstrukcji budynku musz¹ byæ zaprojektowane lub zabezpieczone w sposób gwarantuj¹cy osi¹gniêcie przez nie odpornoœci ogniowej,
wynikaj¹cej z klasy odpornoœci po¿arowej budynku. Zapewnienie odpowiedniej
klasy odpornoœci ogniowej elementu konstrukcyjnego zazwyczaj nie wymaga od
projektanta przeprowadzania skomplikowanych obliczeñ i nastêpuje najczêœciej
w fazie koñcowej projektowania, po wyznaczeniu przekrojów elementów i sprawdzeniu warunków stanów granicznych. Proces projektowania ogranicza siê jedynie do doboru odpowiedniego systemu zabezpieczeñ pasywnych, np. przy pomocy farb ogniochronnych, systemów natryskowych lub p³yt. W niektórych
sytuacjach konieczne mo¿e byæ okreœlenie odpornoœci ogniowej elementu konstrukcyjnego w sposób obliczeniowy. Dla konstrukcji wykonanych ze stali, betonu czy drewna, metody obliczeniowego okreœlenia odpornoœci ogniowej elementów konstrukcyjnych istniej¹ od dawna. Opis takich metod znaleŸæ mo¿na
w literaturze technicznej, instrukcjach ITB oraz prasie fachowej.
Zaawansowane metody do obliczania si³ wewnêtrznych w elementach konstrukcji pozwalaj¹ na uwzglêdnienie sytuacji po¿arowej (wyj¹tkowej) w budynku
jako jeden z wariantów obci¹¿enia. Mo¿liwe jest w ten sposób symulowanie oddzia³ywania temperatury w ró¿nych miejscach konstrukcji i przyjêcie takiego
schematu konstrukcyjnego (statycznego) do wymiarowania konstrukcji, aby
w sytuacji wyj¹tkowej si³y w elementach rozk³ada³y siê w sposób kontrolowany
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i przewidziany przez konstruktora. Nie jest to jednak podejœcie standardowe
i stanowi jeden z mo¿liwych wariantów podejœcia do projektowania.
Celem pracy by³o przeprowadzenie analizy wykorzystania zaawansowanych
metod in¿ynierskich do obliczania ram przestrzennych metod¹ macierzow¹
przemieszczeñ, a tak¿e metod¹ elementów skoñczonych dla sytuacji sta³ej oraz
wyj¹tkowej (wp³yw oddzia³ywania wysokiej temperatury). Zrealizowano to poprzez przedstawienie algorytmu obliczeñ, który pozwala wyznaczyæ si³y wewnêtrzne w ramach przestrzennych. Algorytm umo¿liwia symulowanie sytuacji
wyj¹tkowej w postaci oddzia³ywania wysokiej temperatury. Mo¿liwe jest dziêki
temu ustalenie przyrostów si³ wewnêtrznych w elementach ramy na skutek oddzia³ywania temperatury oraz dobór – na drodze modyfikacji – odpowiedniego
schematu statycznego, tak aby konstrukcja by³a w jak najmniejszym stopniu podatna na jej oddzia³ywanie.
W poszczególnych rozdzia³ach autor pracy zamieœci³ nastêpuj¹ce treœci:
l
w czêœci pocz¹tkowej omówiono podstawowe zagadnienia dotycz¹ce mechaniki budowli,
l
nastêpnie omówiono podstawy metody przemieszczeñ oraz metody elementów skoñczonych, dla których, po odpowiedniej modyfikacji, przedstawiono
to¿samy algorytm obliczeñ si³ wewnêtrznych,
l
w kolejnym rozdziale przedstawiono przyk³ad obliczeniowy, który poddano
analizie pod k¹tem s³usznoœci zastosowania zaawansowanych metod in¿ynierskich,
l
w czêœci koñcowej zamieszczono wnioski z przeprowadzonej analizy.
W przedstawionym algorytmie obliczeñ wyszczególniono tematykê: dyskretyzacji, tworzenia macierzy sztywnoœci elementu, tworzenia kondensacyjnej macierzy sztywnoœci elementu, transformacji uk³adu wspó³rzêdnych, tworzenia globalnej macierzy sztywnoœci, tworzenia wektorów si³ przywêz³owych i przês³owych,
uwzglêdniania warunków brzegowych, wyznaczania si³ wewnêtrznych.
Analizowano zastosowanie algorytmu w³aœciwego dla metody elementów skoñczonych i metody przemieszczeñ przy obliczeniach ramy przestrzennej, która
stanowi³a szeœciokondygnacyjny budynek biurowy o konstrukcji szkieletowej.
Rama przedstawiona by³a w dwóch wariantach ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹
po³¹czeniami miêdzy poszczególnymi prêtami (schematem statycznym). Wariant I symulowa³ ramê, której wszystkie po³¹czenia miedzy prêtami zrealizowane by³y w sposób sztywny. Rama w wariancie II posiada³a szereg zwolnieñ w postaci przegubów pomiêdzy poszczególnymi elementami ramy z zachowaniem
niezbêdnej geometrycznej niezmiennoœci konstrukcji.
Analizê przeprowadzono w dwóch etapach. Etap I polega³ na porównaniu wariantu I i wariantu II konstrukcji w sytuacji sta³ej (wszystkie obci¹¿enia u¿ytkowe i klimatyczne bez uwzglêdniania oddzia³ywania temperatury). Etap II analizy
polega³ na porównaniu sytuacji sta³ej i wyj¹tkowej ramy wariantu I oraz sytuacji
sta³ej i wyj¹tkowej ramy wariantu II.
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Na podstawie analizy przeprowadzonej przez autora pracy, sformu³owano poni¿ej nastêpuj¹ce wnioski ogólne:
l
Obliczanie ram przestrzennych jest analiz¹ uk³adów o du¿ej liczbie niewiadomych. Dziêki rozwojowi nauki i techniki oraz wsparciu procesu projektowania konstrukcji przez zaawansowane metody in¿ynierskie, przedstawiony
w niniejszej pracy algorytm jest mo¿liwy do zrealizowania.
l
Obliczanie uk³adów przestrzennych pozwala na dok³adniejsz¹ analizê ustroju
prêtowego w porównaniu z analiz¹ dwuwymiarow¹. Jest to mo¿liwe dziêki
uwzglêdnieniu wspó³pracy elementów le¿¹cych w ró¿nych p³aszczyznach
oraz ze wzglêdu na to, i¿ nie obowi¹zuje szereg uproszczeñ (np. si³y pod³u¿ne,
skracalnoœæ prêtów).
l
Brak konkretnych wytycznych w zakresie uwzglêdniania sytuacji wyj¹tkowej, polegaj¹cej na oddzia³ywaniu termicznym, na etapie zbierania obci¹¿eñ,
powoduje, i¿ standardowo konstruktorzy nie przyjmuj¹ takiego wariantu
w obci¹¿eniu schematów statycznych.
l
Zakres ochrony przeciwpo¿arowej uwzglêdniany jest zgodnie z odpowiednimi pozycjami przepisów normowych (np. w eurokodach) dopiero na etapie
wymiarowania konstrukcji, a nie obliczania si³ wewnêtrznych. W zwi¹zku
z tym, w „sytuacji po¿arowej” pomija siê pracê konstrukcji jako ca³oœci i przyjmuje siê wyizolowany element ca³oœci ramy, obci¹¿onej zestawem si³ dla „sytuacji sta³ej”. Dla tak opisanego elementu stosuje siê zalecenia normowe dotycz¹ce ochrony przeciwpo¿arowej. Przedstawione przez autora pracy
obliczenia potwierdzaj¹, ¿e takie podejœcie mo¿e w pewnych przypadkach byæ
niewystarczaj¹ce.
Na podstawie analizy przeprowadzonej przez autora pracy, sformu³owano poni¿ej nastêpuj¹ce wnioski szczegó³owe:
l
We wszystkich przypadkach wariant II wykazywa³ wartoœci wy¿sze w stosunku do konstrukcji zaprezentowanej w wariancie I. Konstrukcja wariantu I,
przez zastosowane wêz³y sztywne, bardziej równomiernie przenosi zadane
obci¹¿enia. Nie oznacza to jednak, ¿e konstrukcja zaprezentowana w wariancie II jest nieekonomiczna. Konstrukcja przedstawiona w wariancie II zbiera
i koncentruje przenoszone obci¹¿enia na konkretne elementy ramy.
l
Czêœæ si³ wewnêtrznych w elementach ramy wariantu II wykazuje wiêksze
wartoœci ni¿ w wariancie I. Jednak¿e przyjmuj¹c wariant I do wymiarowania,
wiêksza liczba elementów musia³aby byæ zwymiarowana na si³y zbli¿one do
wartoœci maksymalnych si³. Wariant II posiada szereg elementów niezbêdnych do zachowania geometrii i przenosz¹cych ma³e si³y. W wariancie I nie
stwierdzono prêtów przenosz¹cych minimalne wartoœci si³.
l
W sytuacji wyj¹tkowej, przy oddzia³ywaniu wysokiej temperatury, bardzo
wa¿nym elementem jest odpowiedni schemat statyczny konstrukcji.
l
Wiêkszoœæ przekroczeñ si³ wewnêtrznych (o 20% w stosunku do sytuacji
sta³ej) wykaza³a konstrukcja z wariantu I. Niektóre wyznaczone w stanie
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sta³ym wartoœci si³ wewnêtrznych dla wariantu I by³y przekroczone o krotnoœæ od 100 do ponad 3000, co spowodowa³oby przekroczenie stanu granicznego noœnoœci. Wariant II w zdecydowanie mniejszym stopniu podda³ siê
oddzia³ywaniu temperatury.
l
Analizuj¹c wariant I konstrukcji, mo¿na zauwa¿yæ bardzo du¿e przyrosty si³
pomiêdzy sytuacj¹ sta³¹ a wyj¹tkow¹, na wszystkich elementach, na które oddzia³uje temperatura. W zwi¹zku z tym, w zale¿noœci od tego, w której czêœci
budynku sytuacja wyj¹tkowa powstanie, przyrosty si³ bêd¹ analogiczne do
zaprezentowanych w przyk³adzie.
l
W przypadku analizy konstrukcji zaprezentowanej w wariancie II, przyrosty
si³ wykaza³y znaczne przewy¿szenia jedynie w s³upie wewnêtrznym budynku.
S³up ten stanowi trzpieñ g³ówny. Mo¿na spodziewaæ siê, i¿ w przypadku powstania po¿aru w innej czêœci budynku, si³y powsta³e na skutek sytuacji
wyj¹tkowej bêd¹ równie¿ koncentrowa³y siê w okolicach s³upów œrodkowych.
Takie podejœcie umo¿liwia ukierunkowanie oddzia³ywania temperatury na
konstrukcjê na wybrane przez konstruktora elementy. Zabezpieczenie przeciwpo¿arowe budynku mo¿na w ten sposób skoncentrowaæ w odpowiednich
miejscach (strategicznych ze wzglêdu na noœnoœæ budynku). Pozosta³e elementy mog¹ byæ zabezpieczone w sposób profilaktyczny.
Stosowanie zaawansowanych metod in¿ynierskich do obliczania ram przestrzennych pozwala na wariantow¹ analizê rozpatrywanego uk³adu. Mo¿liwe jest
dziêki temu dobranie takiego uk³adu statycznego i poddanie go wymiarowaniu,
aby oddzia³ywanie termiczne w sytuacji wyj¹tkowej przebiega³o w sposób „spodziewany”.
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Analiza parametrów technicznych i u¿ytkowych
wybranych ochron osobistych stra¿aka
Podstawowym zadaniem zawodowym stra¿aka jest wykonywanie czynnoœci
ratowniczo-gaœniczych podczas ró¿nego rodzaju zdarzeñ wymagaj¹cych interwencji: po¿arów, katastrof budowlanych i chemicznych, wypadków komunikacyjnych i innych sytuacji nios¹cych zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzi. Œrodowisko, w którym stra¿ak ratownik wykonuje swoje zadania, najczêœciej nie jest dla
niego przyjazne. Wystêpuje w nim wiele czynników powszechnie uwa¿anych za
niebezpieczne, szkodliwe lub tak zmieniaj¹ce warunki pracy, ¿e wykonanie zadania bez zabezpieczeñ jest niemo¿liwe. Zabezpieczenia te nazywa siê indywidualnymi œrodkami ochrony lub w skrócie ochronami osobistymi. Przy tak szerokim
wachlarzu czynników niebezpiecznych, bardzo istotnym problemem staje siê
wyposa¿enie stra¿aka we w³aœciwy zestaw ochron osobistych o odpowiednich parametrach, taki, który sprosta danej sytuacji .
Celem niniejszej pracy in¿ynierskiej by³a analiza wymagañ normowych dla
wybranych ochron osobistych stra¿aka. Na podstawie wyników z przeprowadzonych badañ ankietowych, dokonano oceny rêkawic specjalnych pod wzglêdem
spe³nienia parametrów technicznych i u¿ytkowych. Problemem do rozwa¿enia
by³a ocena rozwi¹zañ konstrukcyjnych, porównanie parametrów oraz okreœlenie
kierunku modernizacji.
Odzie¿ ochronna dla stra¿aka, jako wyrób nale¿¹cy do grupy œrodków ochrony indywidualnej, podlega wytycznym i aktom prawnym obowi¹zuj¹cym w Polsce. Kierownik jednostki organizacyjnej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej jest obowi¹zany zapewniæ stra¿akom bezpieczeñstwo i higienê s³u¿by. Stra¿ak jest
obowi¹zany do noszenia w czasie s³u¿by: umundurowania, odzie¿y specjalnej,
œrodków ochrony indywidualnej, dystynkcji, odznak [6]. Akty prawne okreœlaj¹
nale¿noœci, wzory, sposoby noszenia, szczegó³owe wymagania, proces dopuszczenia wyrobu oraz opis wyposa¿enia ochron osobistych funkcjonariuszy PSP .
W pracy zosta³y opisane nowoczesne œrodki ochrony indywidualnej, znajduj¹ce siê na wyposa¿eniu polskich stra¿aków: he³my, rêkawice, buty specjalne
oraz ubranie specjalne.
S¹ one najbardziej nara¿one na bezpoœredni kontakt z zagro¿eniami, które towarzysz¹ stra¿akowi podczas akcji ratowniczo-gaœniczej. W zwi¹zku z tym musz¹
posiadaæ odpowiednie parametry techniczne i u¿ytkowe, które ochroni¹ stra¿aka
podczas dzia³añ przed czynnikami niebezpiecznymi.
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He³m to niezbêdny atrybut w³adzy stra¿aka nad ogniem i innymi miejscowymi zagro¿eniami [4]. Obecnie stosowane przy ich tworzeniu konstrukcje s¹ bardzo zaawansowane technologicznie, z zastosowaniem materia³ów o wysokiej wytrzyma³oœci mechanicznej i termicznej. W budowie he³mu mo¿emy wyró¿niæ
nastêpuj¹ce elementy: skorupê (¿ywice syntetyczne zbrojone kevlarem, tworzywo sztuczne) wiêŸbê, os³onê twarzy i oczu (poliwêglan), os³onê karku i szyi
(p³ótno poliestrowe pokryte pow³ok¹ aluminiow¹). W Polsce, ze wzglêdu na wielkoœæ powierzchni chronionej, stosowane s¹ tylko he³my typu B.
Odzie¿ ochronna powinna kompleksowo zabezpieczaæ przed zagro¿eniami,
co oznacza zarówno ochronê od zewn¹trz, jak i od wewn¹trz. W du¿ym uproszczeniu, przez ochronê od zewn¹trz rozumie siê warstwê ubrania jako barierê
przed ¿arem, wod¹, substancjami chemicznymi, natomiast ochrona wewnêtrzna
jest rozumiana jako oddychalnoœæ. Nie skonstruowano jeszcze materia³u posiadaj¹cego wszystkie w³aœciwoœci ochronne, dlatego zaprojektowano ubranie, które ma budowê warstwow¹. Warstwa zewnêtrzna mo¿e byæ wykonana z impregnowanych tkanin bawe³nianych, lecz w wiêkszoœci przypadków jest wykonana
z syntetycznych w³ókien aramidowych wystêpuj¹cych w handlu pod nazw¹ Nomex , Kevlar , tkanin poliamidowych PBO i PBI. Mikroporowata hydrofobowa
membrana stanowi œrodkow¹ warstwê ubrania i ma zapobiegaæ przenikaniu cieczy oraz utrzymywaæ w³aœciw¹ równowagê ciepln¹. Do produkcji membran wykorzystuje siê tworzywa sztuczne, takie jak: politetrafluoroetylen (PTFE), poliuretan, poliester. Warstwa termoizolacyjna izoluje przed œrodowiskiem
zewnêtrznymi stanowi barierê przed wnikaniem do wnêtrza ubrania promieniowania cieplnego. Cel ten osi¹ga siê przez odpowiednie rozwi¹zanie konstrukcyjne, stosowane w oparciu o model sk³adaj¹cy siê z w³ókien, pomiêdzy którymi
znajduje siê powietrze. Do produkcji warstw termoizolacyjnych wykorzystuje siê
we³nê, w³ókna aramidowe, aramidowo-wiskozowe oraz poliestrowe. Podszewka
to warstwa ubrania specjalnego, znajduj¹ca siê najbli¿ej cia³a u¿ytkownika. Mo¿e
ona stanowiæ oddzieln¹ warstwê lub byæ po³¹czona z warstw¹ termoizolacyjn¹.
Do produkcji podszewek stosuje siê impregnowane tkaniny bawe³niane, w³ókna
aramidowe lub aramidowo-wiskozowe. Ubranie specjalne sk³ada siê z kurtki
o specjalnym kroju i spodni. Spodnie i kurtka musz¹ byæ wykonane z materia³ów konstrukcyjnych o takich samych parametrach.
Buty stra¿ackie maj¹ zabezpieczyæ nogi przed urazami mechanicznymi, czynnikami szkodliwymi, wysokimi i niskimi temperaturami, wilgoci¹, pr¹dem elektrycznym, poœlizgiem. Wykonane s¹ z gumy lub skóry, s¹ wsuwane lub sznurowane. Buty wsuwane charakteryzuje szeroka i wyd³u¿ona cholewka z wmontowanymi w górnej czêœci uchwytami dla u³atwienia ich zak³adania. W podeszwie buta znajduj¹ siê usztywnienia w postaci wtopionej blachy zabezpieczaj¹cej
stopê przed przebiciem oraz blachy z tzw. wywiniêtym noskiem na palce, zabezpieczaj¹c je przed zgnieceniem. Buty gumowe powinny byæ wyposa¿one dodatkowo w wyjmowan¹ wk³adkê ch³on¹c¹ pot. Buty sznurowane wykonane s¹ ze
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skóry i wyposa¿one w system wi¹zañ i zamków b³yskawicznych, zapewniaj¹cy
szybkie dopasowanie do nóg u¿ytkownika.
Rêkawice specjalne piêciopalczaste wykonane s¹ ze skóry, tkaniny lub z wymienionych materia³ów ³¹cznie. Zabezpieczaj¹ rêce stra¿aka przed urazami mechanicznymi, szkodliwym dzia³aniem substancji chemicznych, np. zasadami,
kwasami, rozpuszczalnikami itp., przed wysokimi i niskimi temperaturami, promieniowaniem podczerwonym, pr¹dem elektrycznym, czynnikami biologicznymi, np. wirusami HIV, HBS itp. oraz wieloma innymi zagro¿eniami [2]. Rêkawice sk³adaj¹ z warstwy zewnêtrznej (tkanina aramidowa powlekana warstw¹
silikonu lub skór¹), wodoszczelnej i paroprzepuszczalnej membrany oraz podszewki wykonanej z dzianiny aramidowej, która stanowi g³ówn¹ barierê przed
promieniowaniem cieplnym i przeciêciem.
Ochrony osobiste stra¿aka musz¹ spe³niaæ œciœle okreœlone wymogi zawarte
w wielu normach, aby mog³y byæ dopuszczone do u¿ytkowania. Normy przedstawiaj¹ szereg parametrów technicznych i u¿ytkowych, którymi musz¹ siê odznaczaæ œrodki ochrony indywidualnej funkcjonariuszy PSP. Parametry te bada siê
przez zastosowanie odpowiednich procedur i przyrz¹dów. Do tego celu u¿ywa siê
próbki materia³u, z którego wykonane s¹ potem ochrony osobiste (np. rêkawice),
b¹dŸ gotowego wyrobu (np. he³my).
W celu oceny wybranego elementu ochron osobistych (rêkawic specjalnych)
przeprowadzono badanie ankietowe wœród funkcjonariuszy PSP zatrudnionych
w jednostkach ratowniczo-gaœniczych. Kwestionariusz ankietowy zawiera³ dziewiêæ pytañ dotycz¹cych:
a) posiadanego przez stra¿aków modelu rêkawic i czasu ich u¿ytkowania,
b) spe³nienia wymogów estetycznych oraz odpowiedniego ciê¿aru rêkawic,
c) posiadanych parametrów mechanicznych i termicznych.
Ankietê przeprowadzono na próbie 133 funkcjonariuszy. Na jej podstawie
wysnuto nastêpuj¹ce wnioski dotycz¹ce oceny rêkawic specjalnych:
1. Najpopularniejszymi modelami s¹ „Lebon gsp plus” i „Holik josephine 2”.
2. Prawie co pi¹ty stra¿ak nie zna modelu rêkawic, których u¿ywa podczas akcji
ratowniczo-gaœniczych.
3. Œwiadczyæ to mo¿e o braku podstawowej wiedzy na temat ochron osobistych,
jak równie¿ o ma³oletnim sta¿u s³u¿by.
4. Nieznaczna wiêkszoœæ rêkawic spe³nia wymogi estetyczne.
5. Zdecydowana wiêkszoœæ odznacza siê odpowiedni¹ wag¹.
6. Bezpieczeñstwo w dzia³aniach ratowniczo-gaœniczych jest w najwiêkszym stopniu uzale¿nione od spe³nienia w odpowiednim stopniu parametrów mechanicznychi termicznych.
7. Wykazuj¹ odpornoœæ na przebicie, przek³ucie i rozdarcie w nieznacznej wiêkszoœci udzielonych odpowiedzi.
8. Nie s¹ odporne na œcieranie.
9. W nieznacznej wiêkszoœci s¹ odporne na ciep³o konwekcyjne, promieniowania i kontaktowe.
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10. Zdecydowana wiêkszoœæ ankietowanych nie zaobserwowa³a uszkodzeñ rêkawic jako efektu oddzia³ywania p³omienia.
11. Wraz ze wzrostem czasu u¿ytkowania, odpornoœæ na œcieranie maleje.
12. Czas u¿ytkowania nie wp³ywa na parametry takie jak: odpornoœæ na ciep³o
konwekcyjne, promieniowania i kontaktowe.
13. W przypadku miejscowych zagro¿eñ, odpornoœæ na œcieranie, przebicie,
przek³ucie i rozdarcie jest mniejsza ni¿ w przypadku po¿arów.
14. Wraz ze wzrostem œredniej liczby interwencji, rêkawice bardziej œcieraj¹ siê
i przesi¹kaj¹.
15. Najlepiej pod wzglêdem odpornoœci na poszczególne parametry mechaniczne
i termiczne wypad³ model „Patron”, natomiast najs³abiej „Lebon gsp plus”.
Stra¿ak, aby móc pomagaæ innym, powinien byæ nale¿ycie zabezpieczony
w œrodki ochrony indywidualnej. Nawet najlepsza ochrona indywidualna stosowana niew³aœciwie lub niekompletnie, nie jest w stanie w pe³ni skutecznie zapewniæ stra¿akowi bezpieczeñstwa. Normy podaj¹ minimalne wymagania dla rêkawic ochronnych oraz metody ich badania. Badania, które przeprowadzane s¹
tylko na próbkach materia³ów nie uwzglêdniaj¹ wszystkich zagro¿eñ na jakie nara¿ony jest stra¿ak podczas dzia³añ ratowniczo-gaœniczych, takich jak jednoczesne oddzia³ywanie obci¹¿eñ mechanicznych i pola temperatur zmiennego w czasie. W przypadku rêkawic trudne jest osi¹gniêcie kompromisu pomiêdzy
zapewnieniem odpowiednich w³aœciwoœci ochronnych i u¿ytkowych. St¹d nale¿y oczekiwaæ, ¿e stosowanie rêkawic wielofunkcyjnych, zapewniaj¹cych ochronê
przed czynnikami termicznymi i mechanicznymi, bêdzie ogranicza³o zdolnoœci
manipulowania palcami r¹k i wygodê u¿ytkowania. Ponadto nie zosta³y nigdzie
okreœlone wymagania dla ochron osobistych, które s¹ ju¿ u¿ytkowane.
Konieczne jest prowadzenie intensywnych prac badawczych nad innowacyjnymi rozwi¹zaniami i metodami badañ œrodków ochrony indywidualnej stra¿aka. Podstawowym celem tych prac jest zapewnienie poprawy komfortu i bezpieczeñstwa pracowników stosuj¹cych œrodki ochrony indywidualnej, przez
zastosowanie zaawansowanych materia³ów i technologii oraz wbudowanych
inteligentnych systemów monitorowania ryzyka w procesach pracy. Transfer
najnowszej wiedzy z dziedziny in¿ynierii materia³owej i chemicznej, a tak¿e elektroniki na rzecz rozwoju wysokoskutecznych œrodków ochrony indywidualnej,
to cel poœredni. Kierunki badañ naukowych w tej dziedzinie to:
l
wykorzystanie nanotechnologii w celu nadania œrodkom ochrony indywidualnej nowych lub podwy¿szonych parametrów ochronnych,
l
zastosowanie inteligentnych systemów, pozwalaj¹cych na dostosowanie zakresu parametrów ochronnych lub u¿ytkowych do zmiennych warunków
œrodowiska pracy,
l
wzbogacenie œrodków ochrony indywidualnej o systemy monitorowania parametrów fizjologicznych u¿ytkownika i warunków œrodowiska pracy.
W celu wdro¿enia innowacyjnych rozwi¹zañ œrodków ochrony indywidualnej, wymagane jest prowadzenia prac badawczych przez interdyscyplinarne ze-
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spo³y, a tak¿e wiêkszego zaanga¿owania krajowych producentów œrodków ochrony indywidualnej. Konieczna jest równie¿ intensyfikacja dzia³añ w zakresie
promowania innowacyjnych rozwi¹zañ przez publikowanie kompetentnych informacji oraz organizowanie kampanii informacyjnych na rzecz bezpieczeñstwa
u¿ytkowania œrodków ochrony indywidualnej.
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Analiza zagro¿eñ po¿arowych i wybuchowych
oraz zastosowanych zabezpieczeñ w wybranym
obiekcie produkcyjno-magazynowym
Budynki produkcyjno-magazynowe, oprócz spe³niania funkcji, dla których
zosta³y wybudowane, s¹ te¿ miejscem przebywania i pracy wielu osób. Ich bezpieczeñstwo zale¿y od prawid³owego doboru i zastosowania odpowiednich rozwi¹zañ technicznych. Zastosowane zabezpieczenia budynków w powy¿szym zakresie powinny uwzglêdniaæ przede wszystkim bezpieczeñstwo po¿arowe.
W ka¿dym obiekcie budowlanym ju¿ na etapie projektu musi zostaæ uwzglêdniona mo¿liwoœæ szybkiej i sprawnej ewakuacji personelu. Obiekty budowlane zgodnie z art. 5 Prawa budowlanego nale¿y projektowaæ i budowaæ w sposób okreœlony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.
Wymogi dotycz¹ce bezpieczeñstwa po¿arowego w Polsce zawarte s¹ w dwóch
ustawach:
l
Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
l
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpo¿arowej.
W akcie wykonawczym do ustawy Prawo budowlane, czyli w Rozporz¹dzeniu
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie, ca³y Dzia³ VI poœwiêcony jest bezpieczeñstwu po¿arowemu obiektów budowlanych.
Jakakolwiek awaria, w tym równie¿ zwi¹zana z wyst¹pieniem po¿aru czy wybuchu, ma zawsze bezpoœredni wp³yw na zatrzymanie linii produkcyjnej, powoduj¹ce przerwê w pracy, a co za tym idzie, du¿e straty dla zak³adu. Tak du¿y nacisk k³adziony na zapewnienie najwy¿szego stopnia zabezpieczenia budynków
ma wp³yw na uzyskanie mo¿liwie najwiêkszej bezawaryjnoœci procesu technologicznego.
W treœci pracy podjêto próbê analizy wybranej czêœci zak³adu produkcyjnego,
a dok³adniej pomieszczeñ lakierni przemys³owych stanowi¹cych zaplecze do kolejnych etapów procesu produkcyjnego. Ci¹g³e zapewnienie bezpieczeñstwa po¿arowego dla obiektu, jakim jest lakiernia, to proces bardzo z³o¿ony, zaczynaj¹c
ju¿ od samego projektu budowlanego, który musi uwzglêdniaæ wszystkie mo¿liwe oraz dodatkowe zabezpieczenia przeciwpo¿arowe. Zabezpieczenia po¿arowe
musz¹ byæ adekwatnie dobrane do poziomu zagro¿enia wynikaj¹cego z w³aœciwoœci substancji chemicznych u¿ywanych w zak³adzie. Kolejnym etapem tego
procesu jest w³aœciwy dobór urz¹dzeñ spe³niaj¹cych odpowiednie wymagania
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oraz posiadaj¹cych wszystkie konieczne zabezpieczenia i certyfikaty. Wa¿ny jest
zakres ci¹g³ego dogl¹dania i kontroli procesu technologicznego oraz bie¿¹ce usuwanie powstaj¹cych awarii i stwarzaj¹cych niebezpieczeñstwo zanieczyszczeñ.
Nale¿y pamiêtaæ równie¿ o przeszkoleniu pracowników pod k¹tem prawid³owego zachowania siê podczas wyst¹pienia niebezpiecznych zdarzeñ oraz wyznaczeniu osób, które bêd¹ sprawowaæ ci¹g³y nadzór nad przestrzeganiem przepisów
przeciwpo¿arowych. Zapewnienie wszystkich etapów wy¿ej opisanego procesu
gwarantuje bezpieczeñstwo zatrudnionych pracowników oraz bezawaryjn¹ pracê
zak³adu.
G³ównym celem pracy by³o dokonanie analizy zagro¿eñ po¿arowych i wybuchowych oraz zabezpieczeñ zwi¹zanych z eksploatacj¹ lakierni przemys³owej.
Analiza ta zosta³a dokonana w wielu obszarach zwi¹zanych z zagro¿eniem po¿arowym.
Rozdzia³ pierwszy zawiera ogóln¹ charakterystykê obiektu – hali, wewn¹trz
której usytuowano lakiernie. Nie odniesiono siê do ca³oœci zak³adu produkcyjnego, poniewa¿ zajmuje on bardzo du¿¹ powierzchniê i sk³ada siê z wielu budynków nie maj¹cych wp³ywu na wyniki przedmiotowej analizy.
l
Rozdzia³ drugi zawiera opis procesu technologicznego oraz charakterystykê
wynikaj¹cych z niego zagro¿eñ po¿arowych i wybuchowych w dwóch lakierniach przemys³owych:
Lakiernia T-84 wykonana jest w systemie modu³owym, prefabrykowanym,
jako wentylowana, zautomatyzowana kabina lakiernicza. Dzieli siê na cztery sekcje: przygotowania lakieru, malowania, suszenia powietrzem, suszenia IR. Proces obróbki detali jest w pe³ni zautomatyzowany. Praca ludzka wykorzystywana
jest tylko do za³adunku i roz³adunku detali oraz podczas uzupe³niania zbiorników z lakierem i utwardzaczem.
Druga z lakierni, lakiernia CORAL, wykonana zosta³a w systemie
modu³owym, prefabrykowanym, jako wentylowana kabina lakiernicza. Dzieli
siê na dwie sekcje malowania wyposa¿one w kabiny suszenia elementów. W lakierni tej wszystkie czynnoœci wykonywane s¹ rêcznie przez pracowników.
Z punktu widzenia zagro¿enia bezpieczeñstwa, z uwagi na zagro¿enie wybuchem, najbardziej niebezpiecznymi przestrzeniami w lakierni T-84 s¹ pomieszczenia wchodz¹ce w sk³ad sekcji: przygotowania lakieru, malowania, suszenia
powietrzem oraz suszenia IR. Sekcja malowania, która wchodzi w sk³ad lakierni
T-84, jest chroniona sta³ym urz¹dzeniem gaœniczym wodnym.
Natomiast w lakierni CORAL najwiêksze zagro¿enie bezpieczeñstwa z uwagi na
zagro¿enie wybuchem wystêpuje w pomieszczeniach wchodz¹cych w sk³ad sekcji lakierowania oraz suszenia detali. Wszystkie pomieszczenia wchodz¹ce w sk³ad tych
sekcji zabezpieczone s¹ sta³ymi urz¹dzeniami gaœniczymi: gazowymi na dwutlenek
wêgla oraz wodnymi. Urz¹dzenia gaœnicze gazowe podczas zaistnia³ej awarii uruchamiane s¹ rêcznie, przy u¿yciu sterownika zlokalizowanego w tylniej czêœci lakierni,
natomiast urz¹dzenia wodne uruchamiaj¹ siê automatycznie.
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Trzeci rozdzia³ pracy zawiera informacje dotycz¹ce substancji stwarzaj¹cych
zagro¿enie po¿arowe i wybuchowe, ocenê zagro¿enia wybuchem oraz informacje
o wyznaczonych strefach zagro¿enia wybuchem.
W lakierni T-84 podczas ca³ego procesu technologicznego u¿ywa siê nastêpuj¹cych substancji palnych:
l
dwusk³adnikowa, po³yskowa, poliuretanowa farba nawierzchniowa o nr wyrobu 90:1830/A z utwardzaczem o nr wyrobu 90:CA-01.
W lakierni CORAL podczas ca³ego procesu technologicznego u¿ywa siê nastêpuj¹cych substancji palnych:
l
czarny lakier do ramki o kodzie produktu 02N499HSB,
l
rozpuszczalnik ChemR5 o nr katalogowym 757651409,
l
lakier nawierzchniowy czarny o nr produktu LN-21551,
l
rozcieñczalnik do lakierów o nr produktu LN-6339.
Oszacowanie przyrostu ciœnienia (w pomieszczeniu), jaki móg³by byæ spowodowany przez wybuch (zgodnie z zasadami opisanymi w za³¹czniku do rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów) da³o nastêpuj¹ce wyniki charakteryzuj¹ce poszczególne pomieszczenia (tabela 1).
Tabela 1. Wyniki charakteryzuj¹ce ciœnienie w poszczególnych pomieszczeniach
Pomieszczenie

Wartoœæ [kPa]

Klasyfikacja

Lakiernia T-84

Sekcja przygotowania lakieru

0,29

pomieszczenie niezagro¿one wybuchem

Sekcja malowania

0,346

pomieszczenie niezagro¿one wybuchem

Sekcja suszenia powietrzem

7,9

pomieszczenie zagro¿one wybuchem

0,14

pomieszczenie niezagro¿one wybuchem

Sekcja suszenia IR

Lakiernia CORAL

Rozlanie rozpuszczalnika LN-6339 (30l)

1,03

pomieszczenie niezagro¿one wybuchem

Proces lakierowania

0,09

pomieszczenie niezagro¿one wybuchem

Proces suszenia

96,11

pomieszczenie zagro¿one wybuchem

W kolejnych rozdzia³ach pracy: czwartym, pi¹tym i szóstym, odniesiono siê
szczegó³owo do zagadnieñ takich jak: klasy odpornoœci po¿arowej budynku, klasy odpornoœci ogniowej elementów konstrukcyjnych, odleg³oœci miêdzy budynkami, gêstoœci obci¹¿enia ogniowego, podzia³ na strefy po¿arowe, warunki ewakuacji, wymagania przeciwpo¿arowe dla instalacji u¿ytkowych, urz¹dzenia
alarmowe, urz¹dzenia gaœnicze, hydranty zewnêtrzne oraz wewnêtrzne. Na podstawie tych kryteriów dokonano analizy bezpieczeñstwa po¿arowego w obiekcie.
W wyniku tej analizy mo¿na stwierdziæ, i¿ stan bezpieczeñstwa po¿arowego
w obiekcie tym jest na wysokim poziomie. Budynek produkcyjno-magazynowy,
mimo i¿ proces technologiczny tam prowadzony zwi¹zany jest z zagro¿eniami
po¿arowymi i wybuchowymi, ma zachowane standardy bezpieczeñstwa. Obiekt
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wyposa¿ono w instalacje i urz¹dzenia zarówno wykrywaj¹ce, jak i niweluj¹ce zagro¿enia po¿arowe. Urz¹dzenia te zapewniaj¹ te¿ bezpieczne przeprowadzenie
ewakuacji.
Budynek zaopatrzono w instalacje:
l
wykrywania stê¿eñ gazów palnych,
l
tryskaczow¹,
l
hydrantów wewnêtrznych.
Obiekt wyposa¿ono w wiêksz¹ ni¿ wymagana liczbê podrêcznego sprzêtu gaœniczego. Prawid³owe jego rozmieszczenie pozwala na podjêcie podstawowych
dzia³añ gaœniczych przez personel i mo¿liwoœæ ugaszenia po¿aru w zarodku.
Konstrukcja budynków, ich usytuowanie oraz wydzielone strefy po¿arowe, równie¿ zgodne s¹ z wymaganiami podyktowanymi przez przepisy. System dróg po¿arowych pozwala na bezproblemowy dojazd zastêpów PSP.
W celu zwiêkszenia poziomu bezpieczeñstwa, w zak³adzie zalecono m.in. wykonanie nastêpuj¹cych dzia³añ:
l
zainstalowania systemu wysoce wydajnej wentylacji wyci¹gowej w pomieszczeniach suszenia w obu lakierniach,
l
zainstalowanie systemu, który bêdzie przerywa³ pracê lakierni, gdy zostanie
stwierdzone uszkodzenie instalacji wyci¹gowej,
l
zainstalowanie w ca³ym zak³adzie systemu detekcji stê¿enia palnych par w zakresie dolnej granicy wybuchowoœci, który w wyniku stwierdzenia niebezpieczeñstwa bêdzie uruchamia³ wentylacjê awaryjn¹.

Streszczenia wyró¿nionych
prac magisterskich na stacjonarnych
studiach II stopnia

mgr in¿. Adrian BOGDANOWICZ
promotor: prof. dr hab. in¿. Stanis³aw DWORECKI

Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw energii
elektrycznej obiektów infrastruktury kluczowej
(na przyk³adzie szpitala powiatowego
w Sochaczewie)
Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej nak³ada na administratorów obiektów, instalacji lub urz¹dzeñ infrastruktury krytycznej obowi¹zek
stworzenia planów dzia³añ na wypadek zwiêkszenia zagro¿enia dla administrowanego elementu. S¹ oni zobowi¹zani do stworzenia i wdro¿enia w ¿ycie planów
ochrony infrastruktury krytycznej oraz do posiadania w³asnych rezerw, których
u¿ycie na wypadek awarii bêdzie skutkowa³o podtrzymywaniem ci¹g³oœci
dzia³ania do czasu przywrócenia sprzed awarii. Wa¿nym jest, by podmioty
w³¹czone do infrastruktury krytycznej komunikowa³y siê ze sob¹. W razie awarii
wynikaj¹cej ze z³ego dzia³ania podmiotu B, podmiot A jest zobowi¹zany poinformowaæ podmiot B o nieprawid³owym funkcjonowaniu, mog¹cym przyczyniæ siê
do destabilizacji w ca³ym systemie.
W rezultacie wypadków spowodowanych przez si³y natury lub nieprawid³ow¹
obs³ugê elementów przez cz³owieka, infrastruktura krytyczna mo¿e popaœæ
w stan dezintegracji lub awarii, czego skutkiem staæ siê mo¿e zagro¿enie ograniczenia lub ca³kowitego braku dostêpu do kluczowych us³ug, co mo¿e mieæ wp³yw
na dostêp do mienia, ochrony zdrowia lub ¿ycia. W dobie coraz czêstszych problemów z zasilaniem w energiê elektryczn¹ wynikaj¹cych ze zwiêkszonego zapotrzebowania na ni¹ oraz problemów zwi¹zanych ze starzej¹cymi siê sieciami dystrybucyjnymi i przesy³owymi, na horyzoncie pojawia siê widmo zagadnieñ
dotycz¹cych przerwañ w dostawach energii elektrycznej. Problemy zwi¹zane
z dostaw¹ pr¹du elektrycznego nios¹ za sob¹ pewne konsekwencje. Ró¿ni¹ siê
one w zale¿noœci od odbiorcy koñcowego, którym mog¹ byæ: gospodarstwa domowe, prywatne firmy wykonuj¹ce okreœlone us³ugi, sklepy, obiekty u¿ytecznoœci publicznej czy elementy infrastruktury krytycznej. Te ostatnie, o których
mowa w ustawie z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (art. 3 ust. 3), to
obiekty kluczowe dla bezpieczeñstwa kraju i jego obywateli, które s³u¿¹ zapewnieniu sprawnego dzia³ania organów administracji publicznej oraz instytucji
i przedsiêbiorstw. Zgodnie z ustaw¹, w sk³ad obiektów infrastruktury krytycznej
wchodz¹ systemy:
a) zaopatrzenia w energiê, surowce energetyczne i paliwa,
b) ³¹cznoœci,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
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sieci teleinformatycznych,
finansowe,
zaopatrzenia w ¿ywnoœæ,
zaopatrzenia w wodê,
ochrony zdrowia,
transportowe,
ratownicze,
zapewniaj¹ce ci¹g³oœæ dzia³ania administracji publicznej,
produkcji, sk³adowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym ruroci¹gi substancji niebezpiecznych.
Istot¹ pracy jest zbadanie wspó³dzia³ania wybranych elementów oraz zweryfikowanie skutków i okreœlenie prawdopodobieñstwa zdarzeñ potencjalnie niebezpiecznych dla ich funkcjonowania, co pozwoli okreœliæ poziom ryzyka.
Przedmiotem badañ jest wp³yw stanu sieci przesy³owych na prawid³owe funkcjonowanie placówki opieki medycznej, czyli sprawdzenie korelacji zachodz¹cej
miêdzy dwoma wybranymi systemami infrastruktury krytycznej: zaopatrzenia
w energiê elektryczn¹ i ochrony zdrowia. Podstaw¹ udzielania opieki medycznej
w zak³adzie opieki zdrowotnej jest korzystanie z urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych
energiê elektryczn¹. Wszelka aparatura potrzebna do udzielania pomocy chorym
dzia³a dziêki mocy uzyskiwanej z pr¹du elektrycznego. Bezpieczeñstwo pacjentów polega na zapewnieniu im komfortu œwiadczonych przez placówkê us³ug.
Wyst¹pienie awarii w uk³adzie zasilania w energiê elektryczn¹ skutkuje przerwami w œwiadczonych us³ugach. Pacjenci wymagaj¹cy ci¹g³ej pracy urz¹dzeñ podtrzymuj¹cych funkcje ¿yciowe, czy w trakcie operacji, w razie wyst¹pienia niedoborów pr¹dowych nara¿eni s¹ na pogorszenie stanu zdrowia lub utratê ¿ycia.
Niedopuszczalne jest, gdy takie zagro¿enie wystêpuje. Aby zabezpieczyæ ich
przed takim zdarzeniem, stosuje siê systemy redundantne, czyli (w tym przypadku) zasilanie z kilku Ÿróde³.
W pracy przeanalizowano Ÿród³a dostaw energii elektrycznej do szpitala.
Sprawdzono, jakie jest zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹, jakie zachodzi³y
awarie i co by³o ich przyczyn¹, zweryfikowano równie¿ inne mo¿liwoœci pozyskiwania energii, co pozwoli³o na wyci¹gniêcie wniosków. Celem pracy by³o rozpoznanie warunków i mo¿liwoœci zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego do
funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. G³ówny problem badawczy sformu³owano w postaci pytania: „Jak zapewniæ bezpieczeñstwo funkcjonowania szpitala w przypadku zaistnienia hipotetycznej awarii w systemie zasilania
w energiê elektryczn¹?” Dodatkowo omówiono problemy cz¹stkowe (szczegó³owe):
1. Jaki jest obecny poziom bezpieczeñstwa dla funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Sochaczewie?
2. Jakie powinny byæ zastosowane rozwi¹zania organizacyjne i techniczne, aby
zapewniæ wystarczaj¹cy poziom zasilania szpitala w energiê elektryczn¹?
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Zbadano, w jaki sposób dostarczana jest do obiektu energia elektryczna, jakie
s¹ potrzeby energetyczne w funkcji œwiadczonych us³ug medycznych, jak czêsto
zdarzaj¹ siê awarie w sieciach przesy³owych, jakie œrodki techniczne i organizacyjne umo¿liwiaj¹ podtrzymywanie ci¹g³oœci zasilania.
Treœæ pracy jest odpowiednio wkomponowana w istotê bezpieczeñstwa energetycznego kraju, które to stanowi jedn¹ z ga³êzi bezpieczeñstwa cywilnego. Rol¹
dziedziny, jak¹ jest bezpieczeñstwo, jest adaptowanie œrodowiska naturalnego
i otoczenia cywilizacyjnego do potrzeb cz³owieka. Bezpieczeñstwo jest jedn¹
z podstawowych potrzeb, jak¹ nale¿y spe³niæ, by móc realizowaæ inne, wy¿sze
wymagania dla ludzi.
Dla potrzeb rozwi¹zania problemu badawczego przyjêto nastêpuj¹c¹ hipotezê
robocz¹: bezpieczeñstwo funkcjonowania szpitala w zakresie zasilania energetycznego zale¿y od mo¿liwoœci zapewnienia jego ci¹g³oœci. Przez zapewnienie alternatywnych Ÿróde³ zasilana mo¿na zagwarantowaæ bezpieczeñstwo energetyczne
szpitala. Uzale¿nienie odbiorców od jednego Ÿród³a energii niesie za sob¹ wiêksze prawdopodobieñstwo utraty zdolnoœci do realizowania zadañ ni¿ zastosowanie kilku Ÿróde³ i w³¹czenie ich do systemu energetycznego. Je¿eli zaistnieje sytuacja, w której niemo¿liwe oka¿e siê dalsze korzystanie ze Ÿród³a podstawowego,
uruchomione zostan¹ inne Ÿród³a lub zwiêkszona zostanie ich liczba w celu pokrycia deficytu wynikaj¹cego z od³¹czenia jednego ze Ÿróde³.
Do rozwi¹zania problemów badawczych i zweryfikowania hipotezy roboczej
wykorzystano nastêpuj¹ce metody badawcze: studium analityczno-krytyczne literatury przedmiotu i dokumentów Ÿród³owych, analizê identyfikacyjn¹ przedmiotu badañ, analizê problemow¹ stanu zasilania szpitala w energiê elektryczn¹
w sytuacji kryzysowej oraz przyjêtych rozwi¹zañ, syntezê, uogólnianie i wnioskowanie oraz projekcjê po¿¹danych zmian.
Zakres pracy obejmuje analizê dokumentacji technicznej szpitala, zestawienie
rozwi¹zañ techniczno-technologicznych, analizê ustaw i dokumentów nadrzêdnych. W pracy pojawi³o siê pojêcie „infrastruktury kluczowej”, które oznacza system urz¹dzeñ i organizacji funkcjonowania ka¿dego elementu zaliczonego do
infrastruktury krytycznej. Infrastruktura kluczowa ma wp³yw na dzia³anie pojedynczego elementu infrastruktury krytycznej; jest budulcem sieci elementów
wchodz¹cych w sk³ad podmiotu, którego dzia³anie jest konieczne do prawid³owego funkcjonowania systemu.
W wyniku przeprowadzonych badañ ustalono, jakie s¹ mo¿liwoœci zasilania
szpitala ze Ÿróde³ wewnêtrznych. Przyjêto strukturê modelu zasilania szpitala,
który mo¿e byæ uznawany za standard. Stwierdzono, ¿e wydajnoœæ urz¹dzeñ u¿ytych w strukturze systemu zapewnia wystarczaj¹cy poziom bezpieczeñstwa. Zasoby szpitala s¹ wystarczaj¹ce do pokrycia potrzeb. Realizacja zadañ, jakie szpital
wykonuje, jest zabezpieczona w sposób w³aœciwy w zakresie zasilania podstawowego i rezerwowego. W przypadku zasilania awaryjnego przedstawiono dzia³ania
zmierzaj¹ce do polepszenia sposobów zasilania, zwiêkszenia pewnoœci dzia³ania
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(ci¹g³oœci) przez zwiêkszenie jakoœci urz¹dzeñ wykorzystywanych do generowania energii elektrycznej. Zaproponowano zmodernizowanie obecnego uk³adu
zasilania. Zastane usprzêtowienie zosta³o ocenione jako wydajne, jednak czas reakcji oraz sposób uruchamiania generatora pr¹du elektrycznego nie spe³ni³
za³o¿eñ postawionych w pracy. Aby unikn¹æ zw³oki powstaj¹cej w przypadku
czynnoœci wpisanych w standardowe operacje, wykonywane przy starcie agregatu pr¹dotwórczego, zaproponowano uk³ad sterowany automatycznie.

m³. kpt. mgr in¿. Grzegorz BORKOWSKI
promotor: st. kpt. dr in¿. Mariusz PECIO

Optymalizacja doboru rozwi¹zañ
ponadstandardowych w celu poprawy
technicznych warunków ewakuacji w budynku
centrum handlowego Galeria Siedlce
Zapewnienie bezpieczeñstwa u¿ytkownikom budynków jest jednym z g³ównych kierunków rozwoju in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego. Podczas projektowania nowych obiektów budowlanych niezwykle wa¿nym elementem s¹
warunki ewakuacji. Wymagania techniczne, jakie stawia siê drogom ewakuacyjnym, s¹ gwarantem mo¿liwoœci przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji ludzi na
zewn¹trz budynku. Dlatego te¿ w prawid³owo zaprojektowanym budynku
– w razie niebezpieczeñstwa – jego u¿ytkownikom powinna byæ zapewniona mo¿liwoœæ dotarcia w odpowiednim czasie do strefy bezpiecznej.
Wraz z rozwojem dziedziny in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego, powinno
siê d¹¿yæ do zwiêkszania rzeczywistego poziomu zabezpieczenia obiektów. Nale¿y przez to rozumieæ mo¿liwoœæ wykorzystania rozwi¹zañ ponadstandardowych,
tj. takich, które nie s¹ wymagane obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, natomiast
ich zastosowanie dodatkowo zwiêksza poziom bezpieczeñstwa obiektu. Tego
typu œrodki maj¹ szczególne znaczenie w obiektach o du¿ych rozmiarach i niestandardowej geometrii. Zwi¹zane jest to z wysokim poziomem skomplikowania
obiektu, co w warunkach zagro¿enia utrudnia u¿ytkownikom przeprowadzenie
sprawnej ewakuacji. Budynkami takimi z pewnoœci¹ s¹ nowoczesne obiekty handlowe – zwykle kilkukondygnacyjne, wielkokubaturowe bry³y – w których jednoczeœnie mo¿e przebywaæ nawet kilka tysiêcy osób. Zapewnienie bezpieczeñstwa w sytuacji kryzysowej u¿ytkownikom tego typu obiektów to wyzwanie,
przed którym staj¹ projektanci i architekci realizuj¹cy tego typu inwestycje.
Zakres pracy obejmuje analizê bezpieczeñstwa po¿arowego w budynku Centrum Handlowego Galeria Siedlce, ze szczególnym okreœleniem warunków ewakuacji. W pracy rozwi¹zano problem badawczy dotycz¹cy doboru rozwi¹zañ
wp³ywaj¹cych na bezpieczeñstwo ewakuacji oraz ich wp³ywu na czas ewakuacji
ludzi z budynku. Praca podzielona zosta³a na cztery rozdzia³y. Pocz¹tek opracowania stanowi wstêp oraz opis celu pracy i jej zakresu. Pierwszy rozdzia³ opisuje
wybrane modele obliczeniowe czasów ewakuacji stosowane w in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego budynków. W czêœci tej szczegó³owo opisana zosta³a brytyjska metoda wyznaczania Dostêpnego i Wymaganego Czasu Bezpiecznej Ewakuacji, której wytyczne wykorzystane zosta³y w dalszej czêœci pracy. Drugi rozdzia³
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zawiera charakterystykê po¿arow¹ przedmiotowego obiektu opracowania.
W czêœci tej przedstawione zosta³y poszczególne elementy sk³adaj¹ce siê na kompletn¹ charakterystykê po¿arow¹ obiektu, opart¹ o Wytyczne Komendy G³ównej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. W rozdziale tym, poza zawarciem wymagañ stawianych przez obowi¹zuj¹ce przepisy prawne w zakresie bezpieczeñstwa po¿arowego, przybli¿ono równie¿ stan rzeczywisty przedmiotowego obiektu opracowania.
Osobnym elementem opracowania studium, jest analiza technicznych warunków ewakuacji, która zawarta zosta³a w rozdziale trzecim. Segment ten wydzielono spoœród ogólnej charakterystyki po¿arowej obiektu ze wzglêdu na jego szczególn¹ wartoœæ w aspekcie ca³oœci pracy. Rozdzia³ ten zawiera przedstawienie
obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych dotycz¹cych wymagañ w zakresie bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku, wraz z okreœleniem stanu faktycznego omawianego obiektu. Ostatni rozdzia³ to analiza czasu bezpiecznej ewakuacji Centrum
Handlowego Galeria Siedlce. W tej czêœci wykorzystana zosta³a metoda szczegó³owo opisana w rozdziale pierwszym. Analiza podsumowana zosta³a wyznaczeniem marginesu bezpieczeñstwa ewakuacji dla omawianego obiektu.
Ocena analizowanych w pracy warunków wystêpuj¹cych w Centrum Handlowym Galeria Siedlce pozwala stwierdziæ, i¿ budynek ten zosta³ zaprojektowany
oraz wykonany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w Polsce przepisami. Niemniej jednak, nawet wysoki poziom zabezpieczenia przeciwpo¿arowego obiektu nie zawsze idzie w parze z prawid³owo przeprowadzan¹ ewakuacj¹. Dlatego te¿ w pracy
przedstawiono rozwi¹zania ponadstandardowe, umo¿liwiaj¹ce poprawê technicznych warunków ewakuacji. Mo¿na wœród nich wymieniæ drogi ewakuacyjne
pomiêdzy strefami po¿arowymi omijaj¹ce bramy po¿arowe, system dynamicznego ukierunkowania ewakuacji (Dynamic Escape Routing – DER) czy fluorescencyjne i fotoluminescencyjne oznakowanie dróg ewakuacyjnych. W pracy przedstawiono mo¿liwoœci wykorzystania powy¿szych rozwi¹zañ oraz korzyœci
wynikaj¹ce z ich ewentualnego zastosowania.
Potwierdzeniem bezpieczeñstwa u¿ytkowników obiektu jest przeprowadzenie analizy czasu bezpiecznej ewakuacji. Wymaga ona dobrania odpowiedniego
modelu obliczeniowego. Przedstawione w pracy wybrane modele obliczeniowe
czasów ewakuacji charakteryzuj¹ siê ró¿nymi podejœciami do tematyki bezpiecznej ewakuacji. Œwiadomy wybór najlepszego z modeli, analizuj¹c jego wady i zalety, jest podstaw¹ do przeprowadzenia prawid³owych obliczeñ, oddaj¹cych wyniki najbardziej zbli¿one do rzeczywistoœci. Dlatego te¿ do przeprowadzenia
analizy czasów ewakuacji wybrana zosta³a metoda in¿ynierska obliczania Dostêpnego i Wymaganego Czasu Ewakuacji, zawarta w brytyjskim standardzie BS
7974. Zgodnie z jej za³o¿eniami Dostêpny Czas Bezpiecznej Ewakuacji determinowany jest przez parametr, który jako pierwszy osi¹gnie wartoœæ graniczn¹,
uznawan¹ za zagra¿aj¹c¹ zdrowiu lub ¿yciu cz³owieka. W przypadku obiektu
Centrum Handlowego Galeria Siedlce, czas ten okreœlono na podstawie elementów konstrukcyjnych, z których obiekt zosta³ wykonany. Wyznaczony na podsta-
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wie analizy Dostêpny Czas Bezpiecznej Ewakuacji wyniós³ 60 minut. Wymagany
Czas Bezpiecznej Ewakuacji zgodnie z metod¹, obliczany jest z zale¿noœci, na
któr¹ sk³adaj¹ siê czasy detekcji, alarmowania, przejœcia i reakcji. Pierwsze dwa
czasy sk³adowe determinowane s¹ przez zastosowane w Centrum Handlowym
urz¹dzenia przeciwpo¿arowe, tj, optyczne czujki dymu i system sygnalizacji po¿aru. Czas reakcji wyznaczony zosta³ zgodnie z norm¹ PD 7974, na podstawie
charakterystyki obiektu oraz jego u¿ytkowników. Ostatni z czasów sk³adowych,
czas przejœcia, wyliczony zosta³ dla konkretnego scenariusza drogi ewakuacyjnej,
przy wykorzystaniu wspó³czynników charakteryzuj¹cych ruch u¿ytkowników
i danych dotycz¹cych drogi, po której ewakuowani siê poruszaj¹. Wymagany
Czas Bezpiecznej Ewakuacji wyniós³ 36 minut przy za³o¿eniu ewakuacji maksymalnej liczby osób mog¹cych jednoczeœnie przebywaæ w strefie po¿arowej kina
oraz przy wykorzystaniu jednej klatki schodowej. Stanowi to najbardziej niekorzystny z mo¿liwych wariantów.
Zwieñczeniem przeprowadzonej dla Centrum Handlowego Galeria Siedlce
analizy Dostêpnego i Wymaganego Czasu Bezpiecznej Ewakuacji jest wyznaczenie marginesu bezpieczeñstwa. W omawianym przypadku wyniós³ on 24 minuty.
Wartoœæ ta jest podstaw¹ do uznania obiektu za bezpieczny w przypadku zaistnienia koniecznoœci ewakuacji. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e pomimo, i¿ wyliczenia s¹ oparte na wskaŸnikach ustalanych metodami empirycznymi, maj¹ one jednak wy³¹cznie charakter teoretyczny.
Podsumowanie pracy zawiera spostrze¿enia, które powsta³y podczas analizy
bezpieczeñstwa po¿arowego, w tym technicznych warunków ewakuacji obiektu.
Uwypuklona zosta³a równie¿ rola przeprowadzania praktycznych æwiczeñ ewakuacyjnych oraz edukacji skierowanej zarówno do pracowników, jak i do pozosta³ych u¿ytkowników obiektu, celem zwiêkszenia ich w³asnego bezpieczeñstwa.

m³. kpt. mgr in¿. Maciej MAZURKIEWICZ
promotor: m³. bryg. dr in¿. Renata KAMOCKA-BRONISZ

Wyznaczanie odpornoœci ogniowej elementów
konstrukcji stalowej
Tematyka odpornoœci ogniowej elementów konstrukcji stalowej ma kluczowe
znaczenie przy projektowaniu konstrukcji stalowych oraz bezpieczeñstwie po¿arowym budynków. Znajomoœæ tego zagadnienia jest szczególnie wa¿na dla funkcjonariuszy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, poniewa¿ w sytuacji po¿aru wiedza
w zakresie wyznaczania czasu, po którym elementy stalowe mog¹ utraciæ swoj¹
noœnoœæ oraz znajomoœæ zjawisk zachodz¹cych w strukturze materia³ów budowlanych, s¹ podstaw¹ do bezpiecznego, a co za tym idzie, skutecznego prowadzenia
akcji ratowniczo-gaœniczych. Ponadto informacje dotycz¹ce sposobu, w jaki projektuje siê budynki, daj¹ szeroki pogl¹d na funkcjonowanie konstrukcji podczas
normalnego u¿ytkowania, a tak¿e na ewentualne zagro¿enia, z jakimi mo¿na siê
spotkaæ wykonuj¹c obowi¹zki s³u¿bowe. Aby stra¿ak móg³ w³aœciwie przewidywaæ rozwój zdarzenia, powinien posiadaæ wiedzê z zakresu bezpieczeñstwa po¿arowego budynków, w tym równie¿ aspektów projektowania podstawowych elementów noœnych w budownictwie. Tematyka ta jest interesuj¹ca zarówno dla
jednostek interwencyjnych, jak i komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za
dopuszczanie obiektów do u¿ytkowania, z uwagi na zadania stawiane funkcjonariuszom PSP. Autor pracy zdecydowa³ o podjêciu tego zagadnienia ze wzglêdu na
chêæ zrozumienia tematu oraz poszerzenia stanu wiedzy, zarówno swojej, jak
i kole¿anek i kolegów w s³u¿bie.
W Polsce wiêkszoœæ Eurokodów zosta³a ju¿ przet³umaczona oraz ustanowiona, co wiêcej maj¹ one status Polskiej Normy. Jednak¿e w zwi¹zku z tym, ¿e obowi¹zuj¹ one dopiero od marca 2010 r., nie zd¹¿y³y siê jeszcze zakorzeniæ na dobre
w polskich standardach projektowania. Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ od zaledwie
czterech lat s¹ obowi¹zuj¹cymi wytycznymi, nadal istnieje niewiele polskich
opracowañ dotycz¹cych problematyki wyznaczania odpornoœci ogniowej elementów konstrukcji stalowych. Powsta³o przez to pole do ciekawych analiz i naukowych rozwa¿añ, które maj¹ szansê doprecyzowaæ kwestiê projektowania elementów stalowych ze wzglêdu na warunki po¿arowe. Maj¹c na uwadze powy¿sze,
tematyka niniejszej pracy magisterskiej mo¿e pos³u¿yæ poszerzeniu wiedzy technicznej w Polsce, co tak¿e by³o intencj¹ autora.
Celem pracy dyplomowej by³o opracowanie metodyki obliczania odpornoœci ogniowej elementów konstrukcji stalowej wg normy PN-EN 1993-1-2:2007, przez co
nale¿y rozumieæ wyznaczanie odpornoœci ogniowej elementów os³oniêtych i nieos³oniêtych izolacjami ogniochronnymi przez zastosowanie metod analitycznych.
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Zakres pracy obejmowa³ badania literaturowe ze szczególnym uwzglêdnieniem norm PN-EN 1993-1-1:2006 – Eurokod 3 czêœæ 1-1 oraz PN-EN
1993-1-2:2007 – Eurokod 3 czêœæ 1-2, które to odnosz¹ siê do projektowania konstrukcji stalowych w warunkach normalnych i po¿arowych.
Pierwszy rozdzia³ stanowi wprowadzenie do tematu zagro¿enia po¿arowego
w budynkach oraz odpornoœci ogniowej elementów budowlanych. Przedstawione w nim zosta³y tak¿e podstawy obecnie stosowanej metody oceny bezpieczeñstwa konstrukcji budowlanych, zwanej „metod¹ stanów granicznych”. Ponadto,
w celu u³atwienia czytelnikowi zrozumienia zagadnieñ poruszonych w pracy,
stworzono zbiór podstawowych pojêæ omówionych w kolejnych rozdzia³ach,
a tak¿e wykaz symboli wraz z definicjami.
W kolejnych rozdzia³ach ukazane zosta³y ogólne zasady projektowania konstrukcji stalowych oraz modelowania po¿arów. Przedstawiono podstawy obliczania noœnoœci elementów konstrukcji, a nastêpnie regu³y oraz metody wyznaczania odpornoœci ogniowej przekrojów stalowych nieos³oniêtych i os³oniêtych
izolacj¹ ogniochronn¹. Na potrzeby niniejszej pracy, za pomoc¹ arkusza kalkulacyjnego opracowano nomogramy s³u¿¹ce do odczytywania temperatur stali
w okreœlonym czasie. Ponadto, w nawi¹zaniu do za³o¿eñ pracy, utworzono dwa
algorytmy wyznaczania odpornoœci ogniowej kszta³towników stalowych, ukazuj¹ce w skrótowym ujêciu metody opieraj¹ce siê o kryterium wytrzyma³oœciowe
oraz kryterium temperaturowe. Algorytmy zosta³y przedstawione w postaci kolejno wypisanych punktów oraz w formie schematu blokowego.
Na bazie wczeœniej omówionej teorii, w rozdziale czwartym wyznaczono odpornoœæ ogniow¹ dla trzech wybranych elementów stalowych znajduj¹cych siê
w ró¿nych sytuacjach obliczeniowych. Przyk³ad pierwszy dotyczy belki stropowej nieos³oniêtej; kolejny – belki stropowej os³oniêtej izolacj¹ ogniochronn¹
z natrysku z kruszywa perlitowego; ostatni – s³upa nieos³oniêtego stanowi¹cego
czêœæ konstrukcyjn¹ budynku magazynowego.
Ostatnim punktem pracy s¹ wnioski z przeprowadzonej analizy literaturowej,
a tak¿e krytyczna ocena metod obliczania odpornoœci ogniowej elementów konstrukcji stalowych proponowanych przez normê PN-EN 1993-2-1:2007.
Jednym z g³ównych za³o¿eñ ochrony przeciwpo¿arowej jest ograniczenie ryzyka powstania po¿aru. Je¿eli jednak dojdzie do sytuacji wyst¹pienia po¿aru,
przepisy budowlane oraz przeciwpo¿arowe powinny byæ skonstruowane w sposób, pozwalaj¹cy na zaprojektowanie i wykonanie obiektów tak, aby:
1) noœnoœæ konstrukcji mog³a byæ zapewniona przez za³o¿ony okres czasu,
2) powstanie i rozprzestrzenianie siê ognia i dymu w obiektach by³o ograniczone,
3) rozprzestrzenianie siê ognia na s¹siednie obiekty by³o zminimalizowane,
4) mieszkañcy mogli opuœciæ obiekt lub byæ uratowani w inny sposób,
5) by³o uwzglêdnione bezpieczeñstwo ekip ratowniczych.
W ocenie niezawodnoœci konstrukcji, analizuj¹c stan graniczny noœnoœci, nale¿y braæ pod uwagê nie tylko kryteria zwi¹zane z wytrzyma³oœci¹ w trakcie eks-
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ploatacji w warunkach normalnych, ale tak¿e kryteria odpornoœci ogniowej odnosz¹ce siê do warunków po¿arowych. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem,
kryterium bezpieczeñstwa po¿arowego jest jednym z podstawowych wymagañ,
jakie musi spe³niaæ obiekt budowlany.
Na podstawie przeprowadzonej analizy literaturowej oraz opracowanej metodyki obliczania odpornoœci ogniowej elementów konstrukcji stalowej sformu³owano m.in. nastêpuj¹ce wnioski:
1. Normy PN-EN 1993-1-1:2006 oraz PN-EN 1993-1-2:2007 przedstawiaj¹ obszern¹ metodologiê projektowania elementów konstrukcji stalowych w warunkach normalnych oraz po¿arowych dla ró¿nych sytuacji obliczeniowych
(trwa³e i przejœciowe, sejsmiczne, wyj¹tkowe), na ró¿nym poziomie (analiza
poszczególnych elementów konstrukcyjnych, czêœci konstrukcji, ca³ej konstrukcji) oraz z zastosowaniem odmiennych metod obliczeniowych (prosta
metoda obliczeniowa, prosty model obliczeniowy, zaawansowany model obliczeniowy), co daje projektantowi szeroki zakres mo¿liwoœci zarówno przy
projektowaniu konstrukcji, jak i przy jej póŸniejszej analizie;
2. Autorzy normy PN-EN 1993-2-1 proponuj¹ dwie stosunkowo nieskomplikowane oraz ³atwe w zastosowaniu metody s³u¿¹ce do wyznaczania odpornoœci
ogniowej elementów konstrukcji stalowych. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e metoda
temperatury krytycznej jest alternatywna w stosunku do metody opieraj¹cej
siê o kryterium wytrzyma³oœciowe, a co za tym idzie, wyniki obliczeñ obu powinny byæ co najmniej zbli¿one. Rozwi¹zane w rozdziale czwartym przyk³ady
obliczeniowe, w których rezultaty metody wytrzyma³oœciowej nie pokrywa³y
siê z wynikami metody temperatury krytycznej, wskazuj¹ na istnienie pewnych rozbie¿noœci. Z uwagi na powy¿sze, przy sprawdzaniu odpornoœci ogniowej elementów stalowych, obliczenia nale¿y przeprowadzaæ obiema
metodami i w przypadku, gdy chocia¿ jedna z nich wyka¿e niespe³nienie warunku zachowania noœnoœci w danej temperaturze po¿arowej, obrany przekrój trzeba odrzuciæ – taki sposób postêpowania eliminuje ryzyko powstania
b³êdu przy projektowaniu elementów stalowych w warunkach po¿arowych;
3. Analizuj¹c nomogramy temperatur stali w funkcji czasu, nale¿y stwierdziæ, ¿e:
– przekroje o mniejszym wskaŸniku ekspozycji przekroju wykazuj¹ wiêksz¹
odpornoœæ ogniow¹ (wolniej siê nagrzewaj¹, czyli s¹ bezpieczniejsze
po¿arowo),
– os³oniêcie przekroju z jednej lub wielu stron znacz¹co wp³ywa na
zmniejszenie wskaŸnika ekspozycji przekroju, a co za tym idzie zwiêksza jego
odpornoœæ ogniow¹,
– po przekroczeniu pewnej wartoœci wskaŸnika ekspozycji przekroju,
narastanie temperatury w elementach jest bardzo zbli¿one,
– zastosowanie izolacji ogniochronnej powoduje znaczny wzrost odpornoœci
ogniowej danego elementu stalowego; na dobór izolacji ogniochronnej maj¹
wp³yw: gruboœæ warstwy materia³u izolacji, przewodnoœæ cieplna izolacji,
ciep³o w³aœciwe oraz gêstoœæ masy materia³u izolacji,
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– najwiêkszy przyrost temperatury w przekrojach notuje siê w czasie
pierwszych 20 minut od rozpoczêcia po¿aru;
4. Projektowanie elementów konstrukcji stalowych ze wzglêdu na odpornoœæ
ogniow¹ jest niezwykle istotnym aspektem z punktu widzenia bezpieczeñstwa po¿arowego, dlatego dobór odpowiednich przekrojów podczas projektowania stanowi o trwa³oœci i niezawodnoœci konstrukcji, a tym samym
o bezpieczeñstwie ludzi oraz mienia.

m³. kpt. mgr in¿. Mateusz WIEK
promotor: m³. bryg. dr in¿. Renata KAMOCKA-BRONISZ

Analiza wp³ywu prêdkoœci nagrzewania
na wybrane parametry wytrzyma³oœciowe
stali BSt500S
Po¿ar to niekontrolowany proces spalania, przebiegaj¹cy w miejscu do tego
nieprzeznaczonym. Jest ¿ywio³em nios¹cym zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia ludzi,
a tak¿e zniszczenie mienia. Szczególnie niebezpieczne s¹ po¿ary obiektów budowlanych, w których szybko wzrasta temperatura konstrukcji noœnej obiektu,
osi¹gaj¹c wartoœæ krytyczn¹. Nastêpuje wtedy znaczne zmniejszenie parametrów
mechanicznych konstrukcji, co skutkuje utrat¹ noœnoœci, powstaniem odkszta³ceñ krytycznych, prowadz¹cych do awarii lub katastrofy obiektu.
Oceniaj¹c niezawodnoœæ konstrukcji, nale¿y analizowaæ jej wytrzyma³oœæ nie
tylko w normalnych warunkach eksploatacji, ale równie¿ w oparciu o spe³nienie
wymagañ odpowiedniej odpornoœci ogniowej. Dlatego te¿ g³ównym celem pracy
by³o wyznaczenie parametrów krytycznych badanej stali BSt500S w funkcji prêdkoœci nagrzewania.
Praca zosta³a podzielona na dwie czêœci – teoretyczn¹ i doœwiadczaln¹.
W pierwszej dokonano przegl¹du dostêpnej literatury i przedstawiono klasyfikacje stali wed³ug norm, a tak¿e wp³yw sta³ego oraz zmiennego pola temperatur
na w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe stali. Ponadto zg³êbiono tematykê projektowania konstrukcji stalowych wed³ug wytycznych zawartych w Eurokodach, jak
równie¿ zabezpieczanie jej przed wp³ywem podwy¿szonej temperatury.
Czêœæ druga – doœwiadczalna – zawiera analizê wyników pomiaru parametrów
krytycznych stali zbrojeniowej BSt500S dla dwóch ró¿nych prêdkoœci przyrostu
temperatury w czasie 5°C/min oraz 50°C/min. Podczas pomiarów próbka by³a
poddana sta³emu obci¹¿eniu o wartoœci ?=0,8fy granicy plastycznoœci. Badano
wp³yw ró¿nych prêdkoœci nagrzewania na parametry krytyczne
Klasyfikacja stali wêglowych i stopowych zosta³a ujêta w normie PN-EN
10020:2002U, która zast¹pi³a polsk¹ normê PN-91/H-01010/3. Opisuje ona podzia³ gatunków stali wed³ug zawartoœci pierwiastka, stopnia odtlenienia oraz podzia³u na g³ówne klasy jakoœciowe stali stopowych i niestopowych.
Oddzia³ywanie wysokiej temperatury na stal znacznie pogarsza jej w³aœciwoœci, doprowadza do obni¿enia granicy plastycznoœci, powstania trwa³ych odkszta³ceñ, przekroczenia stanów granicznych, zmniejszenia wspó³czynnika sprê¿ystoœci, co prowadzi do obni¿enia sztywnoœci elementów œciskanych
i zginanych. W wyniku tego nastêpuje wzrost ich ugiêæ oraz utrata noœnoœci. Wysoka temperatura sprzyja równie¿ zwiêkszeniu intensywnoœci zjawiska pe³zania
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oraz relaksacji, ma tak¿e wp³yw na parametry termiczne stali, takie jak: ciep³o
w³aœciwe, przewodnoœæ cieplna oraz wyd³u¿alnoœæ termiczna.
W warunkach po¿arowych, stal nara¿ona jest na wp³yw zmiennego pola temperatur. Zjawiska wystêpuj¹ce w stali podczas powolnego nagrzewania, znacz¹co
ró¿ni¹ siê od tych wystêpuj¹cych podczas szybkiego przyrostu temperatury.
Wzrost prêdkoœci nagrzewania wywo³uje umocnienie materia³u, co mo¿na zaobserwowaæ przy uzyskiwaniu mniejszych wartoœci odkszta³ceñ ca³kowitych. Wystêpuje wysokie prawdopodobieñstwo, ¿e zwiêkszenie prêdkoœci nagrzewania
opóŸnia aktywowane cieplnie procesy os³abienia, prowadz¹ce do zniszczenia materia³u w wysokich temperaturach. Wraz ze wzrostem prêdkoœci nagrzewania
wzrasta temperatura krytyczna powoduj¹ca zniszczenie materia³u.
W temperaturach po¿arowych w³aœciwoœci stali wp³ywaj¹ niekorzystnie
na noœnoœæ elementów konstrukcji stalowych. Du¿a gêstoœæ stali powoduje
ogromne obci¹¿enie konstrukcji ju¿ od w³asnego ciê¿aru. Dodatkowo przewodnoœæ cieplna niekorzystnie wp³ywa na ten materia³ w warunkach po¿aru, powoduj¹c bardzo szybkie nagrzewanie sk³adowych konstrukcji, równie¿ tych, które
nie s¹ bezpoœrednio nara¿one na oddzia³ywanie p³omieni. Tak¿e rozszerzalnoœæ
cieplna Ÿle wp³ywa na stal, przyczyniaj¹c siê do wzrostu naprê¿eñ w nagrzewanym fragmencie, który z kolei oddzia³uje na inne, powoduj¹c ich obci¹¿enie oraz
odkszta³cenie. Wysoka redukcja wytrzyma³oœci i pe³zanie stali w funkcji czasu
sprawiaj¹, i¿ zbyt doci¹¿one partie konstrukcji gwa³townie trac¹ swoj¹ noœnoœæ
ju¿ po przekroczeniu temp. 400°C.
Konstrukcje stalowe w odró¿nieniu od drewnianych czy te¿ ¿elbetowych,
szybko siê nagrzewaj¹. Dlatego przy projektowaniu ka¿dej konstrukcji stalowej,
dla której jest wymagana nawet najmniejsza noœnoœæ ogniowa, nale¿y zastosowaæ
œrodki, które spowoduj¹ ograniczenie ryzyka wyst¹pienia zagro¿enia, tzn. zostanie zagwarantowana w³aœciwa wytrzyma³oœæ obiektu w warunkach po¿aru.
Œrodki zabezpieczaj¹ce konstrukcjê stalow¹ przed niekorzystnym oddzia³ywaniem œrodowiska po¿aru mo¿na podzieliæ na dwie grupy:
l
pasywne;
l
aktywne.
Do pierwszej grupy – systemów pasywnych – nale¿¹ te, które poddane dzia³aniu ognia nie zmieniaj¹ swoich w³aœciwoœci. Do najpopularniejszych zalicza siê
pow³oki natryskowe, ok³adziny p³ytowe oraz hybrydy pierwszych i drugich.
Wœród œrodków aktywnych wyró¿niæ mo¿emy farby tworz¹ce pow³oki pêczniej¹ce i absropcyjne. Farby tego typu musz¹ spe³niaæ wymagania polskiej normy PN-C-81100, zgodnie z któr¹ dopuszczony do stosowania zestaw farb powinien sk³adaæ siê z czterech pow³ok.
Proces nagrzewania fragmentów konstrukcji znajduj¹cych siê w izolacji
wygl¹da nieco inaczej ni¿ tych bez os³ony. W Eurokodzie 3 znajduj¹ siê zarówno
wzory niezbêdne do obliczeñ przyrostów temperatury elementów z izolacj¹ ogniochronn¹, jak i tych bez izolacji.
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Prêdkoœci nagrzewania u¿yte podczas badañ zosta³y dobrane tak, aby przedstawiæ zachowanie siê konstrukcji stalowej zabezpieczonej (prêdkoœæ nagrzewania 5°C/min) i niezabezpieczonej (prêdkoœæ nagrzewania 50°C/min), poddanej
oddzia³ywaniu warunków po¿arowych.
W wyniku przeprowadzonych doœwiadczeñ na stanowisku badawczym, wyznaczano temperaturê krytyczn¹, czas krytyczny, odkszta³cenia krytyczne, a tak¿e wyd³u¿enie A oraz przewê¿enie Z w funkcji prêdkoœci nagrzewania przyjêtej
dla danej próby. Pomiary przeprowadzono w dwóch seriach. Dla ka¿dej serii zbadano po trzy próbki stali.
Na podstawie badañ przeprowadzonych z ró¿nymi prêdkoœciami nagrzewania stali zbrojeniowej BSt500S przy sta³ym poziomie naprê¿eñ ?=0,8fy, po analizie otrzymanych wyników wyci¹gniêto nastêpuj¹ce wnioski:
1. Wraz ze wzrostem prêdkoœci nagrzewania zwiêksza³a siê temperatura krytyczna. Dla prêdkoœci 5°C/min wynosi³a ona ok 506°C, natomiast dla 50°C/min
by³a równa 670°C.
2. Odkszta³cenie krytyczne równie¿ mia³o wiêksz¹ wartoœæ przy prêdkoœci nagrzewania równej 50°C/min i wynosi³o ok. 8,636 mm, natomiast dla przyrostu
temperatury 5°C/min osi¹gnê³o wartoœæ ok. 4,889 mm. By³o to spowodowane
tym, i¿ wy¿sza temperatura koñcowa osi¹gniêta przy prêdkoœci 50°C/min spowodowa³a wiêksze uplastycznienie próbki, co skutkowa³o zwiêkszeniem jej
wymiarów przed zniszczeniem.
3. Wyd³u¿enie A równie¿ osi¹ga wiêksze wartoœci dla prêdkoœci nagrzewania
50°C/min.
4. Próbki ogrzewane z prêdkoœci¹ 5°C/min charakteryzowa³y siê mniejszym
przewê¿eniem Z ni¿ te u¿yte podczas pomiarów z przyrostem temperatury
50°C/min.
5. Prêdkoœæ nagrzewania 50°C/min powodowa³a znacznie szybsze zniszczenie
próbek (ok. 20 min.). Oznacza to, ¿e czas krytyczny dla takiego przyrostu temperatury jest znacznie krótszy ni¿ dla 5°C/min, kiedy to wartoœæ ta wynosi³a
ponad 130 minut.
6. Wykonane pomiary przedstawia³y scenariusze nagrzewania dla konstrukcji
zabezpieczonej warstw¹ ogniochronn¹ (prêdkoœæ nagrzewania 5°C/min) oraz
niezabezpieczonej (50°C/min). Otrzymane wyniki pokazuj¹, jak du¿¹ rolê odgrywa warstwa izolacji wp³ywaj¹ca na wolniejsze nagrzewanie konstrukcji, co
za tym idzie zwiêksza ona czas potrzebny do utraty noœnoœci elementu stalowego. To z kolei powoduje wyd³u¿enie czasu na ewakuacjê osób znajduj¹cych
siê w p³on¹cym budynku.
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