
Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

Zeszyty Naukowe
SGSP

Nr 50 (2) 2014

Wa r sza wa 2014



RADA PROGRAMOWA
bryg. dr hab. in¿. Andrzej MIZERSKI, prof. SGSP (redaktor naczelny)

dr hab. Marek KONECKI, prof. SGSP (przewodnicz¹cy)
prof. dr hab. in¿. Stanis³aw BIEDUGNIS

mgr Agnieszka WÓJCIK (sekretarz)

RADA NAUKOWA
bryg. dr hab. in¿. Andrzej MIZERSKI, prof. SGSP – przewodnicz¹cy

prof. dr hab. Jerzy WOLANIN
bryg. dr hab. Marzena PÓ£KA, prof. SGSP

prof. Ing. Karol BALOG, PhD. (S³owacki Uniwersytet Techniczny w Bratys³awie)
prof. Ing. Pavel POLEDÒÁK, PhD. (VSB Uniwersytet Techniczny w Ostrawie)

prof. Bogdan D£UGOGORSKI (Uniwersytet w Newcastle)

Zespó³ redakcyjny
In¿ynieria Bezpieczeñstwa Po¿arowego

dr Kazimierz CEGIE£KA
st. kpt. dr in¿. Tomasz DRZYMA£A

m³. bryg. dr in¿. Jerzy GA£AJ
dr in¿. Sylwester KIELISZEK

dr hab. Marek KONECKI, prof. SGSP
dr in¿. Stanis³aw LIPIÑSKI

bryg. dr in¿. Miros³aw SOBOLEWSKI

In¿ynieria Bezpieczeñstwa Cywilnego
prof. dr in¿. Stanis³aw BIEDUGNIS

m³. bryg. dr in¿. Pawe³ KÊPKA
dr Marcin SMOLARKIEWICZ

Redakcja jêzykowa
mgr Agnieszka WÓJCIK (jêzyk polski)

t³umacz przysiêg³y mgr Ewa HADYNIAK (jêzyk angielski)

Makieta i projekt ok³adki
Jerzy LINDER

Redakcja statystyczna
dr Marcin SMOLARKIEWICZ

ISSN 0239-5223

Wydawca
Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej

ul. J. S³owackiego 52/54, 01-629 Warszawa
tel. 22 561 73 83, faks 22 833 07 24

e-mail: awojcik@sgsp.edu.pl
www.sgsp.edu.pl, www.sgsp.edu.pl/zeszyty

nak³ad: 200 egz.

Sk³ad
Anna Wawrzyñczak

Druk i oprawa
Comernet Sp. z o.o., www.comernet.pl

Wszystkie artyku³y zamieszczone w „Zeszytach Naukowych SGSP” poddane zosta³y procedurze recenzyjnej.
Wersja drukowana jest wersj¹ pierwotn¹.



Spis treœci

m³. kpt. mgr in¿. Ma riusz BARAÑSKI

dr hab. in¿. Ta de usz MACIAK, prof. SGSP

Mo¿liwoœci wspó³czesnego oprogramowanie do symulacji

procesu ewakuacji ludnoœci z zagro¿onych obiektów. . . 5

The Possibilities of Modern Software for Simulation of People

Evacuation from Endangered Buildings

m³. kpt. in¿. £ukasz BU£AŒ

kpt. dr in¿. Ja nusz Adam WRZESIÑSKI

Zastosowanie numerycznej symulacji komputerowej

rozwoju po¿aru dla celów operacyjno-szkoleniowych s³u¿b

ratowniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

The Use of Numerical Computer Simulation of Fire Spread

for Operational and Training Purposes for Emergency

Services

st. kpt. dr in¿. Pawe³ OGRODNIK

st. ogn. pchor. in¿. Bart³omiej TATKA

Badanie wp³ywu modyfikacji termicznej na zachowanie

elementów rozci¹ganych w podwy¿szonych tempe-

 raturach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Testing the Influence of the Thermal Modification on the

Spreading Elements Behaviour in the Increased

Temperatures

prof. dr hab. Ma rek LISIECKI

Uwarunkowania projakoœciowego zarz¹dzania bezpieczeñstwem

obywateli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Determinants of Pro-quality Public Safety Management

dr in¿. Ta de usz KÊSOÑ

Podstawy prawne i koncepcja przygotowania organu

administracji rz¹dowej do skutecznego realizowania zadañ

obronnych – wybrane problemy . . . . . . . . . . . . 87

Legal Basis and the Proposal How to Prepare the

Government Administration Bodies to Fulfillthe Defensive

Tasks – Some Selected Problems



str. mgr Da mian WITCZAK

Odpowiedzialnoœæ karna stra¿aka za nieudzielenie

pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Firefighters Criminal Responsibility for not Giving the Aid

dr Anna DMOCHOWSKA

dr Da riusz DMOCHOWSKI

mgr in¿. Ka ro li na KUSKOWSKA

m³. kpt. mgr in¿. Jo an na WOLNA

Wp³yw emisji cz¹stek sta³ych z liniowych Ÿróde³

zanieczyszczenia na poziom stê¿enia py³u zawieszonego

PM10, PM2,5, PM1,0 w miejskim powietrzu

atmosferycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

The Impact of the Stable Particles Emission from Linear

Pollution Sources on the Level of Concentration of the PM10, 

PM2,5, PM1,0 Dusts in Urban Atmospheric Air

dr Je rzy TELAK

dr Ewa ZIELIÑSKI

kpt. mgr Ma g da le na ZIELINSKA

Oceny bólu u poszkodowanego dokonywane przez ratowników

KSRG – propozycja pomiaru pi¹tego parametru ¿yciowego . . 133

Assessment of Victim’s made Pain by the Rescuers of the

State Rescue and Firefighting System – Proposal for

Measuring the Fifth Life Factor

sekc. mgr in¿. Rafa³ WRÓBEL

st. kpt. mgr in¿. Wi ktor GAWROÑSKI

kpt. dr in¿. Pawe³ GROMEK

Filtry warszawskie jako przyk³ad infrastruktury komunalnej

o strategicznym charakterze dla gospodarki miasta

i bezpieczeñstwa jego mieszkañców – czêœæ 2 . . . . . 148

Warsaw’s Filtering Station Infrastructure of Strategic

Importance for the Safety of the City and its Inhabitants – the

Second Part

Stre sz cze nia wy ró ¿ nio nych prac ma gi ste r skich na sta cjo na r nych stu diach I sto p nia dla stra -

¿a ków w s³u¿ bie kan dy da c kiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Stre sz cze nia wy ró ¿ nio nych prac ma gi ste r skich na nie sta cjona r nych stu diach I sto p nia dla

stra ¿a ków w s³u¿ bie sta³ej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Stre sz cze nia wy ró ¿ nio nych prac ma gi ste r skich na sta cjo na r nych stu diach II sto p nia . . 205

4 Zeszyty Naukowe SGSP nr 50 (2) 2014



m³. kpt. mgr in¿. Mariusz BARAÑSKI

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w O³awie

dr hab. in¿. Tadeusz MACIAK, prof. SGSP

WIBP, Katedra Techniki Po¿arniczej, Zak³ad Informatyki i £¹cznoœci SGSP

Mo¿liwoœci wspó³czesnego oprogramowania
do symulacji procesu ewakuacji ludnoœci

z zagro¿onych obiektów

Wstêp

Ewa ku a cja jest pro ce sem z³o¿o nym, po le gaj¹cym na uporz¹dko wa nym ru chu
osób do mie j s ca bez pie cz ne go. W przy pa d ku za gro ¿e nia, spra w na i szy b ka ewa -
ku a cja po zwa la na ura to wa nie ¿y cia i zdro wia wie lu lu dzi. Aby dro ga ewa kua cy j -
na za pe w nia³a jak naj le p sze wa run ki do ewa ku a cji, musi byæ za pro je kto wana
i wy ko na na zgod nie z prze pi sa mi pra wa oraz sztuk¹ bu do w lan¹.

Do zwe ryfi ko wa nia sku te cz no œci za sto so wa nych wa run ków ewa ku a cji nie -
zbêd ne jest osza co wa nie jej cza su, a to umo ¿ li wiaj¹ roz wi ja ne na prze strze ni osta -
t nich lat mo de le mate ma ty cz ne opi suj¹ce pro ce sy prze mie sz cza nia siê osób oraz
two rzo ne na ich ba zie opro gra mo wa nie s³u¿¹ce do sy mu la cji ewa ku a cji.

W po prze dniej pu b li ka cji [1] au to rzy przed sta wi li krajo we i za gra ni cz ne akty
pra w ne do tycz¹ce pro ce su ewa ku a cji lud no œci z za gro ¿o nych obie któw. Uka za -
no, w jaki spo sób pra wo da w stwo krajo we oraz za gra ni cz ne (eu ro pe j skie i bry ty j -
skie) wp³ywaj¹ na po pra wê bez pie cze ñ stwa lud no œci w bu dyn kach. Za pre zen -

W pra cy przed sta wio no mo ¿ li wo œci, ja kie daje wspó³cze s ne opro gra mo wa -

nie do sy mu la cji ewa ku a cji. Szcze góln¹ uwa gê sku pio no na opro gra mo wa -

niu Fire Dy na mic Sy mu la tor two rzo nym przez or ga ni za cjê NIST oraz na

roz sze rze niu Evac roz wi ja nym przez VTT Te ch ni cal Re se arch Cen tre of Fin -

land. W ar ty ku le po ka za no, w jaki spo sób mo ¿ na sza co waæ czas ewa ku a cji

z za gro ¿o ne go obie ktu przy wy ko rzy sta niu wspo mnia ne go opro gra mo wa -

nia. Dy na mi cz nie roz wi jaj¹ca siê dzie dzi na sy mu la cji kom pu te ro wych pro -

ce su ewa ku a cji jest wa ¿ nym ele men tem we wspó³cze s nej in ¿y nie rii

bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go.

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

sza co wa nie cza su ewa ku a cji.
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towa no no r my za gra ni cz ne, któ re s¹ wyko rzy sty wa ne do sza co wa nia cza su
ewa ku a cji. W ko le j nym opra co wa niu [2] po ka za no doty ch cza so we sta ra nia
w opra co wa niu naj bar dziej w³aœci wej fo r mu³y mate ma ty cz nej de fi niuj¹cej czas
ewa ku a cji.

Obe c na – trze cia ju¿ z ko lei – pra ca pre zen tu je mo ¿ li wo œci wspó³cze s ne go
opro gra mo wa nia s³u¿¹cego do sy mu la cji ewa ku a cji lud no œci z za gro ¿o nych obiek -
tów.

1. Ogólna charakterystyka oprogramowania s³u¿¹cego do
symulacji ewakuacji

Wspó³cze s ne opro gra mo wa nie s³u¿¹ce do prze pro wa dza nia sy mu la cji ewa ku -
a cji ogó l nie mo ¿ na po dzie liæ na: bezp³atne, z któ re go u¿y t ko w nik mo¿e ko rzy -
staæ bez ¿ad nych op³at oraz ko mer cy j ne, wy ma gaj¹ce za ku pu li cen cji. Ma to
szcze gó l ne zna cze nie, gdy¿ opro gra mo wa nie ofe ro wa ne przez pry wa t ne fi r my
jest dro gie. W kon se k wen cji pod no si to ko szty ana liz, któ re mo ¿ na z tak¹ sam¹
ja ko œci¹ wy ko naæ przy wy ko rzy sta niu opro gra mo wa nia da r mo we go, roz wi ja ne -
go przez in sty tu cje rz¹dowe. Ko le j nym wa ¿ nym pa ra me trem cha ra kte ry zuj¹cym
opro gra mo wa nia jest pla t fo r ma sprzê to wa i sy ste mo wa, na ja kiej mog¹ one
dzia³aæ. Mo ¿ na wy ró ¿ niæ ap li ka cje dzia³aj¹ce pod sy ste mem: Win dows, Li nux,
Ma cOS (rza dziej wyko rzy sty wa ny). W przy pa d ku sy ste mów Li nux i Ma cOS
mo ¿ li we jest uru cho mie nie nie któ rych ap li ka cji na pi sa nych dla sy ste mów Win -
dows, dziê ki wy ko rzy sta niu emu la to rów. Jed na k ¿e ka ¿ dy przy pa dek na le ¿y tra k -
to waæ od dzie l nie, gdy¿ nie ka¿d¹ ap li ka cjê – mimo du ¿e go po stê pu w emu lo wa -
niu sy ste mów Win dows – uda je siê uru cho miæ pod sy ste ma mi Li nux.

1.1. Oprogramowanie bezp³atne

Do opro gra mo wa nia bezp³at ne go mo ¿ na za li czyæ sze reg ap li ka cji, ta kich jak
np.: CFAST, ELVAC, EVACNET, FDS+Evac, FPE To ol, MA T Sim oraz Pe d Sim.

Na uwa gê zas³ugu je tu taj pa kiet opro gra mo wa nia FDS+Evac (Fire Dy na mic
Si mu la tor with Eva cu a tion) [3]. Zaimp lemen to wa ne w pa kiet roz sze rze nie Evac
do ko nu je ob li czeñ zwi¹za nych z ewa ku acj¹, zgod nie z ob li czo ny mi przez modu³
FDS pa ra me tra mi po ¿a ru. G³ówne ce chy opro gra mo wa nia to m.in.: wy ko rzy sta -
nie do sy mu la cji al go ry t mu ”Pa nic” [4], wizu a li za cja wy ni ków ob li czeñ w pro -
gra mie Smo ke view oraz ka l ku la cja wp³ywu po ¿a ru na oso by ewa ku uj¹ce siê, przez 
okre œla nie wska Ÿ ni ka FED (Fra c tio nal Ef fe c ti ve Dose) (cz¹stko wej da w ki sku te cz -
nej). Pro gram ma mo ¿ li woœæ wy ko ny wa nia ob li czeñ rów no leg³ych na od dzie l -
nych pro ce so rach i ich rdze niach dla od rê b nych do men ob li cze nio wych. Wy ma -
ga to od po wied nie go przy go to wa nia pli ku wej œcio we go do sy mu la cji oraz
wy ko rzy sta nia pro gra mu z roz sze rze niem MPI (Mes sa ge Pas sing In ter fa ce). Do sy -
mu la cji wiê kszych obie któw i z wiêksz¹ dok³ad no œci¹, nie zbêd ne s¹ ko m pu te ry
o du ¿ej mocy ob li cze nio wej oraz z do sta te cz nie po jemn¹ pa miê ci¹ ope ra cyjn¹.
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Fire Dy na mics Si mu la tor jest ap li kacj¹ DO S-ow¹ i wy ni ki pra cy pro gra mu wy -
œwie t la ne s¹ w kon so li sy ste mo wej. Na to miast wy ni ki prze pro wa dzo nej sy mu la -
cji mo ¿ na wy œwie t laæ w po sta ci ob ra zów 3D przy u¿y ciu pro gra mu Smo ke view.
Przy da t ne w two rze niu sy mu la cji s¹ do stê p ne rów nie¿ bez op³at na rzê dzia do
impo r to wa nia ge o me trii obie któw z pli ków Au to CA Da i Blen de ra. Na rzê dzia te
po zwa laj¹ na skró ce nie ¿mud ne go pro ce su ry so wa nia ge o me trii bu dyn ku. Roz -
sze rze nie 3dso lid2fds dla Au to CA Da po zwa la na eks po rto wa nie ge o me trii sta³ych
ele men tów bu dyn ku, ta kich jak œcia ny, drzwi, okna itp., do pli ku *.fds [5]. Na to -
miast na rzê dziem po zwa laj¹cym na two rze nie ge o me trii obie któw w da r mo wej
ap li ka cji Blen der jest Blen derFDS [6].

1.2. Oprogramowanie komercyjne

Jedn¹ z naj bar dziej zna nych ap li ka cji kome r cy j nych do sy mu la cji ewa ku a cji
jest Pa t h Fin der stwo rzo na przez ame ry kañsk¹ fi r mê Thun de r he ad En gi ne e ring
Con su l tants [7]. Opro gra mo wa nie jako si l nik ob li cze nio wy wy ko rzy stu je wcze œ -
niej opi sa ny bezp³atny pro gram FDS+Evac. Ap li ka cja jest form¹ nak³adki gra fi -
cz nej na wspo mnia ny pro gram. Za let¹ opro gra mo wa nia jest in ter fejs CAD umo -
¿ li wiaj¹cy ry so wa nie pro je ktu obie ktu. Po zwa la to w sto sun ko wo ³atwy spo sób
wpro wa dziæ do sy mu la cji ge o me triê bu dyn ku. Do da t ko wo mo ¿ li we jest impo r to -
wa nie go to wej ge o me trii bu dyn ku z pli ków przy go to wa nych w pro gra mie Au to -
CAD. Za sto so wa nie w ap li ka cji fo r mu la rzy do wpro wa dza nia i de fi nio wa nia pa -
ra me trów u³atwia wy ko na nie sy mu la cji. Ponad to za awan so wa ne œro do wi sko 3D
opa r te o Smo ke view po zwa la na prze j rzy ste zo bra zo wa nie wy ni ków sy mu la cji.

Kon ku ren cyj nym pro du ktem dla Pat h Fin de ra jest ap li ka cja Si mu lex [8], pro -
gram stwo rzo ny przez fi r mê In te gra ted En vi ron men tal So lu tions. Opro gra mo wa nie
sy mu lu je za cho wa nia lu dzi w przy pa d ku ewa ku a cji z bu dyn ku, iden ty fi ku je po -
ten cja l ne pro ble my i po ma ga zna leŸæ op ty ma l ne roz wi¹za nia. Si mu lex wy ko rzy -
stu je gra fi kê 2D do wpro wa dza nia pro je ktu i gra fi kê 3D do pre zen ta cji wy ni ków
ob li czeñ. Tak jak w przy pa d ku Pat h Fin de ra, po sia da in ter fejs do wpro wa dza nia
ge o me trii bu dyn ku. Ponad to mo ¿ li we jest impo r to wa nie go to wych pro je któw za -
pi sa nych w pli kach DXF. Pod sta wo we ce chy ap li ka cji s¹ na stê puj¹ce:
– mo ¿ li woœæ po wiê ksze nia do wo l nej czê œci obie ktu i obse r wo wa nie wy ni ków

sy mu la cji,
– roz dzie l czoœæ cza so wa sy mu la cji co 0,1 s,
– roz dzie l czoœæ stan dar do wej sia t ki ob li cze nio wej na po zio mie 0,2 m,
– ge ne ro wa nie mapy dys tan su po miê dzy do wo l nym pun ktem pla nu a wyj œciem 

ewa kua cy j nym,
– mo ¿ li woœæ do sto so wa nia pa ra me trów po pu la cji lu dzi, tj. roz miar cia³a, szy b -

koœæ cho dze nia, szy b koœæ scho dze nia po scho dach, szy b koœæ wcho dze nia.
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2. Wykorzystanie oprogramowania FDS + Evac do symulacji
ewakuacji

Do po ka za nia mo ¿ li wo œci wspó³cze s ne go opro gra mo wa nia umo ¿ li wiaj¹cego
sy mu la cjê wy bra no po pu la r ne opro gra mo wa nie FDS + Evac, któ re zo sta³o za sto -
so wa ne do sy mu la cji ewa ku a cji lud no œci z du ¿e go obie ktu han d lo wo -us³ugo we go.

2.1. Charakterystyka analizowanego obiektu

Cha ra kte ry styka obie ktu zo sta³a opra co wa na w opa r ciu o in stru kcjê bez pie -
cze ñ stwa po ¿a ro we go do tycz¹c¹ czê œci han d lo wo -us³ugo wej oraz par kin gów [9].
Obiekt sk³ada siê z trzech bu dyn ków ³¹cz nie tworz¹cych jedn¹ ca³oœæ. Zna j du je
siê on w s¹sie dztwie ki l ku in nych bu dyn ków (zwa r ta za bu do wa mie j ska). Naj bli -
¿ej ana lizo wa ne go obie ktu zlo kali zo wa ny jest pa wi lon han d lo wy w od leg³oœci
mnie j szej ni¿ 16 m. Po wie rz ch nia za bu do wy bu dyn ku han d lo wo -us³ugo we go
wy no si ponad 15 tys. m. Naj wiê cej prze strze ni za j muj¹ par kin gi, któ rych ³¹czna
po wie rz ch nia to ponad 39 tys. m2. Drug¹ co do wie l ko œci jest po wie rz ch nia czê œci
han d lo wej, któ ra za j mu je 23 tys. m2. Bu dy nek w czê œci han d lo wo -us³ugo wej ma
wy so koœæ do 25 m i za kwa lifi kowa ny jest jako œred nio wy so ki. Wy ¿sza czêœæ to
bu dy nek ki no wy o wy so ko œci do 40 m (za kwa lifi kowa ny jako wy so ki). Ze wzglê -
du na prze zna cze nie obie ktu, czê œci han d lo wo -us³ugo wa oraz ki no wa za kwa lifi -
kowa ne s¹ do ka te go rii za gro ¿e nia lu dzi ZL-I. Czêœæ biu row¹ za li czo no do ka te -
go rii ZL-III. Bu dy nek zo sta³ wy ko na ny w kla sie od po rno œci po ¿a ro wej B i C.
Czêœæ han d lo wo -us³ugo wa i ga ra¿ pod zie m ny w kla sie C, po zo sta³a czêœæ w kla -
sie B. W bu dyn ku jest dzie wiêæ kla tek scho do wych i pro wa dzi z nie go ³¹cz nie
14 wyjœæ ewa kua cy j nych zlo kali zo wa nych na po zio mie pa r te ru. Kla t ki scho do we
wy dzie lo ne s¹ przed sion ka mi o kla sie od po rno œci og nio wej EI30. D³ugoœæ doj -
œcia ewa kua cyj ne go w czê œci han d lo wej i us³ugo wej nie prze kra cza 20 m przy jed -
nym doj œciu i 80 m przy dwóch doj œciach, na to miast d³ugoœæ prze j œcia nie prze -
kra cza 80 m.

Budynek wyposa¿ono w nastêpuj¹ce urz¹dzenia przeciwpo¿arowe:
– sta³e urz¹dze nia ga œ ni cze wod ne try ska czo we,
– sy stem syg na li za cji po ¿a ro wej,
– dŸwiê ko wy sy stem ostrze ga w czy,
– in sta la cje oœwie t le nia ewa kua cyj ne go,
– hy dran ty we wnê trz ne,
– za wo ry hy dran to we,
– prze ciw po¿a ro we kla py od ci naj¹ce,
– sy ste my kon tro li roz prze strze nia nia dymu i ciep³a.

2.2. Wyznaczenie czasu ewakuacji zgodnie z norm¹ British Standard

Bu dy nek w ca³oœci za bez pie czo ny jest sy ste mem syg na li za cji po ¿a ro wej. Sy -
stem ala r mo wa nia jest dwu sto p nio wy z ala r mem dru gie go sto p nia po zw³oce cza -
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so wej wy nosz¹cej piêæ mi nut. Z tego wzglê du na pod sta wie Bri tish Stan dard
obiekt mo ¿ na za li czyæ do po zio mu A2 ze wzglê du na za sto so wa nie syg na li za cji
po ¿a ru. Cen trum han d lo wo -us³ugo we jest ko m p le ksem obie któw œci œle ze sob¹
po³¹czo nych, wy dzie lo nych po ¿a ro wo. Na tej pod sta wie – ze wzglê du na z³o¿o -
noœæ bu dyn ku – kla sy fi kuj¹ siê one w ka te go rii B3. Bior¹c pod uwa gê sto pieñ
zarz¹dza nia bez pie cze ñ stwem, na le ¿y przyj¹æ ka te go riê M2. W bu dyn ku prze by -
waj¹ oso by z zewn¹trz, któ re czê sto nie znaj¹ do brze obie ktu. Mog¹ to byæ klien ci,
któ rzy s¹ w bu dyn ku po raz pie r wszy. Prze szko le nie ich w za kre sie bez pie cze ñ -
stwa i po stê po wa nia w przy pa d ku po ¿a ru jest nie mo ¿ li we. Na to miast li cz ba per -
so ne lu – w sto sun ku do osób nie znaj¹cych szcze gó³owo bu dyn ku – jest nie wie l -
ka. W obie kcie wy stê puj¹ po mie sz cze nia, w któ rych zna j duj¹ siê na stê puj¹ce

gru py lu dzi [10]:
– ka te go ria A – u¿y tko w ni cy po mie sz czeñ biu ro wych,
– ka te go ria B1 – klien ci skle pów,
– ka te go ria B2 – wi dzo wie w sa lach ki no wych.

Zgod nie z tymi ka te go ria mi, w powi¹za niu z kla sy fi kacj¹ obie ktu, zo stan¹
przy jê te od po wied nie cza sy re a kcji lu dzi pod czas ewa ku a cji dla po szcze gó l nych
scenariuszy.

Ele men ty sk³ado we cza su ewa ku a cji osób zna j duj¹cych siê w po mie sz cze -
niach biu ro wych skla syfi ko wa nych jako A (u¿y tko w ni cy czu waj¹cy i znaj¹cy
obiekt) bêd¹ przed sta wia³y siê na stê puj¹co:
– czas wy kry cia po ¿a ru 300 s,
– czas ala r mu 0 s,
– czas roz po zna nia 30 s,
– czas re a kcji 60 s,
– czas wy bo ru dro gi ewa kua cy j nej 30 s,
– czas prze mie sz cza nia 200 s.

Suma po szcze gó l nych sk³ado wych daje ³¹czny czas 10 mi nut i 20 se kund. Na -
stê p nie na le ¿y ob li czyæ czas ewa ku a cji klien tów skle pów i kin. Sk³ado we cza su
ewa ku a cji dla gru py B (u¿y tko w ni cy czu waj¹cy, ale nie znaj¹cy szcze gó³owo
obie ktu) przed sta wiaj¹ siê na stê puj¹co:
– czas wy kry cia po ¿a ru 300 s,
– czas ala r mu 0 s,
– czas roz po zna nia 60 s,
– czas re a kcji 180 s,
– czas wy bo ru dro gi ewa kua cy j nej 60 s,
– czas prze mie sz cza nia 200 s.

£¹cz nie sk³ado we daj¹ wy nik 13 mi nut i 20 se kund. Oso by s³abiej znaj¹ce
obiekt bêd¹ ewa ku o wa³y siê zna cz nie d³u¿ej przy tych sa mych za³o¿e niach co do
cza su wy kry cia po ¿a ru i og³oszenia alarmu.

Po rów nuj¹c oby d wa sce na riu sze, na le ¿y wy braæ wa riant naj mniej ko rzy st ny.
W ana li zo wa nym przy pa d ku czas ewa ku a cji z obie ktu przy bar dzo do brych wa -
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run kach, bra ku two rze nia siê za to rów, spo wo l nie nia ewa ku a cji na kla t kach scho -
do wych, bê dzie wy no si³ co naj mniej 13 mi nut i 20 se kund.

2.3. Definiowanie parametrów symulacji w programie FDS + Evac

Do prze pro wa dze nia sy mu la cji nie zbêd ne jest okre œle nie wszy stkich pa ra me -
trów w pli ku *.fds. Plik roz po czy na siê od zna cz ni ka &HEAD, a ko ñ czy siê na
&TAIL. Pa ra me tra mi zna cz ni ka roz po czy naj¹cego jest CHID okre œlaj¹cy na zwy 
pli ków wy ni ko wych sy mu la cji oraz TITLE, oz na czaj¹cy tytu³ sy mu la cji. Na stê -
p nie w pli ku umie sz cza siê pod sta wo we pa ra me try do me ny ob li cze nio wej. De fi -
niu je je zna cz nik &MESH. Pa ra metr XB tego zna cz ni ka okre œla roz miar do me -
ny. Przyk³ado wo XB = 0.0,51.6,0.0,121.6,23.3,23.5, mówi ¿e do me na ma roz miar 
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 do ko na nia po dzia³u do me ny na sia t kê od po wied nie go roz mia ru, wy ko -
rzy stu je siê zna cz nik IJK. Dla sy mu la cji ewa ku a cji w de fi ni cji do me ny na le ¿y
usta wiæ fla gê EVACUATION=.TRUE., oz na czaj¹c¹ ¿e do me na prze zna czo na
jest do ewa ku a cji oraz EVAC_HUMANS=.TRUE., okre œlaj¹c¹ ¿e do me na bê -
dzie za wie ra³a lu dzi w chwi li roz po czê cia sy mu la cji. Zna cz nik opi suj¹cy do me nê
musi za wie raæ rów nie¿ wy so koœæ w osi z, na któ rej bêd¹ li czo ne oso by w sy mu la -
cji. Do my œl nie jest to wa r toœæ jed ne go me tra. Osta t nim nie zbêd nym ele men tem
jest na zwa do me ny, któ ra bê dzie wyko rzy sty wa na przy de fi nio wa niu pa ra me -
trów ko le j nych zna cz ni ków pli ku sy mu la cji. Na stê p nie na le ¿y okre œliæ pa ra me -
try do da t ko we, je œli ta kie siê zak³ada. W przy pa d ku oma wia nej sy mu la cji dla czê -
œci po mie sz czeñ okre œlo no, ¿e nie bêd¹ ob li cza ne pa ra me try po ¿a ru oraz nie bêd¹
one po bie ra ne z zew nê trz ne go pli ku. De fi ni cja tego za³o¿e nia przed sta wia siê na -
stê puj¹co:

&MISC EVACUATION_MC_MODE=.FALSE.,

EVACUATION_DRILL=.TRUE. /

Ko lejn¹ czêœæ za³o¿eñ sta no wi okre œle nie cza sów zwi¹za nych z sy mu lacj¹.
Czas roz po czê cia ewa ku a cji usta wio no na 0 se kund, a czas za ko ñ cze nia sy mu la cji
okre œla ny jest indy widu a l nie dla ka ¿ de go roz pa try wane go przy pa d ku. Na le ¿y
rów nie¿ okre œliæ roz dzie l czoœæ cza sow¹ z jak¹ bêd¹ wy ko ny wa ne ob li cze nia.
Przy jê to roz dzie l czoœæ na po zio mie 0,1 se kun dy.

W pli ku sy mu la cji nie zbêd ne jest rów nie¿ okre œle nie ma te ria³ów z ja kich wy -
ko na ne s¹ œcia ny i sta³e ele men ty. W przy pa d ku ewa ku a cji, szcze gó³owe pa ra me -
try ma te ria³ów do tycz¹ce m.in. izo lacy j no œci, tem pe ra tu ry pocz¹tko wej, pa l no œci
itp., nie s¹ wy ma ga ne. Nie zbêd ne jest na to miast usta wie nie pa ra me tru
EVAC_DEFAULT na wa r toœæ TRUE, aby ele men ty wy ko na ne z tych ma te -
ria³ów mia³y wp³yw na oso by ewa ku uj¹ce siê. Ewa ku o wa ni za cho wuj¹ od po wied -
ni dys tans – w okre œlo nych wa run kach – od œcian i in nych ele men tów bu dyn ku.
Ko lejn¹ roz bu do wan¹ czê œci¹ jest ge o me tria obie ktu lub jego czê œci. In fo r ma cje
o bu dyn ku mo ¿ na uzy skaæ przez wy ko na nie w³as nych po mia rów i sporz¹dze nie

10 Zeszyty Naukowe SGSP nr 50 (2) 2014



szki cu obie ktu lub wy ko rzy staæ go to we pla ny pro je kto we bu dyn ku. Wpro wa dza -
nie wy mia rów po szcze gó l nych œcian, drzwi, wo l nych prze strze ni itp. przy wy ko -
rzy sta niu edy to ra te kstu, jest pro ce sem bar dzo ¿mud nym i d³ugo trwa³ym. Dla
przy spie sze nia mo ¿ na wy ko rzy staæ pro gram Au to CAD [11]. Ko rzy staj¹c z opro -
gra mo wa nia mo ¿ na przy go to waæ ge o me triê obie ktu nie zbêdn¹ do sy mu la cji.
Przy czym na le ¿y pa miê taæ o ry so wa niu obie któw w trój wy mia rze. Pod czas two -
rze nia ge o me trii po win no siê sto so waæ bry³y w po sta ci pro sto pad³oœcia nów, ze
wzglê du na to, ¿e FDS in ter pre tu je ty l ko ta kie bry³y. Nie zbêd ne jest wiêc wy ry -
so wa nie obie ktu w pe w nym przy bli ¿e niu. Ponad to przy eks po rto wa niu ge o me -
trii do pli ku sy mu la cji, roz sze rze nie 3dso lid2fds przy j mu je ska lê me trow¹. Czy li
1 mi li metr w pro gra mie Au to CAD od po wia da 1 me tro wi w sy mu la cji wy ko ny -
wa nej przez FDS. Po szcze gó l ne ele men ty po sia daj¹ na zwy ta kie same jak na zwy
warstw w pro je kcie Au to CAD. Dla te go pod czas ry so wa nia na le ¿y two rzyæ wa r -
stwy te ma ty cz ne, od po wie d nio je na zy waj¹c, np.: œcia ny, me b le, po ja z dy itp.
Przyk³ado wy zna cz nik opi suj¹cy jedn¹ ze œcian ze w nê trz nych, wy eks po rto wany
przy u¿y ciu roz sze rze nia 3dso lid2fds, wygl¹da na stê puj¹co:

&OBST XB=100.35,108.05,29.75,29.95,23.3,23.5
SURF_ID=’sciany_zewnetrzne’ /.

Li nia de fi niu je po je dyncz¹ œcia nê ze w nêtrzn¹ o wspó³rzêd nych zde fi nio wa -
nych przez fla gê XB.

Ko lejn¹ czêœæ sta no wi¹ de fi ni cje otwo rów, drzwi i wyjœæ ewa kua cy j nych. Dla
otwo rów, w któ rych zna j duj¹ siê drzwi prze zna czo ne do ewa ku a cji, na le ¿y usta -
wiæ pa ra metr EVACUATION na wa r toœæ TRUE, aby przez nie ewa ku o wa li siê
lu dzie. Dla wszy stkich drzwi oz na ko wa nych zna ka mi ewa kua cyj ny mi, sto su je
siê pa ra metr EXIT_SIGN. W przy pa d ku wyjœæ ewa kua cy j nych na uwa gê
zas³ugu je okre œle nie kie run ku otwie ra nia usta wio ne go przy u¿y ciu IOR. Na zwy
po szcze gó l nych drzwi i wyjœæ ewa kua cy j nych musz¹ byæ uni ka l ne, ze wzglê du na 
fakt, i¿ ewen tu a l ne prze cho dze nie przez nie ewa ku o wa nych osób jest odno to wy -
wa ne w pli ku sy mu la cji, co po zwa la na pó Ÿ niejsz¹ ana li zê pro ce su ewa ku a cji. De -
fi nio wa nie drzwi i wyjœæ ewa kua cy j nych jest skom pli ko wa ne i poch³ania znaczn¹ 
iloœæ cza su. Ponad to, pod czas two rze nia uk³adu wyjœæ i przejœæ, ³atwo o pomy³kê,
któ ra po wo du je ge ne ro wa nie b³êd nych da nych z sy mu la cji. Wszy stkie po prze d -
nie ele men ty pli ku s¹ je dy nie wstê pem, po nie wa¿ naj wa¿ nie j sza czêœæ to de fi ni cja 
grup lu dzi oraz ob sza rów w ja kich s¹ zlo kali zo wa ni przy roz po czê ciu sy mu la cji
ewa ku a cji. Zna cz nik &PERS de fi niu je gru pê lu dzi. Do jego pa ra me trów mo ¿ na
za li czyæ:
ID – okre œlaj¹cy na zwê gru py,
DEFAULT_PROPERTIES – okre œlaj¹cy pa ra me try do my œl ne, zde fi nio wa ne
dla piê ciu pod sta wo wych grup,
PRE_EVAC_DIST – okre œlaj¹cy rozk³ad pra wdopo dobie ñ stwa, z ja kim bê dzie
do bie ra ny czas pie r wszych re a kcji na alarm dla po szcze gó l nych osób,
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DET_EVAC_DIST – okre œlaj¹cy rozk³ad pra wdopo dobie ñ stwa, z ja kim bê dzie
do bie ra ny czas roz po zna nia ala r mu przez po szcze gó l ne oso by,
PRE_LOW – okre œlaj¹cy naj kró t szy czas re a kcji na alarm,
PRE_HIGH – okre œlaj¹cy najd³u¿ szy czas re a kcji na alarm,
DET_LOW – okre œlaj¹cy naj kró t szy czas roz po zna nia ala r mu,
DET_HIGH – okre œlaj¹cy najd³u¿ szy czas roz po zna nia ala r mu,
OUTPUT_SPEED – za pi suj¹cy prê d ko œci po szcze gó l nych osób w wy ni kach sy -
mu la cji,
OUTPUT_DENSITY – za pi suj¹cy gê sto œci roz mie sz cze nia osób,
OUTPUT_TOTAL_FORCE – za pi suj¹cy si³y od dzia³ywa nia po miê dzy ewa -
kuo wa ny mi oso ba mi.
W po lach roz mie sz cze nia lu dzi de fi niu je my ich li cz bê – NUMBER_
_INITIAL_PERSONS, roz miar za j mo wa nej prze strze ni – XB, zna jo moœæ drzwi
i wyjœæ ewa kua cy j nych, pra wdopo dobie ñ stwo z ja kim oso by znaj¹ wyj œcie lub
drzwi – KNOWN_DOOR_PROBS oraz przy na le ¿ noœæ do da nej gru py – PERS_
_ID.

Po przy go to wa niu pli ku *.fds, mo ¿ na przyst¹piæ do sy mu la cji. Pod czas uru -
cha mia nia pro gra mu mo¿e po wstaæ ki l ka pro ble mów. Pie r wszy z nich do ty czy
prze pe³nie nia pa miê ci ope ra cy j nej i prze rwa nia ob li czeñ. Do ta kiej sy tu a cji do -
cho dzi, gdy za³o¿y my zbyt du¿¹ roz dzie l czoœæ do me ny lub ki l ku do men. Dru gim 
pro ble mem jest czas ob li czeñ. W przy pa d ku du ¿ych po mie sz czeñ, w sy mu la cjach 
wy ko ny wa nych dla po trzeb ni nie j szej pra cy, prze kra cza on nie kie dy 30 mi nut.
Do me na ob li cze nio wa o roz dzie l czo œci 20 cm po je dyn czej kon dy g na cji zajmuje
podczas obliczeñ ponad 700 MB pamiêci operacyjnej i podobn¹ iloœæ pamiêci
wirtualnej.

2.4. Sza co wa nie cza su ewa ku a cji par kin gu

Par king nad zie m ny prze zna czo ny dla klien tów oraz pra co w ni ków zlo kali zo -
wa ny jest na szó stej kon dy g na cji obie ktu. Pod sta wo we pa ra me try parkingu s¹
nastêpuj¹ce:
– sze ro koœæ par kin gu 50 m,
– d³ugoœæ par kin gu 120 m,
– li cz ba miejsc par kin go wych 170,
– li cz ba kla tek scho do wych pro wadz¹cych bez po œred nio z par kin gu 4,
– li cz ba kla tek scho do wych ze zja z du 1,
– po ziom zape³nie nia par kin gu 60%,
– d³ugoœæ zja z du 56  m,
– sze ro koœæ zja z du 7,5 m,
– sze ro koœæ drzwi do kla tek scho do wych 4, 6, 7, 8 – 1,2 m,
– sze ro koœæ drzwi do kla t ki scho do wej 5 – 1,7 m,
– czas roz po zna nia ala r mu 60 s,
– czas pie r wszych re a kcji 180 s.
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W sy mu la cji oma wia nej kon dy g na cji nad zie mnej przy jê to po wie rz ch niê
27,9 m2 przy pa daj¹c¹ na jedn¹ oso bê, ko rzy staj¹c z ta be li 7.3.1.2 za wa r tej w no r -
mie NFPA 101 „Life Sa fe ty Code” [12]. Dla po wie rz ch ni par kin gu ok. 6,2 tys. m2

li cz ba osób zna j duj¹cych siê na szó stej kon dy g na cji po win na wy no siæ 222 oraz
dla zja z du o po wie rz ch ni 420 m2 – 15 osób. £¹cz nie na kon dy g na cji szó stej do sy -
mu la cji przy jê to 237 osób.

Do pie r wszej sy mu la cji przy jê to, i¿ bêd¹ to oso by za cho wuj¹ce siê ra cjo na l nie, 
tzn. ¿e ewa ku o wa ni bêd¹ w rów nym sto p niu wy bie ra li drzwi zna ne i w za siê gu
wzro ku. Dro gi ewa kua cy j ne z oma wia nej kon dy g na cji pro wadz¹ do piê ciu kla tek 
scho do wych oz na czo nych zgod nie z pla nem obie ktu nu me ra mi 1, 2, 3, 4, 5
(rys. 1). W wy ni ku sy mu la cji otrzy ma no czas ewa ku a cji z kon dy g na cji rów ny 271 
se kund. Pie r wsza oso ba ewa ku o wa³a siê w 27 se kun dzie do kla t ki scho do wej nr 1. 
Osta t nia oso ba opu sz czaj¹ca kon dy g na cjê wysz³a drzwia mi pro wadz¹cymi do
kla t ki scho do wej nr 4. £¹cz nie naj wiê cej osób ewa ku o wa³o siê przez kla t kê scho -
dow¹ nr 2. Wy ni ka to z fa ktu, ¿e jest ona zlo kali zo wa na w cen tra l nej czê œci d³u¿ -
szej œcia ny par kin gu i jest do brze wi do cz na z ka ¿ dej stro ny. Z tego wzglê du ewa -
ku o wa³o siê ni¹ a¿ 69 osób. Naj mnie j sza li cz ba osób ewa ku o wa³a siê klatk¹
scho dow¹ nr 5. Po wo dem ta kiej sy tu a cji jest to, ¿e kla t ka ta zna j du je siê w czê œci
do ja z do wej (po chy l nia) do ga ra ¿u nad zie mne go, jest zna cz nie od da lo na od g³ów -
nej czê œci ga ra ¿u. Dla po wie rz ch ni czê œci do ja z do wej za³o¿o no, ¿e bê dzie siê tam
zna j do wa³o 15 osób. Po³owa spo œród wszy stkich ewa ku o wa nych opu œci³a kon dy -
g na cjê szóst¹ w 154 se kun dzie. Li cz ba osób, któ re wy bra³y od po wied nie kla t ki
scho do we oraz œred nie przep³ywy, przed sta wio no na rys. 2 i rys. 3.
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Rys. 1. Rzut po zio my szó stej kon dy g na cji

îród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie do ku men ta cji obie ktu.



Ko lejn¹ sy mu la cjê ewa ku a cji kon dy g na cji wy ko na no przy za³o¿e niu, ¿e ewa ku -
o wa ni bêd¹ w pie r wszej ko le j no œci wy bie ra li drzwi któ re znaj¹, a je œli one nie bêd¹
do stê p ne, to te, któ re s¹ wi do cz ne. Wy ni kiem sy mu la cji jest czas ewa ku a cji wy -
nosz¹cy 265 se kund. Pie r wsza oso ba opu œci³a kon dy g na cjê w 39. se kun dzie klatk¹
scho dow¹ nr 4. Tak jak w po prze dniej sy mu la cji, naj wiê cej osób ewa ku o wa³o siê
klatk¹ scho dow¹ nr 4. Osta t nia oso ba ewa ku o wa³a siê klatk¹ scho dow¹ nr 1.
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liczba

Rys. 2. Prze bieg ewa ku a cji szó stej kon dy g na cji (przy ra cjo na l nym wy bo rze dro gi ewa kua cy j nej, 
pa ra metr AGENT_TYPE=1)

Rys. 3. Li cz ba osób ewa ku uj¹cych siê po szcze gól ny mi kla t ka mi scho do wy mi oraz œred ni przep³yw
(dla pa ra me tru AGENT_TYPE=1)



Trze ci¹ grup¹ s¹ oso by za cho wuj¹ce siê spon ta ni cz nie, któ re wy bie raj¹ drzwi
na pod sta wie wy bo ru swo ich po prze dni ków. Czas ewa ku a cji w przy pa d ku ta kie -
go za³o¿e nia jest najd³u¿ szy i wy no si 282 se kun dy. Naj wiê cej, bo a¿ 70 osób, wy -
bra³o kla t kê scho dow¹ nr 2. Z t¹ liczb¹ zwi¹zany jest przep³yw, któ ry wy no si
0,27 os./m/s. Prze bieg ewa ku a cji szó stej kon dy g na cji bu dyn ku (przy spon ta ni cz -
nym wy bo rze dro gi ewa kua cy j nej) przed sta wio no na rys. 6 i 7.
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Rys. 4. Prze bieg ewa ku a cji szó stej kon dy g na cji (przy in tui cy j nym wy bo rze dro gi ewa kua cy j nej,
pa ra metr AGENT_TYPE=2)

Rys. 5. Li cz ba osób ewa ku uj¹cych siê po szcze gól ny mi kla t ka mi scho do wy mi oraz œred ni przep³yw
(dla pa ra me tru AGENT_TYPE=2)



Ko le j nym pa ra me trem, któ ry mo¿e byæ sy mu lo wa ny przy wy ko rzy sta niu
FDS + Evac, jest si³a od dzia³ywa nia po miê dzy ewa kuo wa ny mi oso ba mi. Naj -
wiê ksze zna cze nie ma ona w mie j s cu wy stê po wa nia drzwi i zwê ¿eñ dro gi ewa kua -
cy j nej. Przy prê d ko œci prze mie sz cza nia siê po wy ¿ej 5 m/s lub ci œ nie niu po miê dzy 
oso ba mi po wy ¿ej 1600 N/m za czy na do cho dziæ do po wsta wa nia ura zów zwi¹za -
nych z ewa ku acj¹ [4]. Przy prze kro cze niu wa r to œci tych pa ra me trów po ja wiaj¹ siê 
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Rys. 6. Prze bieg ewa ku a cji szó stej kon dy g na cji (przy spon ta ni cz nym wy bo rze dro gi ewa kua cy j nej,
pa ra metr AGENT_TYPE=3)

Rys. 7. Li cz ba osób ewa ku uj¹cych siê po szcze gól ny mi kla t ka mi scho do wy mi oraz œred ni przep³yw
(dla pa ra me tru AGENT_TYPE=3)



za cho wa nia pro wadz¹ce do po wsta nia pa ni ki. Naj wiê ksza si³a wza je mne go od -
dzia³ywa nia po miê dzy ewa ku uj¹cymi siê oso ba mi wy no si³a 118 N/m (rys. 8). Jest
to wie l koœæ zna cz nie mnie j sza od wa r to œci kry ty cz nej.
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Rys. 8. Si³a od dzia³ywa nia po miê dzy po szcze gól ny mi oso ba mi przy wej œciu do kla t ki scho do wej nr 2

Rys. 9. Po rów na nie cza sów ewa ku a cji w za le ¿ no œci od typu za cho wañ lu dzi pod czas wy bo ru dro gi
ewa kua cy j nej



Sy mu lo wa ny czas ewa ku a cji w za le ¿ no œci od cha ra kte ru za cho wañ lu dzi nie
ró ¿ ni siê znacz¹co. Mo ¿ na za uwa ¿yæ, ¿e w przy pa d ku spon tani cz ne go wy bo ru
dro gi ewa kua cy j nej czas ewa ku a cji jest najd³u¿ szy i wy no si 282 se kun dy. Naj kró -
t szy czas ewa ku a cji wy stê pu je w sy tu a cji, gdy ewa ku uj¹cy wy bie raj¹ drzwi, któ re
znaj¹, a je œli s¹ one nie do stê p ne, kie ruj¹ siê do naj bli ¿ szych drzwi wi dzia nych
w ich za siê gu. Taki cha ra kter za cho wañ po wo du je, ¿e w sy mu la cji czas ewa ku a cji
wy no si 265 se kund.

2.5. Sza co wa nie cza su ewa ku a cji klatk¹ scho dow¹

Kla t ki scho do we to ko le j na czêœæ ko m p le ksu bu dyn ków, któ re maj¹ ogro m ne
zna cze nie pod czas ewa ku a cji. Od po wie d nio za pro je kto wane, maj¹ce wy sta r -
czaj¹c¹ sze ro koœæ oraz w³aœci wie za bez pie czo ne, sta no wi¹ je dyn¹ dro gê ucie cz ki
przed po ¿a rem lub in nym za gro ¿e niem. Li cz ba osób, któ re bêd¹ pod czas ewa ku -
a cji wcho dzi³y na kla t kê, bê dzie po do b na przy za³o¿e niu ta kich sa mych wa run -
ków, czy li 51 osób dla ka ¿ dej kon dy g na cji. Na naj ni ¿ szej kon dy g na cji nad zie -
mnej zna j duj¹ siê po wie rz ch nie han d lo we. Z tego wzglê du li cz ba ewa ku uj¹cych
siê bê dzie wiê ksza. Na po trze by sy mu la cji przy jê to 102 oso by. Z pa r te ru oraz
kon dy g na cji pod zie mnych dro ga ewakuacyjna prowadzi do oddzielnych drzwi
ewakuacyjnych, w zwi¹zku z tym nie uwzglêdnia siê ich podczas symulacji.

Pa ra me try pocz¹tko we dla sy mu la cji cza su ewa ku a cji klatk¹ scho dow¹ s¹ na -
stê puj¹ce:
– wy mia ry kla t ki scho do wej 2,7 m × 6,1 m,
– ró ¿ ni ca wy so ko œci po miê dzy spo cz ni ka mi 2,8 m,
– sze ro koœæ spo cz ni ka 2 m,
– ma ksy ma l na prê d koœæ scho dze nia po scho dach 0,5 m/s,
– ma ksy ma l na prê d koœæ prze mie sz cza nia siê po po wie rz ch niach po zio mych

1,0 m/s,
– sze ro koœæ drzwi pro wadz¹cych na kla t kê 1,2 m,
– sze ro koœæ drzwi ewa kua cy j nych pro wadz¹cych na zewn¹trz bu dyn ku 1,4 m,
– li cz ba kon dy g na cji 9,
– ³¹czna li cz ba osób ewa ku uj¹cych siê klatk¹ scho dow¹ 357.

Po prze pro wa dze niu sy mu la cji czas ewa ku a cji klatk¹ scho dow¹ wy no si 524 s.
Pod czas ewa ku a cji przy wej œciach na kla t ki tworz¹ siê sku pi ska lu dzi, spo wo do -
wa ne prób¹ do sta nia siê na zape³nion¹ kla t kê scho dow¹. Jest to zja wi sko no r ma l -
ne w przy pa d ku jed no ra zo wej ewa ku a cji du ¿ej li cz by osób przez kla t kê scho dow¹ 
o ogra ni czo nej sze ro ko œci. Z wy ni ków otrzy ma nych dziê ki sy mu la cji mo ¿ na od -
czy taæ, ¿e ma ksy ma l nie pod czas sy mu la cji na kla t ce scho do wej zna j do wa³y siê
263 oso by i by³o to w 82 se kun dzie od roz po czê cia ewa ku a cji. Ponad po³owa ma -
ksy ma l nej li cz by osób zna j do wa³a siê na kla t ce scho do wej przez 276 se kund cza -
su ewa ku a cji, co sta no wi ok. 52,6% ca³ego cza su ewa ku a cji. Na rys. 10 po kazano
prze mie sz cza nie siê osób klatk¹ scho dow¹ w opro gra mo wa niu Smo ke view, a na
rys. 11 li cz bê osób zna j duj¹cych siê w kla t ce scho do wej.
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Rys. 10. Sy mu la cja ewa ku a cji klatk¹ scho dow¹

Rys. 11. Li cz ba osób zna j duj¹cych siê w kla t ce scho do wej pod czas ewa ku a cji



Z wy ni ków sy mu la cji mo ¿ li we jest rów nie¿ okre œle nie li cz by osób opu sz -
czaj¹cych kla t kê scho dow¹ w cza sie ewa ku a cji. In fo r ma cje te s¹ bar dzo cen ne,
gdy¿ przy ich u¿y ciu mo ¿ li we jest ob li cze nie prze pu sto wo œci kla t ki scho do wej.
Prze pu sto woœæ kla t ki scho do wej z ko lei mo ¿ na wy ko rzy staæ do osza co wa nia cza -
su ewa ku a cji dla do wo l nie in nej li cz by ewa ku o wa nych osób. Na rys. 12 po ka za no 
li cz bê osób, któ re opu œci³y kla t kê scho dow¹ przez wyj œcie ewa kua cy j ne. Po miê -
dzy 22, a 524 se kund¹ ewa ku a cji li cz ba osób, któ re opu œci³y kla t kê scho dow¹,
wzra sta li nio wo. W ci¹gu 502 se kund kla t kê scho dow¹ opu sz cza 357 osób. Z tego
wy ni ka, ¿e prze pu sto woœæ kla t ki scho do wej wy no si 0,71 os./s. Uw z glêd niaj¹c efe -
ktywn¹ sze ro koœæ kla t ki scho do wej [13] równ¹ 1,3 m, prze pu sto woœæ wy no si ok.
0,55 os./m/s. Tak osza co wa na prze pu sto woœæ mo¿e pos³u¿yæ do ob li cze nia cza su
ewa ku a cji in nej li cz by osób oma wian¹ klatk¹ scho dow¹.

Mo de lem mate ma ty cz nym, któ ry uw z glêd nia po wsta wa nie za to rów i efe ktu
blo ko wa nia siê ewa ku o wa nych osób, jest mo del Me lin ka i Bo t ha [14]. Mo del uw -
z glêd nia li cz bê kon dy g na cji, li cz bê osób, prze pu sto woœæ kla t ki scho do wej oraz
jej efe ktywn¹ sze ro koœæ. Po zwa la to na dok³ad nie jsze osza co wa nie cza su ewa ku a -
cji klatk¹ scho dow¹. Ró ¿ ni ca po miê dzy czasem ewakuacji z symulacji, a o b li czo -
nym, wynosi ok. 80 s.

Ta be la 1. Czas ewa ku a cji z po szcze gó l nych piê ter z uw z glêd nie niem two rze nia siê za to rów,
li czo ny wg [14]

Nu mer kon dy g na cji Li cz ba osób
Czas ewa ku a cji na ni¿sz¹

kon dy g na cjê [s]

6 51 154,46

5 51 131,38

4 51 108,30

3 51  85,23

2 51  62,15

1 102  62,15

Suma 603,67
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Rys. 12. Li cz ba osób, któ re opu œci³y kla t kê scho dow¹ przez wyj œcie ewa kua cy j ne



Znaj¹c czas ewa ku a cji z naj wy ¿ej po³o¿o nej kon dy g na cji oraz czas ewa ku a cji
klatk¹ scho dow¹, mo ¿ li we jest osza co wa nie cza su ewa ku a cji z ca³ego obie ktu.
Œred ni czas ewa ku a cji szó stej kon dy g na cji wy no si 273 s, a czas ewa ku a cji klatk¹
scho dow¹ – przy za³o¿e niu ta kich sa mych wa run ków pa nuj¹cych na ka ¿ dej kon -
dy g na cji – wy no si 524 s. £¹cz nie czas ewa ku a cji z bu dyn ku wy no si 797 s (13 min
17 s). Dla po rów na nia czas osza co wa ny przy wy ko rzy sta niu no r my Bri tish Stan -
dard 7974 PD 7974-6 wy no si 13 min 20 se kund.

2.6. Sza co wa nie cza su ewa ku a cji z sali ki no wej

W bu dyn ku han d lo wym zna j duj¹ siê sale ki no we. Za pe w nie nie od po wied -
nich wa run ków ewa ku a cji jest nie zmie r nie wa ¿ ne. W sa lach ki no wych mo¿e
prze by waæ bar dzo du¿a li cz ba osób, co w przy pa d ku po wsta nia za gro ¿e nia i ewa -
ku a cji mo¿e do pro wa dziæ do po wsta wa nia pa ni ki. Do sy mu la cji przy jê to na stê -
puj¹ce pa ra me try:
– li cz ba miejsc 251,
– sze ro koœæ sali ki no wej 16 m,
– d³ugoœæ 20,20 m,
– sze ro koœæ rzê du krze se³ 0,6 m,
– sze ro koœæ po miê dzy rzê da mi 0,6 m,
– li cz ba rzê dów 12,
– li cz ba rzê dów z le wej stro ny 5,
– sze ro koœæ pra we go rzê du krze se³ 2,43 m,
– sze ro koœæ œro d ko we go rzê du krze se³ 9,07 m,
– sze ro koœæ le we go rzê du krze se³ 1,82 m,
– sze ro koœæ prze j œcia miê dzy rzê da mi 1,3 m,
– sze ro koœæ prze strze ni przed rzê da mi 6,35 m,
– od leg³oœæ pie r wszych drzwi od œcia ny z ekra nem 1,35 m,
– od leg³oœæ dru gich drzwi od œcia ny z ekra nem 7,65 m,
– od leg³oœæ trze cich drzwi od œcia ny z ekra nem 18,35 m,
– sze ro koœæ pie r wszych drzwi 1,2 m,
– sze ro koœæ dru gich drzwi 1,2 m,
– sze ro koœæ trze cich drzwi 1,6 m,
– ró ¿ ni ca wy so ko œci po miê dzy rzê da mi 0,34 m,
– wy so koœæ po mie sz cze nia 9,05 m,
– wy so koœæ prze j œcia do drzwi 3 – 2,25 m.

Sy mu la cja oma wia nej sali ki no wej zo sta³a wy ko na na przy za³o¿e niu pe³nego
zape³nie nia wi do w ni. Ta kie za³o¿e nie daje mo ¿ li woœæ spra w dze nia wa run ków
ewa ku a cji i cza su ewa ku a cji w sy tu a cji naj bar dziej nie ko rzy st nej. Rys. 13 przed -
sta wia zo bra zo wa nie prê d ko œci po ru sza nia siê lu dzi w pie r wszym eta pie ewa ku a -
cji sali ki no wej. Czas ewa ku a cji sali ki no wej ob li czo ny przez FDS + Evac wy no si
145 se kund. Pie r wsza oso ba ewa ku o wa³a siê w 7 se kun dzie od ala r mu. Po³owa
spo œród wszy stkich osób zna j duj¹cych siê w sali opu œci³a po mie sz cze nie przed
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71 se kund¹. Naj wiê cej osób – bo a¿ 150 – przesz³o przez drzwi nr 1, na to miast
drzwia mi nr 2 salê ki now¹ opu œci³o 101 osób. ¯aden z ewa ku uj¹cych siê nie wy -
bra³ trze cich drzwi. Taki rozk³ad wy ni ka z fa ktu, ¿e pie r wsze drzwi s¹ naj bar dziej 
wi do cz ne, dru gie zna j duj¹ siê z le wej stro ny rzê dów, trze cie zaœ s¹ zna cz nie od da -
lo ne od ze j œcia z wi do w ni. Pod czas ewa ku a cji pie r wsze i dru gie drzwi nie by³y
ob³o¿o ne na tyle, aby ewa ku uj¹cy siê mu sie li wy bie raæ trze cie – naj bar dziej od da -
lo ne – drzwi. Z sy mu la cji ewa ku a cji sali ki no wej wy ni ka, ¿e naj wiê ksze opó Ÿ nie -
nie ewa ku a cji spo wo do wa ne jest ci¹gami komu nika cyj ny mi pro wadz¹cymi w dó³ 
wi do w ni. Li cz ba osób przy pa daj¹cych na metr efe kty w nej sze ro ko œci scho dów
prze kra cza 96 os./m. Ponad to mo ¿ na stwier dziæ, ¿e li cz ba wyjœæ ewa kua cy j nych
z sa li ki no wej jest wy sta r czaj¹ca. Po twier dza to brak two rze nia siê sku pisk lu dzi
przy drzwiach ewa kua cy j nych.
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Rys. 13. Zo bra zo wa nie prê d ko œci po ru sza nia siê lu dzi w pie r wszym eta pie ewa ku a cji sali ki no wej



Pod su mo wa nie

Sy mu lo wa nie wa run ków ewa ku a cji jest za gad nie niem z³o¿o nym. Nie zbêd na
jest zna jo moœæ wie lu za le ¿ no œci, ja kie kszta³tuj¹ pro ces ewa ku a cji. Pod czas ewa -
ku a cji wy stê puj¹ in ter akcje po miê dzy ewa ku uj¹cymi siê oso ba mi oraz po miê dzy
ewa ku uj¹cymi siê, a ele men ta mi po mie sz czeñ i dróg ewa kua cy j nych. Nie zbêd ne
jest te¿ okre œle nie cech grup lu dzi, któ rzy bêd¹ siê ewa ku o wa li. Wy stê po wa nie
za cho wañ ta kich jak roz po zna nie ro dza ju ala r mu czy pie r wszych re a kcji po roz -
po zna niu za gro ¿e nia, po wo du je wyd³u¿e nie cza su ewa ku a cji. Nie zbêd ne jest od -
po wied nie za³o¿e nie zna jo mo œci przez ewa ku uj¹ce siê oso by drzwi i wyjœæ ewa -
kua cy j nych. W³aœci we wpro wa dze nie wszy stkich pa ra me trów dróg ewa ku a -
cy j nych ma ogro m ne zna cze nie dla pra wid³owo œci prze pro wa dzo nej sy mu la cji.
Bez po œred nie ko rzy sta nie z mo de li mate ma ty cz nych nie po zwa la na okre œle nie
wszy stkich zja wisk zwi¹za nych z ewa ku acj¹. Z tego po wo du le p sze re zu l ta ty
otrzy mu je siê prze pro wa dzaj¹c sy mu la cje. Na ich pod sta wie mo ¿ na prze ana li zo -
waæ jak prze bie ga ewa ku a cja oraz gdzie zna j duj¹ siê in te re suj¹ce nas prze wê ¿e nia
dróg ewa kua cy j nych po wo duj¹ce spo wo l nie nia w opu sz cze niu obie ktu. Mo ¿ li we
jest rów nie¿ wstê p ne osza co wa nie cza su ewa ku a cji z po mie sz czeñ lub ci¹gami
komu nika cyj ny mi. Czas ten, przy wzro œcie li cz by osób, bê dzie pro po rcjo nal nie
wiê kszy, gdy¿ w³aœci wo œci dro gi ewa kua cy j nej nie ulegn¹ zmia nie.

Ponad to sy mu la cje po zwa laj¹ na stwier dze nie czy sze ro ko œci dróg ewa kua cy j -
nych s¹ wy sta r czaj¹ce przy za³o¿e niu okre œlo nej li cz by osób ewa ku uj¹cych siê
nimi. Na pod sta wie wy ni ków z sy mu la cji mo ¿ li we jest na eta pie pro je kto wa nia
do ko na nie od po wied nich po pra wek, np.: po sze rze nia dróg ewa kua cy j nych lub
za pro je kto wania do da t ko wych wyjœæ. Na to miast w przy pa d ku gdy bu dy nek jest
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Rys. 14. Prze bieg ewa ku a cji sali ki no wej



ju¿ u¿y t ko wa ny, prze pro wa dzo ne symulacje mog¹ pos³u¿yæ do wprowadzenia
odpowiednich norm organizacyjnych.

Otrzy ma ne wy ni ki po zwa laj¹ na okre œle nie w ja kich mie j s cach wy stê pu je naj -
wiê ksze spo wo l nie nie ewa ku a cji. W przy pa d ku obie ktu pod da wa ne go sy mu la -
cjom s¹ to kla t ki scho do we. W sa lach ki no wych s¹ to scho dy pro wadz¹ce w dó³
wi do w ni. W bu dyn kach wielo kondyg nacy j nych isto t na jest li cz ba kla tek scho -
do wych, ich sze ro koœæ oraz usy tu o wa nie. Rów no mie r ne roz sta wie nie kla tek za -
po bie ga zja wi sku two rze nia siê sku pisk lu dzi przy jed nej z nich oraz zbêd ne mu
prze mie sz cza niu do wo l nych kla tek scho do wych. Czas ewa ku a cji osta t niej kon -
dy g na cji ana lizo wa ne go bu dyn ku z uw z glêd nie niem cza sów re a kcji osób na niej
prze by waj¹cych kszta³tuje siê na po zio mie ok. 300 se kund. Ca³ko wi ty czas ewa -
ku a cji z obie ktu bê dzie jed nak zde ter mino wa ny cza sem prze mie sz cza nia siê lu -
dzi klatk¹ scho dow¹. Czas prze mie sz cza nia siê klatk¹ scho dow¹ o naj mnie j szej
sze ro ko œci wy no si³ ok. 525 se kund. Sy mu la cja zak³ada, ¿e wszy stkie oso by bêd¹
sta ra³y siê opu œciæ bu dy nek po ala r mie. Rze czy wi ste zda rze nia po twier dzaj¹, ¿e
wœród lu dzi wy stê puj¹ nie kie dy inne za cho wa nia i – za miast opu sz czaæ bu dy nek
naj krótsz¹ 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 przy pa d ku sy mu la cji ewa ku a cji z du ¿ych obie któw, nie zbêd ny jest po dzia³
na mnie j sze fra g men ty w celu w³aœci we go prze pro wa dze nia ba dañ. Im wiê kszy
obiekt, tym bar dziej wzra sta mo ¿ li woœæ b³êdów, a wra ¿ li woœæ opro gra mo wa nia
na zmia nê pa ra me trów w nie wie l kim sto p niu jest bar dzo du¿a.
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Ma riusz BARAÑSKI

Ta de usz MACIAK

The Possibilities of Modern Software
for Simulation of People Evacuation

from Endangered Buildings

The pa per pre sents the po ssi bi li ties of fe red by mo dern so f twa re to
si mu la te eva cu a tion. Pa r ti cu lar at ten tion is paid to the Fire Dy na mic
Si mu la tor so f twa re cre a ted by the or ga ni za tion NIST, and the ex ten sion of
Evac de ve lo ped by VTT Te ch ni cal Re se arch Cen tre of Fin land. The ar ti c le
shows how you can esti ma te the time to eva cu a te the ob ject  in bdan ger
using such so f twa re. Dy na mi cal ly ex pan ding field of co m pu ter si mu la tion
of eva cu a tion process is an important element in modern fire safety
engineering.

Ke y words: sa fe ty in bu i l dings, pe o p le eva cu a tion, esti ma ting
the eva cu a tion time.
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Ko men da Wo je wó dz ka PSP we Wroc³awiu

Za sto so wa nie nu me ry cz nej sy mu la cji
kom pu te ro wej roz wo ju po ¿a ru dla ce lów

operacy jno-sz kole nio wych s³u¿b ra to w ni czych

1. Ap li ka cje nu me ry cz ne sto so wa ne w sy mu la cji
roz wo ju po¿aru

1.1. Wpro wa dze nie

Mo de lo wa nie zja wisk fizy koche mi cz nych, w tym zja wisk szcze gó l nych, ta -
kich jak po ¿ar, jest me tod¹ re pre zen ta cji i opi su cha ra kte ru oraz z³o¿o no œci
zja wisk wy stê puj¹cych w œro do wi sku po ¿a ru. Pro ces rea li zo wa ny jest przez za sto -
so wa nie wie lu nie za le ¿ nych i z³o¿o nych mo de li mate ma ty cz nych chara ktery zo -
wa nych da ny mi wej œcio wy mi, wa run ka mi brze go wy mi oraz ocze ki wa ny mi da -
ny mi wyj œcio wy mi.

Kom pu te ro we sy mu la cje nu me ry cz ne s¹ doœæ po wszechn¹ me tod¹ ba -

dawcz¹ oraz œro d kiem dy da kty cz nym wyko rzy sty wa nym pod czas re a li za cji 

szko leñ i po ka zów. Pro ble my re a li za cji rze czy wi s tych sy mu la cji im p li ku je

roz wój me tod nu me ry cz nych po zwa laj¹cych w za do wa laj¹cy spo sób za -

pre zen to waæ stan te ch ni cz ny urz¹dzeñ i pro ce sów oraz roz wój pro gno zo -

wa nych za gro ¿eñ dla ba da nych, sy mu lo wa nych obie któw. W pra cy

przed sta wio no re a li za cjê sy mu la cji nu me ry cz nej dla za da ne go obie ktu bu -

dow la ne go. Do da t ko wo prze ana lizo wa no mo ¿ li wo œci oblicze niowo-

 symula cyj ne wy bra nych ap li ka cji kom pu te ro wych dla za da nych wa run ków 

brze go wych rea li zo wa nych sy mu la cji.

S³owa klu czo we: sy mu la cja po ¿a ro wa, szko le nie stra ¿a ków, po ¿ar budynku.
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1.2. Ap li ka cja kom pu te ro wa PO¯ARW

Ap li ka cja nie po sia da in ter fe j su gra fi cz ne go (GUI), wpro wa dza nie da nych
wej œcio wych od by wa siê ty l ko w try bie te ksto wym. Rea li zo wa na sy mu la cja uw z -
glêd nia szy b koœæ zmian po wie rz ch ni po ¿a ru i wy mia nê ciep³a z kon stru kcja mi
bu dyn ku oraz ba da nie po ¿a ru w sze ro kim za kre sie ro dza jów i kon stru kcji bu -
dyn ków. Stru ktu ra pro gra mu po zwa la ba daæ pa ra me try po ¿a ru za rów no w bu -
dyn kach wielo kondyg nacy j nych, jedno kondyg nacy j nych, wielo pomie szcze nio -
wych, jak i w po je dyn czym po mie sz cze niu dla wa run ków spa la nia p³omie -
nio we go o do wo l nej lo ka li za cji og ni ska po ¿a ru. Rów na nia mate ma ty cz ne wa r -
stwo we go mo de lu po ¿a ru uw z glêd niaj¹ wy mu szon¹ we nty la cjê re a li zo wan¹
w gor¹cej lub ch³od nej wa r stwie, co po zwa la na sza co wa nie zmien no œci ba da ne go 
pro ce su. Pro ces ob li cze nio wy po zwa la na okre œle nie pod sta wo we go pa ra me tru
po ¿a ru – tem pe ra tu ry wa r stwy gor¹cej Th w fun kcji cza su t pod czas po ¿a ru w bu -
dyn kach wielo kondyg nacy j nych. Pa ra metr ten okre œla te¿ mi ni ma l ny czas od -
dzia³ywa nia ga zów po ¿a ro wych na dro gi ewa kua cy j ne.

1.3. Ap li ka cja kom pu te ro wa CFAST

Ap li ka cja sto so wa na jest do ob li czeñ ge ne ro wa nia i rozk³adu ga zów po ¿a ro -
wych, w tym tem pe ra tu ry po mie sz czeñ bu dyn ku pod czas roz wo ju po ¿a ru. Ba da -
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Modele fizyczne – badania
wykonywane przy u¿yciu

podobnych uk³adów
wykonanych w mniejszej skali 

Modele po¿arów

Modele matematyczne
 – zachodz¹ce w uk³adzie procesy

opisywane s¹ za pomoc¹
równañ matematycznych

Modele probabilistyczne
– opisywane s¹

prawdopodobieñstwem
zajœcia nastêpuj¹cych

po sobie zdarzeñ 

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 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.   Po dzia³ mo de li po ¿a rów

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [5].



na prze strzeñ za wie ra siê w gra ni cach ku ba tu ry od 1 m3 do 1000 m3 [3]. Rów na nia 
mo de lu sto so wa ne w pro gra mie CFAST maj¹ fo r mê mate ma ty cz nych rów nañ
ró¿ ni cz ko wych opi suj¹cych za sa dy za cho wa nia masy, ene r gii (pie r wsze pra wo
ter mody na mi ki), pra wo gazu do sko na³ego oraz sto sun ki gê sto œci i ene r gii we -
wnê trz nej. Wy ni ka mi ob li czeñ s¹ pa ra me try, ta kie jak: ci œ nie nie, wy so koœæ wa r -
stwy i tem pe ra tu ra zaku mu lo wa nych mas w fun kcji cza su oraz ca³ko wi ta en ta l pia 
dwóch warstw.

Ap li ka cja po sia da zaim ple men to wan¹ bazê da nych za wie raj¹c¹ ma te ria³y
i obie kty pa l ne mog¹ce wyst¹piæ w œro do wi sku po ¿a ru. Wszy stkie re kor dy bazy
da nych mo ¿ na edy to waæ, ist nie je ta k ¿e mo ¿ li woœæ do da wa nia no wych obie któw.
Ap li ka cja po zwa la na re a li za cjê pro gno zy ma ksy ma l nie w 30 po mie sz cze niach.
U¿y t ko w nik mo¿e pre de fi nio waæ pio now¹, po ziom¹ i me cha niczn¹ we nty la cjê.
Da ny mi wyj œcio wy mi pro gra mu s¹:
l tem pe ra tu ra warstw (gó r nej i do lnej),
l tem pe ra tu ra prze gród bu do w la nych, 
l stê ¿e nie po szcze gó l nych pro du któw spa la nia w wa r stwie,
l tem pe ra tu ra obie któw,
l czas akty wa cji try ska czy, 
l szy b koœæ wy dzie la nia ciep³a. 

Po prze pro wa dzo nych ob li cze niach wy ni ki sy mu la cji mog¹ byæ przed sta wio -
ne w pod pro gra mie Smo ke view.

1.4. Ap li ka cja FDS

Ap li ka cja CFD (Com pu ta tio nal Flu id Dy na mics) jest dy na mi cz nym mo de -
lem nu me ry cz nym sto so wa nym m.in. do sy mu la cji po ¿a rów po mie sz czeñ. Te ch -
ni ka mo de lo wa nia sto so wa na w ap li ka cji po le ga na roz wi¹za niu uk³adu rów nañ
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Rys. 1.3-a. Przyk³ado wy wi dok po mie sz czeñ w pro gra mie Smo ke view wyge ne ro wa ny za po moc¹
pro gra mu CFAST

îród³o: opra co wa nie w³asne.



opi suj¹cych za sa dê za cho wa nia masy, pêdu, ene r gii oraz rów na nie sta nu. Ana li -
zo wa na prze strzeñ jest dys kre tyzo wa na na wie le czê œci, a szu ka ne pa ra me try, ta -
kie jak: tem pe ra tu ra, prê d koœæ gazu, stê ¿e nie i ci œ nie nie, wy zna cza ne s¹ od dzie l -
nie dla ka ¿ dej ma³ej ob jê to œci po mie sz cze nia.

Pod czas sy mu la cji wy zna cza ne s¹ pa ra me try, ta kie jak: rozk³ad tem pe ra tu ry,
stê ¿e nie ga zów, za siêg wi dzia l no œci. Mi nu sem pro gra mu jest ma³o przy ja z ny in ter -
fejs wpro wa dza nia da nych – od by wa siê to przez two rze nie ko mend w pli ku te ksto -
wym. Po wy ko na niu ob li czeñ plik wy ni ko wy mo¿e byæ wy œwie t lo ny w pro gra mie
Smo ke view. 

U³atwie niem w pra cy z ap li kacj¹ FDS jest zain sta lo wa nie opro gra mo wa nia
Py ro sim, któ re po zwa la two rzyæ i edy to waæ pli ki FDS. Wpro wa dza nie da nych
wej œcio wych od by wa siê wów czas w œro do wi sku gra fi cz nym. Podgl¹d two rzo -
nych obie któw od by wa siê na bie¿¹co. Ap li ka cja po sia da ze spo lo ny in ter fejs FDS 
i Smo ke view.

2. Mo del obie ktu

Ana li zo wa ny obiekt cha ra kte ryzu je siê ce gla ny mi œcia na mi oraz wy so ko œci¹
do piê ciu piê ter. Upro sz czo ny rzut i prze krój bu dyn ku przed sta wio no na rys. 2-a
i 2-b.

W ana li zo wa nym obie kcie na le ¿y zwró ciæ uwa gê na po ziom te re nu od stro ny
we wnê trz nej (pod wó rze) oraz fron to wej (uli ca). Wej œcie do bu dyn ku od stro ny we -
wnê trz nej jest ob ni ¿o ne o 1 m w sto sun ku do wej œcia od stro ny fron to wej. Kon -
stru k cja ta ma zna cze nie pod czas re a li za cji dzia³añ we nty lacy j nych w obie kcie.
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Rys. 1.4-a.  Ana li zo wa ny obiekt po
dys kre ty za cji. Wie l koœæ po je dyn czej ko mór ki

|X| = 0,1 m; |Y| = 0,1 m; |Z| = 0,1 m

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 1.4-b. Wi dok ana lizo wa ne go przed mio tu
w pro gra mie Smo ke view

îród³o: opra co wa nie w³asne.



3. Sy mu la cja roz wo ju po ¿a ru na przyk³ad zie wy bra ne go
bu dyn ku mie szka l ne go

3.1. Cha ra kte ry styka ba da ne go bu dyn ku, pa ra me try po ¿a ro we materia³ów

Ana li zo wa ny obiekt bu do w la ny jest od wzo ro wa niem ist niej¹cego bu dyn ku
zna j duj¹cego siê we Wroc³awiu. Bu dy nek sta no wi obiekt mie sz ka l ny, wie lo ro -
dzin ny, piê cio kondy gnacy jny. Wy so koœæ kon dy g na cji wy no si 3 m. Pod³oga pierw -
sze go piê tra zna j du je siê 1,5 m po wy ¿ej po zio mu te re nu.

W ana li zie przy jê to za³o¿e nie upra sz czaj¹ce o jed na ko wej aran ¿a cji wszy st -
kich po mie sz czeñ.
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Rys. 2-a. Upro sz czo ny rzut
ana lizo wa ne go obie ktu

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 2-b. Upro sz czo ny prze krój ana lizo wa ne go
obie ktu

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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Rys. 3.1-a. Wi dok bu dyn ku od stro ny fron tu

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 3.1-b. Wi dok od ty l nej stro ny bu dyn ku

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Cha ra kte ry stykê ma te ria³ów bu do w la nych sta no wi¹cych wy po sa ¿e nie ana -
lizo wa ne go obie ktu przed sta wio no w tabeli 3.1-a.

Ta be la 3.1-a. Ze sta wie nie sk³adu ele men tów bu dyn ku

Na zwa ele men tu bu dyn ku Gru boœæ ma te ria³u (m) Ma te ria³

Strop 0,01 p³ytki

0,16 ¿e l bet

Œcia na no œ na 0,02 tynk cemen towo- wa pien ny

0,48 mur ce gla ny

0,02 tynk cemen towo- wa pien ny

Œcia na dzia³owa 0,02 tynk cemen towo- wa pien ny

0,12 mur ce gla ny

0,02 tynk cemen towo- wa pien ny

Dach 0,03 da chów ka ce ra mi cz na

Drzwi 0,04 d¹b

Sza f ki ku chen ne 0,002 so s na ¿ó³ta

0,014 p³yta MDF

0,002 so s na ¿ó³ta

Krzes³a i stó³ 0,04 so s na ¿ó³ta

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [1, 13].
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Rys. 3.1-c. Wi dok trze cie go piê tra ana lizo wa ne go obie ktu

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Ta be la 3.1-b. Ze sta wie nie pa ra me trów ma te ria³ów wy ko rzy sta nych w sy mu la cji

Na zwa ma te ria³u
Gê stoœæ

Ciep³o
w³aœci we

Prze wod noœæ Emi sy j noœæ
Wspó³czyn nik

ab so r pcji
Ciep³o

spa la nia

kg/m3 kJ/(kg•K) W/(m•K) – 1/m kJ/kg

p³ytki 2000 0,92 1,05 0,9 50 000 –

so s na ¿ó³ta  640 2,85 0,14 0,9 50 000 21 200

¿e l bet 2500 0,84 1,7 0,9 50 000 -

tynk
cemen towo- wa pien ny

1700 1   0,82 0,9 50 000 -

mur ce gla ny 1800 0,88 0,77 0,9 50 000 -

da chów ka ce ra mi cz na 2000 0,8 1   0,9 50 000 -

d¹b  800 2,51 0,22 0,9 50 000 18 400

p³yta MDF  250 1,7 0,07 0,9 50 000 18 000

îród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie [10, 11, 13].

3.2. Sce na riusz po ¿a ro wy

Pod czas ana li zy nu me ry cz nej za³o¿o no po wsta nie i roz wój po ¿a ru w po mie sz -
cze niu sa lo nu z ane ksem ku chen nym i ja da l ni¹. Po wie rz ch nia po mie sz cze nia to
23 m2. Za³o¿o no, ¿e w chwi li za ini cjo wa nia po ¿a ru drzwi do mie sz ka nia oraz
du¿e drzwi ba l ko no we w sa lo nie i okno s¹ za mkniê te. Dop³yw œwie ¿e go po wie -
trza do po mie sz cze nia sa lo nu mo¿e od by waæ siê kana³em we nty lacy j nym, szcze -
lin¹ pod drzwia mi, mikro nie szczel noœcia mi oraz otwa r tym ok nem. Osz kle nie
w o k nie i drzwiach ba l ko no wych ule g nie zni sz cze niu, je ¿e li tem pe ra tu ra w po -
mie sz cze niu prze kro czy wa r toœæ 400°C.

Uw z glêd niaj¹c dy mo twó r czoœæ ma te ria³ów wy po sa ¿e nia po mie sz cze nia usta -
lo no, ¿e sa dza emi to wa na jest w ilo œci 0,053 kg na 1 kg spa la ne go ma te ria³u oraz
tle nek wê gla w ilo œci 0,034 kg/kg [2]. Sy mu la cjê zrea li zo wa no dla jed na ko wych
wa run ków atmo sfe ry cz nych: 
l ci œ nie nie 1013 hPa, 
l wi l go t noœæ wzglêd na 40%, 
l tem pe ra tu ra 20°C, 
l brak wia tru. 

Do da t ko wo za³o¿o no, ¿e wa run ki atmo sfe ry cz ne na zewn¹trz ana lizo wa ne go
obie ktu s¹ ta kie same jak wewn¹trz.

W wy ni ku zrea li zo wa nych sy mu la cji mo ¿ na stwier dziæ, ¿e wzrost prê d ko œci
uwa l nia nia ciep³a po ¿a ru mo ¿ na przed sta wiæ sche ma ty cz nie za po moc¹ krzy wej
HRR1.
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1 ang. Heat Re la se Rate.



Ma ksy ma l na moc, jak¹ mo¿e osi¹gn¹æ po ¿ar w ba da nym po mie sz cze niu zo -
sta³a usta lo na na pod sta wie ogra ni cze nia krzy wej HRR przez wentylacjê.

Q m H A hu eqmax , , , , , , ,= × × × × = × × × × =0 1 0 1 0 8 17 5 2 1 1 4 3 48n MW

gdzie:
Av – po wie rz ch nia otwo rów (m2),
heq – œred nia wy so koœæ otwo rów (m),
Hu – wa r toœæ ciep³a spa la nia net to (MJ/kg),
m – bez wy mia ro wy wspó³czyn nik spa la nia.

Wa r toœæ ma ksy ma l nej mocy zo sta³a spra w dzo na przez wy ko na nie sy mu la cji
roz wo ju po ¿a ru w ba da nym po mie sz cze niu z otwa r tym ok nem z ini cjacj¹ na ku -
chen ce ga zo wej. Sy mu la cja wy ko na na zo sta³a na pod sta wie re a kcji spalania
materia³ów w pomieszczeniu. 

Na rys. 3.2-b przed sta wio no prê d koœæ uwa l nia nia ciep³a i ma ksy maln¹ moc
po ¿a ru na po zio mie 3 MW. 

Po mia rów stê ¿e nia tlen ku wê gla do ko na no na kla t ce scho do wej na trze cim
i cz wa r tym piê trze oraz w po mie sz cze niu ku ch ni (po mia ry nu mer 0 i 1). Wszy st -
kich po mia rów do ko na no na wy so ko œci dwóch me trów nad pod³og¹. Po miar
tem pe ra tu ry od by wa³ siê w po mie sz cze niu ku ch ni (po miar nu mer 2). Roz mie sz -
cze nie pun któw po mia ro wych przed sta wio no na rys. 3.2-c.
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Rys. 3.2-a. Wzrost szy b ko œci wy dzie la nia ciep³a (HRR)

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [12].
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Rys. 3.2-b. Prê d koœæ uwa l nia nia ciep³a – ma ksy ma l na moc po ¿a ru

îród³o: opra co wa ne w³asne na pod sta wie wy ni ków pro gra mu Py ro sim.

Rys. 3.2-c. Rzut kon dy g na cji z po ¿a rem, roz mie sz cze nie pun któw po mia ro wych

îród³o: opra co wa nie w³asne.



3.3. Sy mu la cja prze bie gu po ¿a ru, pro po zy cja re a li za cji dzia³añ
ratow niczo- gaœ ni czych

Pod czas sy mu la cji za³o¿o no, ze roz wój po ¿a ru nast¹pi³ w ku ch ni i spo wo do -
wa ny zo sta³ po zo sta wie niem ga r n ka z po traw¹ na ku chen ce ga zo wej. W po mie sz -
cze niu okno by³o otwa r te, drzwi wej œcio we do po mie sz cze nia, jak i drzwi ba l ko -
no we, za mkniê te. Re a li za cjê dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych przedstawiono
w ta be li 3.3-a.

Ta be la 3.3-a. Ha r mo no gram dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych

Czas [s] Po dej mo wa ne dzia³ania

0 ini cja cja po ¿a ru

510 przy by cie Stra ¿y Po ¿a r nej, roz po zna nie, roz wi niê cie jed nej li nii ga œ ni czej po kla t ce
scho do wej, usta wie nie we nty la to ra przed wejœciem do budynku

600 uru cho mie nie we nty la to ra, pul sa cy j ne dwu se kun do we wtry œ niê cie roz pro szo ne go
pr¹du wody z PW-52 przez uchy lo ne drzwi w warstwê podsufitow¹

604 za mkniê cie drzwi wej œcio wych do mie sz ka nia

615 otwa r cie drzwi do mie sz ka nia, wej œcie stra ¿a ków do œro d ka 

625 przy mkniê cie drzwi wej œcio wych do mie sz ka nia, po da nie pr¹du roz pro szo ne go
wo dy w wa r stwê pod su fi tow¹ i na po¿ar

670 ca³ko wi te otwa r cie drzwi wej œcio wych do mie sz ka nia

700 ko niec po da wa nia wody do po ¿a ru, kon tynu o wa nie we nty la cji

900 za ko ñ cze nie sy mu la cji, po ¿ar uga szo ny, po mie sz cze nie oddymione

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [4].

Szy b koœæ wy dzie la nia ciep³a HRR, wzrost tem pe ra tu ry oraz emi sjê tlen ku wê -
gla w fun kcji cza su przed sta wio no na rys. 3.3-a–3.3-c.
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Szybkoœæ wydzielania ciep³a
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Rys. 3.3-a. Szy b koœæ wy dzie la nia ciep³a pod czas po ¿a ru

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie wy ni ków z pro gra mu FDS.



Przed sta wio ne wy ni ki sy mu la cji oraz ana li za rozk³adu tem pe ra tu ry, szy b koœæ 
wy dzie la nia ga zów po ¿a ro wych i emi sja tlen ku wê gla po zwa laj¹ stwier dziæ, ¿e
pra wid³owo prze pro wa dzo no dzia³ania ratow niczo -gaœ ni cze. W opi sa nym sce na -
riu szu nie wy stê puj¹ nie bez pie cz ne dla stra ¿a ków efe kty nie li nio we. W mie j s cu
pra cy pr¹do wni ka tem pe ra tu ra wy no si po ni ¿ej 100°C, a pro wa dzo ne dzia³ania
ga œ ni cze z za sto so wa niem pr¹du roz pro szo ne go wody z PW-52 daj¹ naty ch mia -
sto we re zu l ta ty spa d ku tem pe ra tu ry i po œred nio roz rze dze nia ga zów po ¿a ro wych. 
W do lnej czê œci po mie sz cze nia nie wy stê puj¹ nie bez pie cz ne dla ¿ycia stê¿enie
tlenku wêgla oraz wysoka temperatura, co generuje du¿e prawdopodobieñstwo
prze¿ycia poszkodowanych.
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Rys. 3.3-b.  Przy rost tem pe ra tu ry po mie sz cze nia ku ch ni

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie wy ni ków z pro gra mu FDS.
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Rys. 3.3-c.  Emi sja tlen ku wê gla

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie wy ni ków z pro gra mu FDS.



38 Zeszyty Naukowe SGSP nr 50 (2) 2014

Rys. 3.3-e. Rozk³ad tem pe ra tu ry na kla t ce scho do wej po wej œciu do mie sz ka nia

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie wy ni ków z pro gra mu FDS.

Rys. 3.3-d. Za dy mie nie kla t ki scho do wej przed otwa r ciem drzwi do ana lizo wa ne go mie sz ka nia i po nim

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie wy ni ków z pro gra mu FDS.
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Rys. 3.3-g. Rozk³ad tlen ku wê gla w po mie sz cze niu ku ch ni w momencie przybycia stra¿y po¿arnej

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie wy ni ków z pro gra mu FDS.

Rys. 3.3-f. Rozk³ad tem pe ra tu ry i we kto rów prê d ko œci mas powietrza w ok nie i drzwiach
ba l ko no wych

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie wy ni ków z pro gra mu FDS.



Pod su mo wa nie

Prze pro wa dzo na ana li za po za wa la stwier dziæ, ¿e mo de le po lo we s¹ przy da t ne
nie ty l ko do ce lów szko le nio wych, ale rów nie¿ do usta la nia i re a li za cji ta kty ki
dzia³añ ga œ ni czych. W nie któ rych przy pa d kach, gdy ze bra no szcze gó³owe in fo r -
ma cje na te mat obie ktu bu dow la ne go, sk³ado wa nych w nim ma te ria³ów oraz sto -
suj¹c te ch ni kê sy mu la cji nu me ry cz nej, mo ¿ na uzy skaæ nie zbêd ne in fo r ma cje
o mo ¿ li wo œci roz wo ju i roz prze strze nia nia po ¿a ru. Do u¿y te cz nych da nych nu -
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Rys. 3.3-i. Izo po wie rzch nia tem pe ra tu ry (100°C – ¿ó³ta powierzchnia) w chwi li wej œcia stra ¿a ków do 
po mie sz cze nia

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie wy ni ków z pro gra mu FDS.

Rys. 3.3-h. Rozk³ad tem pe ra tu ry w chwi li wej œcia stra ¿a ków do po mie sz cze nia kuchni

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie wy ni ków z pro gra mu FDS.



me ry cz nych za li czyæ mo ¿ na m.in.: wa r toœæ i rozk³ad tem pe ra tu ry, stê ¿e nie tlen -
ku wê gla, wie l koœæ za dy mie nia, wi do cz noœæ. Po mi mo re a li za cji sy mu la cji nu me -
ry cz nej, na le ¿y bez wzglêd nie zwró ciæ uwa gê, ¿e te ch ni ka ta sta no wi przy bli ¿e nie
sy tu a cji rze czy wi s tych. Uzy ska ne in fo r ma cje o dy na mi ce roz wo ju po ¿a ru ana li -
zo wa nych obie któw nie zwalniaj¹ kieruj¹cego dzia³aniami ratowniczymi z bie¿¹-
cego œledzenia rzeczywistego po¿aru oraz dostosowania technik ratowniczych do
zmiennoœci sytuacji po¿arowej.

Ana li zuj¹c do stê p ne ap li ka cje nu me ry cz ne, na le ¿y zwró ciæ szcze góln¹ uwa gê
na pro gram FDS daj¹cy sze ro kie mo ¿ li wo œci po zy ski wa nia da nych pod czas roz -
wo ju po ¿a ru. Pro gram ofe ru je du¿e mo ¿ li wo œci kszta³to wa nia da nych wyjœcio -
wych, ta kich jak np. p³asz czy z ny rozk³adu prê d ko œci, tem pe ra tu ry, stê ¿e nia sub -
stan cji, prze bieg tych pa ra me trów w cza sie. Ap li ka cja daje mo ¿ li woœæ wi zu a -
li za cji prze bie gu po ¿a ru w cza sie wraz z zo bra zo wa niem ba da nych pa ra me trów.
Wizu a li za cja od by wa siê w da r mo wym pro gra mie Smo ke view. Na to miast prze -
bie gi wy bra nych pa ra me trów s¹ eks po rto wa ne do pli ku ar ku sza kal kula cyj ne go.
FDS jest na rzê dziem na li cen cji Open So u r ce, któ re go dzia³anie jest ko ry go wa ne
przez li cz ne wa li da cje [6, 7]. Po mo c nym na rzê dziem do wpro wa dza nia da nych
wej œcio wych jest opro gra mo wa nie Py ro sim, dziê ki któ re mu wy ko na nie sy mu la -
cji sta je siê zna cz nie pro stsze, a sam pro gram obs³ugu je siê in tui cy j nie. Jego za -
let¹ jest to, ¿e in ter fejs i in stru kcje obs³ugi s¹ w jê zy ku pol skim [8, 9], mi nu sem
jest to, ¿e nie jest to pro gram da r mo wy. Dziê ki 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 ro -
z wój po¿aru.

Sy mu la cje kom pu te ro we po ¿a rów oraz sku t ków dzia³añ po dej mo wa nych
przez stra ¿e po ¿a r ne z po wo dze niem sto so wa ne s¹ pod czas pro ce su dyda kty cz ne -
go i sta no wi¹ do sko na³¹ po moc na ukow¹ dla wy ja œ nie nia i zo bra zo wa nia zjawisk
wystêpuj¹cych w œrodowisku po¿aru.
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Ja nusz Adam WRZESIÑSKI

The Use of Nu me ri cal Co m pu ter Si mu la tion
of Fire Spre ad for Ope ra tio nal and Tra i ning

Pu r po ses for Eme r gen cy Services

Co m pu ter nu me ri cal si mu la tions are fa i r ly com mon re se arch me t hod
and te a ching to ols which are of ten used du ring the tra i nings and
de mon stra tions. The pro blems in re a li za tion of real si mu la tions im p ly the
de ve lo p ment of nu me ri cal me t hods, which in the sati sfa c to ry man ner
al low to show the te ch ni cal con di tion of the equ i p ment and pro ces ses, and
the de ve lo p ment of the pro je c ted thre ats for the ana ly zed ob jects. In this
pa per we wo uld like to re pre sent the nu me ri cal si mu la tion for a gi ven
con stru c tion ob ject. In ad di tio nal we ana ly ze the com pu ta tio nal and
si mu la tion ca pa bi li ties of the chosen computer programs, which were used
for a given boundary condition of realized simulations.

Ke y words: fire si mu la tion, tra i ning fire fi g h ters, fire building.
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Ba da nie wp³ywu mo dy fi ka cji te r mi cz nej
na za cho wa nie ele men tów roz ci¹ga nych

w pod wy ¿szo nych tem pe ra tu rach

Wst êp

Mo dy fi ka cja te r mi cz na dre w na jest jed nym z naj sta r szych pro ce sów sto so wa -
nych do po pra wy w³aœci wo œci u¿y t ko wych dre w na. By³a ona prze pro wa dza na ju¿ 
w cza sach sta ro ¿y t nych, w celu po le p sza nia twar do œci gro tów strza³. Sto so wa no j¹ 
rów nie¿, aby po pra wiæ w³aœci wo œci ele men tów kon stru kcy j nych i ma sztów.
Dziê ki opa la niu w og niu, na po wie rz ch ni dre w na po wsta je wa r stwa zwê glo na,
któ ra jed no cze œ nie spe³nia za da nia ele men tu izo lacy j ne go. Na sku tek dzia³ania
og nia zmie niaj¹ siê te¿ w³aœci wo œci ma te ria³ów dre w nia nych – wzra sta twar doœæ
oraz zwiê ksza siê od po rnoœæ na wa run ki atmo sfe ry cz ne czy te¿ dzia³anie owa dów

W ar ty ku le przed sta wio no wy ni ki ba dañ wp³ywu ro dza ju mo dy fi ka cji te r -

mi cz nej na wy trzy ma³oœæ dre w na przy roz ci¹ga niu pod czas od dzia³ywa nia

ter mi cz ne go. W ba da niach wy ko rzy sta no pró b ki o kszta³tach i wy mia rach

zgod nych z obo wi¹zuj¹c¹ norm¹. Mo dy fi ka cja te r mi cz na pró bek dre w nia -

nych zo sta³a prze pro wa dzo na w dwóch ró ¿ nych pro ce sach do tem pe ra tu ry 

ma ksy ma l nej wy nosz¹cej od po wie d nio 165°C oraz 210°C. Ba da nia wy trzy -

ma³oœcio we zo sta³y wy ko na ne na uni wer sa l nej ma szy nie typu FPZ 100/1

z jed no cze s nym ogrze wa niem pró bek do 200°C. Wy ni ki ba dañ przed sta -

wio ne w fo r mie tabe la ry cz nej wy ka za³y isto t ny wp³yw mo dy fi ka cji te r mi cz -

nej na wy trzy ma³oœæ dre w na za rów no w tem pe ra tu rze no r ma l nej po

och³od ze niu pró bek do tem pe ra tu ry oto cze nia, jak i w pod wy ¿szo nej. Wy -

ka za no rów nie¿ ró ¿ ni ce, któ re wy stê puj¹ pod czas ba dañ wy trzy ma³oœcio -

wych w za kre sie zni sz cze nia pró bek. W przy pa d ku ba dañ pro wa dzo nych

w 200°C zni sz cze nie pró bek jest rów no mie r ne i na stê pu je w œro d ku ich

d³ugo œci, na to miast w tem pe ra tu rze no r ma l nej, 20°C, roz ci¹gane dre w no

roz ry wa³o siê w spo sób nie rów no mier ny.

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.
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i grzy bów. Do da t ko wo na stê pu je zmia na w³aœci wo œci este ty cz nych – cie mnie nie
dre w na. Obe c nie me to da ta zna j du je co raz wiê ksze za sto so wa nie w budo w ni c -
twie. Ogó l nie mo dy fi ka cja te r mi cz na dre w na to pro ces po le gaj¹cy na ogrze wa niu
pod su szo ne go wcze œ niej dre w na do tem pe ra tu ry od oko³o 160°C do oko³o 220°C
i utrzy my wa niu w tak wy so kiej tem pe ra tu rze w od po wie d nio prze wi dzia nym
cza sie. Za rów no tem pe ra tu ra, jak i czas ca³ego pro ce su, maj¹ isto t ne zna cze nie,
je ¿e li cho dzi o efekt este ty cz ny oraz po¿¹dane w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe [2].

Wie l koœæ zmian fi zy cz nych i me cha ni cz nych po wsta³ych pod czas pro ce su za -
le ¿y od: ga tun ku dre w na, cza su mo dy fi ka cji, œro do wi ska mo dy fi ka cji (brak œro -
do wi ska b¹dŸ np. prze grza na para wod na), wy mia rów pró bek, tem pe ra tu ry mo -
dy fi ka cji, za wa r to œci wody w mody fi ko wa nym ma te ria le. W za le ¿ no œci od wy ¿ej
wy mie nio nych czyn ni ków do cho dzi w mnie j szym b¹dŸ wiê kszym sto p niu do na -
stê puj¹cych zmian: zmnie j sze nie prze wod no œci cie p l nej, zmnie j sze nie sku r czu
i spê cz nie nia, zwiê ksze nie twar do œci dre w na, zmnie j sze nie wy trzy ma³oœci na zgi -
na nie, zwiê ksze nie wy trzy ma³oœci na œci ska nie, zwiê ksze nie po da t no œci na pro -
mie nie UV, zwiê ksze nie kru cho œci dre w na, zmnie j sze nie od po rno œci na œcie ra -
nie, zmia na ba r wy na cie mniejsz¹, zmnie j sze nie gê sto œci dre w na, zmnie j sze nie
nasi¹kli wo œci dre w na, zmnie j sze nie wil go t no œci rów no wa ¿ nej dla da nych pa ra -
me trów powietrza, zmiana odpornoœci na grzyby i owady.

Pro ces mo dy fi ka cji te r mi cz nej dre w na w pra kty ce od by wa siê za zwy czaj
w œro do wi skach ga zo wych, naj czê œciej w obe cno œci prze grza nej pary wod nej. Ist -
nie je ki l ka po dzia³ów na fazy pro ce su te r mi cz nej mo dy fi ka cji dre w na [2].
Przyk³ado wy pro ces mo dy fi ka cji te r mi cz nej w œro do wi sku pary wod nej przed -
sta wio no w tabeli 1.

Ta be la 1. Fazy pro ce su te r mi cz nej mo dy fi ka cji dre w na

Faza Po stêp pro ce su

Faza I In ten sy w ne ogrze wa nie do ok. 110°C, su sze nie dre w na.

Faza II Wo l ne na grze wa nie w obe cno œci prze grza nej pary wod nej do za da nej tem pe ra tu ry
oraz osta te cz ne do su sza nie drewna.

Faza III Pro ces mo dy fi ka cji te r mi cz nej w obe cno œci prze grza nej pary wod nej w od po wie d nio
d³ugim cza sie przy za cho wa niu sta³ej tem pe ra tu ry.

Faza IV Sch³ad za nie przy po mo cy roz py lo nej wody do oko³o 80°C.

Faza V Da l sze sch³ad za nie do tem pe ra tu ry ko ñ co wej i kli ma ty za cja.

îród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie: Gli jer L., Su sze nie dre w na i nie ty l ko, Wieœ Ju tra, Wa r sza wa
2011, s. 136.

1. Ma ter ia³ pr óbek i me toda ba dawc za

1.1. Mo dyf ika cja ter miczna pró bek

Do ba dañ wy ko rzy sta no pró b ki z dre w na so s no we go, któ re zo sta³y wy ko na ne
zgod nie z norm¹ PN-81/D-04107 Dre w no. Oz na cza nie wy trzy ma³oœci na roz -
ci¹ga nie wzd³u¿ w³ókien. Kszta³t pró b ki do ba dañ wy trzy ma³oœci na roz ci¹ga nie
przed sta wio no na rys. 1.
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Ogó l nie w ba da niach zo sta³o wy ko rzy sta nych 60 pró bek. Przed przyst¹pie -
niem do wy ko na nia ba dañ, pró b ki le ¿a ko wa³y przez pó³ roku w tem pe ra tu rze
20°C. Po tym cza sie uzy ska no wi l go t noœæ pró bek na po zio mie oko³o 8%. Ponad to
wszy stkie pró b ki zo sta³y dok³ad nie obe j rza ne w celu wy klu cze nia wad ma te -
ria³owych. Kie ru nek w³ókien we wszy stkich przy go to wa nych pró b kach by³
zgod ny z osi¹. Ca³e ba da nie prze bie ga³o dwu fa zo wo. Naj pierw pró b ki zo sta³y
pod da ne mo dy fi ka cji te r mi cz nej w œred niotem peratu ro wym ele ktry cz nym pie cu 
ko mo ro wym typu PK 1100/5. Ca³y pro ces, jak rów nie¿ re je stra cja tem pe ra tu ry,
by³ moni to ro wa ny za po moc¹ ko m pu te ra PC wypo sa ¿o ne go w ter moe le men ty
po mia ro we oraz opro gra mo wa nie AGIMAG re je struj¹ce tem pe ra tu ry w cza sie
prze pro wa dza nia mo dy fi ka cji te r mi cz nej. Sche mat sta no wi ska badawczego
zosta³ przedstawiony na rys. 2.

Przed przyst¹pie niem do pro ce su mo dy fi ka cji wszy stkie pró b ki zo sta³y po -
dzie lo ne na dwie rów ne gru py. Czêœæ z nich zo sta³a pod da na mo dy fi ka cji te r mi -
cz nej w tem pe ra tu rze ma ksy ma l nej 165°C, a po zo sta³e w tem pe ra tu rze 210°C. 
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Rys. 1. Pró b ki do ba da nia wy trzy ma³oœci na roz ci¹ga nie wzd³u¿ w³ókien

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Rys. 2. Sche mat sta no wi ska do wy ko na nia mo dy fi ka cji te r mi cz nej

îród³o: Opra co wa nie w³asne.



Mo dy fi ka cja te r mi cz na wed³ug pie r wsze go za³o¿o ne go typu odby³a siê w
trzech eta pach. W pie r wszej czê œci pró b ki zo sta³y ogrza ne do tem pe ra tu ry 210°C
w cza sie 20 mi nut. W eta pie dru gim pró b ki by³y prze trzy my wa ne w tem pe ra tu -
rze 210°C przez 120 mi nut. Etap ten mia³ klu czo we zna cze nie dla ca³ego pro ce su
mo dy fi ka cji. W eta pie trze cim pró b ki by³y och³ad za ne do 100°C przez 20 mi nut.

W przy pa d ku dru giej me to dy mo dy fi ka cja te r mi cz na zo sta³a po dzie lo na na
piêæ eta pów. W pie r wszym z nich pró b ki zo sta³y ogrza ne przez 5 mi nut do tem -
pe ra tu ry 100°C. Na stê p nie przez 30 mi nut tem pe ra tu ra w pie cu by³a pod no szo na
do 130°C. Pod czas eta pu trze cie go przez 5 mi nut tem pe ra tu ra wzros³a do wa r to œci 
ma ksy ma l nej 165°C i w eta pie czwa r tym by³a ona utrzy ma na przez 120 mi nut.
Osta t ni etap mo dy fi ka cji do ty czy³ och³od ze nia pró bek do tem pe ra tu ry 100°C
przez 20 mi nut. Po prze pro wa dze niu pro ce su mo dy fi ka cji w oby d wu przy pa d -
kach pró b ki by³y wyci¹gane z pie ca i och³ad za ne swo bod nie do tem pe ra tu ry oto -
cze nia. Szcze gó³owy rozk³ad tem pe ra tu ry pod czas oby d wu prze pro wa dzo nych
typów modyfikacji przedstawiono na rys. 3.

1.2. Ba dan ia wy trzyma³oœ ciowe

Ba da nia wy trzy ma³oœcio we prze pro wa dzo no na uni wer sa l nej ma szy nie wy -
trzy ma³oœcio wej FPZ 100/1 (VEB Thu rin ger In du strie werk Ra u en ste in, Ge r ma -
ny), któ ra umo ¿ li wia obci¹¿e nie si³¹ sta tyczn¹ oraz utrzy ma nie jej w uk³ad zie
pio no wym na sta³ym za³o¿o nym po zio mie. Ma ksy ma l na wy twa rza na przez ma -
szy nê si³a sta ty cz na wy no si 100 kN. Ma szy na ma czte ry za kre sy prê d ko œci prze -
su wu tra we r sy. W cza sie ba dañ u¿y ty zo sta³ za kres prê d ko œci prze su wu tra we r sy
I/III, któ ry po zwa la na prze suw tra we r sy z prêdkoœci¹ 0,021÷0,84 mm/min. 

Przed przyst¹pie niem do ba dañ wy trzy ma³oœcio wych pró b ki by³y mo co wa ne
w szczê kach ma szy ny wy trzy ma³oœcio wej. Aby za po biec sa mo czyn ne mu wy su -
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Rys. 3. Pro ce sy mo dy fi ka cji te r mi cz nej dre w na so s no we go

îród³o: Opra co wa nie w³asne.



wa niu sie pró bek pod czas ba da nia wy trzy ma³oœci na roz ci¹ga nie, w otwo rach wy -
ko na nych w pró b ce zo sta³y umie sz czo ne swo rz nie o œred ni cy 10 mm i d³ugo œci
20 mm, któ re mia³y do da t ko wo za bez pie czyæ ele men ty pró b ki przed zgnie ce -
niem w uchwy tach ma szy ny wy trzy ma³oœcio wej. 

W pie r wszym eta pie dla 15 sztuk pró bek dla ka ¿ dej me to dy mo dy fi ka cji wy -
ko na ne zo sta³y ba da nia wy trzy ma³oœcio we w tem pe ra tu rze oto cze nia wy nosz¹cej 
20°C. Pod czas eta pu dru gie go wy ko na ne by³y ba da nia wy trzy ma³oœci na roz -
ci¹ga nie w pod wy ¿szo nej tem pe ra tu rze wy nosz¹cej 200°C. Wzrost tem pe ra tu ry
w ko mo rze pod czas ba da nia prze pro wa dza ny by³ przy po mo cy na wie wu
gor¹cego po wie trza za po moc¹ urz¹dze nia typu GHG 650 LCE. Za kres te m pe ra -
tur uzy ski wa nych u wy lo tu dy szy wy no si³ 50–560°C, a stru mieñ gor¹cego po wie -
trza mo ¿ na by³o re gu lo waæ w za kre sie 250–500 l/min.

Tem pe ra tu ra w ko mo rze by³a re je stro wa na w tra kcie ba da nia za po moc¹ te r -
mo pa ry. Ba da nie po le ga³o na ogrze wa niu ko mo ry do tem pe ra tu ry 200°C zgod nie
z za³o¿o nym rozk³a dem tempe ratu ra - czas zbli ¿o nym do krzy wej no r mo wej
tempe ratu ra - czas. Po osi¹gniê ciu za da nej tem pe ra tu ry, by³a ona utrzy my wa na
przez 120 s w ce lu na grza nia ba da nej pró b ki w ca³ej ob jê to œci. Na stê p nie prze pro -
wa dzo no roz ci¹ga nie sta ty cz ne pró b ki. W cza sie ba da nia mie rzo no ma ksy maln¹
si³ê, przy któ rej na stê pu je ze r wa nie pró b ki.
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Rys. 4. Sche mat uk³adu ba da w cze go do oz na cze nia wy trzy ma³oœci na roz ci¹ga nie w pod wy ¿szo nej
tem pe ra tu rze

îród³o: Opra co wa nie w³asne.



2. Anal iza otrzym any ch wyników

Wy trzy ma³oœæ na roz ci¹ga nie zo sta³a ob li czo na zgod nie z norm¹
PN-81/D-04107 na pod sta wie na stê puj¹cego wzo ru:

R
P

A
rw = max (1)

gdzie:
Rrw – wy trzy ma³oœæ pró b ki na roz ci¹ga nie w [MPa],
Pmax – si³a niszcz¹ca w [N],
A – pole prze kro ju zry wa nej czê œci pró b ki [mm2].

Wy ni ki wy trzy ma³oœci na roz ci¹ga nie dre w na so s no we go mody fiko wa ne go
te r mi cz nie przed sta wio no w ta be lach 2 i 3.

Ta be la 2. Wy trzy ma³oœæ na roz ci¹ga nie dre w na so s no we go mody fiko wa ne go te r mi cz nie
w tem pe ra tu rze 165°C

Tem pe ra tu ra
ba da nia 

N
Œred nia Mi ni mum Ma ksi mum Odch. std. Odch. std.

[°C] [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: Opra co wa nie w³asne.

Ta be la 3. Wy trzy ma³oœæ na roz ci¹ga nie dre w na so s no we go mody fiko wa ne go te r mi cz nie
w tem pe ra tu rze 210°C

Tem pe ra tu ra
ba da nia 

N
Œred nia Mi ni mum Ma ksi mum Odch. std. Odch. std.

[°C] [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: Opra co wa nie w³asne.

Spa dek wy trzy ma³oœci na roz ci¹ga nie w pod wy ¿szo nych tem pe ra tu rach drew -
na mody fiko wa ne go te r mi cz nie w 165°C, 210°C oraz wy kres zbio r czy dla obu te -
m pe ra tur przed sta wio no na rys. 5.
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Wnio ski

Na pod sta wie ana li zy prze pro wa dzo nych ba dañ mo ¿ na wy sun¹æ na stê puj¹ce
wnio ski:
1. Mo dy fi ka cja te r mi cz na dre w na wp³ywa na jego wy trzy ma³oœæ przy roz ci¹ga -

niu. Wy trzy ma³oœæ ta jest zró¿ ni co wa na i za le ¿y od typu prze pro wa dzo nej
mo dy fi ka cji te r mi cz nej. Œred nia wa r toœæ wy trzy ma³oœci na roz ci¹ga nie
wzd³u¿ w³ókien w tem pe ra tu rze 20°C dla dre w na mody fi ko wa nego te r mi cz -
nie w 165°C (II typ mo dy fi ka cji) wy no si 42,58 MPa, na to miast w przy pa d ku
dre w na mody fiko wa ne go w 210°C œred nia wy trzy ma³oœci na roz ci¹ga nie
wzd³u¿ w³ókien w tem pe ra tu rze no r ma l nej 20°C jest zna cz nie wiê ksza i wy -
nios³a 76,25 MPa. Ró ¿ ni ca ta wy no si za tem oko³o 55,8%. 

2. W ba da niach wy ka za no isto t ny wp³yw pod wy ¿szo nej tem pe ra tu ry na spa dek
wy trzy ma³oœci dre w na mody fiko wa ne go te r mi cz nie. 

3. W przy pa d ku pró bek pod da nych na grze wa niu do tem pe ra tu ry 200°C wy trzy -
ma³oœæ na roz ci¹ga nie dla oby d wu ty pów mo dy fi ka cji te r mi cz nej jest zbli ¿o -
na. Œred nia wa r toœæ wy trzy ma³oœci na roz ci¹ga nie wzd³u¿ w³ókien, dla
dre w na mody fi ko wa nego te r mi cz nie w 165°C, wy no si 31,04 MPa, na to miast
w przy pa d ku dre w na mody fiko wa ne go w 210°C, œred nia wy trzy ma³oœci na
roz ci¹ga nie wy no si 32,72 MPa. 

4. Dla oby d wu ty pów mo dy fi ka cji od chy le nia stan dar do we wy ni ków po mia rów
wy trzy ma³oœci dre w na w tem pe ra tu rze pod wy ¿szo nej 200°C s¹ znacz¹co
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Rys. 5. Spa dek wy trzy ma³oœci na roz ci¹ga nie dre w na so s no we go mody fiko wa ne go te r mi cz nie
w tem pe ra tu rze 165°C i 210°C

îród³o: Opra co wa nie w³asne.



mnie j sze od od chy leñ wy ni ków wy trzy ma³oœci dre w na w tem pe ra tu rze no r -
ma l nej 20°C.

5. W wy ni ku za sto so wa nej wysoko tempe ratu ro wej mo dy fi ka cji te r mi cz nej, dre -
w no so s no we zmie nia swoj¹ ba r wê. Po prze pro wa dze niu mo dy fi ka cji te r mi cz -
nej w tem pe ra tu rze 165°C wi daæ nie wie l kie ró ¿ ni ce w zmia nie ba r wy,
na to miast po wy ko na niu mo dy fi ka cji w tem pe ra tu rze 210°C dre w no so s no we
wy ra Ÿ nie cie mnie je.

6. Pod czas ba dañ wy trzy ma³oœcio wych mia³y mie j s ce ró ¿ ni ce w zni sz cze niu
pró bek. Dre w no roz ci¹gane w tem pe ra tu rze no r ma l nej 20°C roz ry wa³o siê
nie rów no mier nie. W przy pa d ku ba dañ pro wa dzo nych w 200°C zni sz cze nie
pró bek jest rów no mie r ne i na stê pu je w œro d ku ich d³ugo œci.

7. Dok³ad nie jsze w³aœci wo œci dre w na so s no we go mody fiko wa ne go te r mi cz nie
mog³yby zo staæ zba da ne dziê ki ba da niom uzu pe³niaj¹cym wy trzy ma³oœci na
œci ska nie oraz zgi na nie.

Przed sta wio ny ar ty ku³ mo¿e byæ pod staw¹ do prze pro wa dze nia ko le j nych ba -
dañ wy trzy ma³oœcio wych dre w na so s no we go oraz in nych ga tun ków pod da nych
pro ce so wi mo dy fi ka cji te r mi cz nej. Obe c nie ma te ria³ ten zna j du je co raz sze r sze
za sto so wa nie w budo w ni c twie i prze my œle – ze wzglê du na trwa³oœæ oraz swo je
wa lo ry este ty cz ne, dla te go te¿ tak wa ¿ ne jest po zna nie cech wy trzy ma³oœcio wych
dre w na mody fiko wa ne go te r mi cz ne w pod wy ¿szo nych temperaturach.
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Pawe³ OGRODN IK

Bart³omiej TAT KA

Te sting the In flu en ce of the The r mal
Mo di fi ca tion on the Spre a ding Ele ments
Be ha vio ur in the In cre a sed Tem pe ra tu res

The ar ti c le pre sents the re sults of tests on the in flu en ce of the the r mal
mo di fi ca tion on wood strength whi le be ing spre ad du ring the r mal in ter ac tion.
The sha pe and size of the sa m p les used in the tests are com pa ti b le with the
stan dard in fo r ce. The wood the r mal mo di fi ca tion has been done in two
dif fe rent pro ces ses up to max tem pe ra tu res of 165°C and of 210°C. The
strength tests have been made in the uni ve r sal ma chi ne of the FPZ 100/1 type
with the simu lta ne o us he a ting the samples up to 200°C.

The tests re sults, pre sen ted in a ta bu lar way, have shown the con side ra b le
in flu en ce of the the r mal mo di fi ca tion on wood strength, both in no r mal
tem pe ra tu re af ter co o ling the sa m p les to sur ro un ding tem pe ra tu re and in
hi g her. Some dif fe ren ces which oc cur du ring the strength tests and du ring
the fa i lu re of the test sa m p les have been pre sen ted. Du ring the tests
con du c ted in the temp of 200°C, the fa i lu re of the test sa m p les is at a uni form 
rate and oc curs in si de the ir length whi le in the no r mal tem pe ra tu re of 20°C
the spre a ding wood was te a ring itself in a non-uniform way.

Ke y words: the r mal mo di fi ca tion, high tem pe ra tu res, wo o den con stru c tions.
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prof. dr hab. Ma rek LI SIE CKI

Uni we r sy tet Kar dy na³a Ste fa na Wy szy ñ skie go

Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej 

Uwa run ko wa nia pro jako œcio we go zarz¹dza nia
bez pie cze ñ stwem oby wa te li

Wpro wa dze nie

Wa run kiem ko nie cz nym prze ciw dzia³ania za gro ¿e niom dla bez pie cz ne go
bytu oraz roz wo ju oby wa te li jest zna jo moœæ tego zja wi ska. Po ziom i waga po -
szcze gó l nych za gro ¿eñ sta no wi¹ punkt wyj œcia do two rze nia od po wied nich stra -
te gii dzia³ania, przy go to wa nia od po wied nich roz wi¹zañ forma lno- pra w nych, po -
dzia³u za so bów fi nan so wych na po szcze gó l ne ob sza ry za gro ¿eñ, two rze nia
in sty tu cji re a li zuj¹cych za da nia pre wen cy j ne, ope ra cy j ne i re stry kcy j ne oraz oce -
nia nia dzia³añ. Ich ja koœæ, spra w noœæ i inno wa cy j noœæ maj¹ wp³yw na po ziom
zja wisk za gra ¿aj¹cych bez pie cze ñ stwu oby wa te li. £añ cuch tych powi¹zañ przed -
sta wio no na rys. 1.

1. Zagro ¿en ia dla bezpi ecz eñs twa oby wat eli

Jed noz na cz ne okre œle nie zbio ru pod sta wo wych za gro ¿eñ dla bez pie cz ne go
bytu i roz wo ju oby wa te li nie jest ³atwe. Wp³yw na to ma m.in. tery to ria l ne zró¿ -
ni co wa nie za gro ¿eñ, dy na mi ka zmian, brak mo ¿ li wo œci ich pe³nej iden ty fi ka cji.
îród³em wie dzy na ten te mat mog¹ byæ sta ty sty ki or ga ni za cji funk cjo nuj¹cych na
rzecz za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa, po trze by zg³asza ne bez po œred nio przez
spo³ecz noœæ lo kaln¹, opi nie eks per tów.

Ja koœæ us³ug œwia d czo nych na rzecz bez pie cze ñ stwa oby wa te li za le ¿y od

spra w ne go zarz¹dza nia orga ni za cja mi re a li zuj¹cymi te us³ugi. Zarz¹dza nie

to po win no byæ rea li zo wa ne w spo sób kom p le kso wy – zgod nie z za pro -

pono wa nym w ar ty ku le ³añ cu chem dzia³añ na rzecz utrzy ma nia za gro ¿eñ

na po zio mie akce p to wa nym przez oby wa te li.

S³owa klu czo we: zarz¹dza nie ja ko œci¹, zarz¹dza nie bez pie cze ñ stwem

oby wa te li, ja koœæ w zarz¹dza niu bez pie cze ñ stwem oby wa te li.
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W jed nym z naj no wszych ra po r tów eks per tów przed sta wiaj¹cym za gro ¿e nia
o cha ra kte rze glo ba l nym dla bez pie cze ñ stwa oby wa te li, wy mie nia siê piêæ ka te -
go rii tych za gro ¿eñ: eko no mi cz ne, œro do wi sko we, spo³ecz ne, geo poli ty cz ne oraz
tech nolo gi cz ne1. Szcze gó³owe za gro ¿e nia w ra mach tych ka te go rii oraz ich wagê
przed sta wio no w tabelach 1–5.

Ta be la 1. Eko no mi cz ne za gro ¿e nia glo ba l ne i ich waga w la tach 2012-2013

Lp. Za gro ¿e nia 2013 2012

1. G³ówne sy ste mo we ban kru c twa 0,23 0,26

2. Po wa ¿ ne ró ¿ ni ce do cho dów 0,21 0,18

3. Prze wlek³e za bu rze nia rów no wa gi fi ska l nej 0,2 0,32

4. Skra j ne wa ha nia cen ene r gii i ro l ni c twa 0,1 0,08

5. Prze wlek³e za bu rze nia rów no wa gi na ryn ku pracy 0,07 0,04

6. „Twar de l¹do wa nie” go spo da rek wschodz¹cych 0,05 0,02

7. Po wta rzaj¹ce siê kry zy sy p³yn no œci 0,04 0,02

8. Opa no wa nie in fla cji lub de fla cji 0,04 0,03

9. D³ugo trwa³e za nie dba nia in fra stru ktu ry 0,03 0,02

10. Nie prze wi dzia ne ne ga ty w ne sku t ki re gu la cji 0,03 0,04

îród³o: Na pod sta wie Glo bal Risks 2013, Eighth Edi tion, World Eco no mic Fo rum, Com mit ted to Im pro -
ving the Sta te of the World.
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Podstawy prawne
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Strategia
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odpowiedzialnych
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Rys. 1. £añ cuch dzia³añ na rzecz utrzy ma nia za gro ¿eñ na po zio mie akce p to wa nym przez oby wa te li

îród³o: opra co wa nie w³asne.

1 Glo bal Risks 2013, Eighth Edi tion, World Eco no mic Fo rum, Com mit ted to Im pro ving the Sta te of 
the World; The World's „Most Im po r tant” Pro blems Pu b li s hed on Apr 12, 2013 in Is sue 120 – April
2013, Glo ba li za tion, Po li tics, Va lu es.



Ta be la 2. Œro do wi sko we za gro ¿e nia glo ba l ne i ich waga w la tach 2012–2013

Lp. Za gro ¿e nia 2013 2012

1. Nie po wo dze nia ad ap ta cji zmia ny kli ma tu 0,26 0,22

2. Wzrost emi sji ga zów ciep la r nia nych 0,17 0,32

3. Niew³aœci wie zarz¹dzo na ur ba ni za cja 0,15 0,09

4. Upo r czy wa eks tre ma l na po go da 0,1 0,07

5. Z³a go spo dar ka zie mi¹ i dro ga mi wod ny mi 0,09 0,13

6. Nie od wra cal ne zanie czy sz cze nie 0,09 0,06

7. Ba kte rie od po r ne na anty bio ty ki 0,06 0,04

8. Bez pre ce den sowe zni sz cze nie geo fi zy cz ne 0,05 0,05

9. Nad mie r na eks plo a ta cja ga tun ków 0,02 0,02

10. Po da t noœæ na bu rze geo mag nety cz ne 0,01 0,01

îród³o: Na pod sta wie Glo bal Risks 2013, Eighth Edi tion, World Eco no mic Fo rum, Com mit ted to Im pro -
ving the Sta te of the World.

Ta be la 3. Spo³ecz ne za gro ¿e nia glo ba l ne i ich waga w la tach 2012–2013

Lp. Za gro ¿e nia 2013 2012

1. Kry zys za opa trze nia w wodê 0,22 0,13

2. Nie zrów nowa ¿o ny wzrost po pu la cji 0,17 0,24

3. Kry zys bra ku ¿y w no œci 0,15 0,09

4. Rosn¹cy fa na tyzm re li gi j ny 0,12 0,11

5. Nie produ kty w noœæ sta rzej¹cego siê spo³ecze ñ stwa 0,12 0,14

6. Re a kcje prze ciw glo ba li za cji 0,09 0,14

7. Po da t noœæ do pan de mii 0,04 0,03

8. Rosn¹cy po ziom cho rób prze wlek³ych 0,04 0,03

9. Nie ste rowa l na mi gra cja 0,03 0,08

10. Nie sku te cz na po li ty ka anty na rko tyko wa 0,02 0,00

îród³o: Na pod sta wie Glo bal Risks 2013, Eighth Edi tion, World Eco no mic Fo rum, Com mit ted to Im pro -
ving the Sta te of the World.

Ta be la 4. Geo poli ty cz ne za gro ¿e nia glo ba l ne i ich waga w la tach 2012–2013

Lp. Za gro ¿e nia 2013 2012

1. Glo ba l na nie wy do lnoœæ zarz¹dza nia 0,29 0,4 

2. Wszech obe c na za ko rze nio na ko ru p cja 0,14 0,13

3. Nie po wo dze nia roz wi¹zy wa nia kon fli któw na dro dze
dyp loma ty cz nej

0,14 0,09

4. Ter ro ryzm 0,12 0,12

5. Kry ty cz na nie sta bi l noœæ pañstw 0,11 0,15

6. Roz pra sza nie bro ni ma so we go ra ¿e nia 0,1 0,05

7. Jed no stron na na cjo nali za cja za so bów 0,05 0,02

8. Za ko rze nio na prze stê pczoœæ zor gani zo wa na 0,04 0,03

9. Po wszech ny nie le ga l ny han del 0,02 0,02

10. Mili ta ry za cja prze strze ni 0,01 0,01

îród³o: na pod sta wie Glo bal Risks 2013, Eighth Edi tion, World Eco no mic Fo rum, Com mit ted to Im pro -
ving the Sta te of the World.
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Ta be la 5. Tech nolo gi cz ne za gro ¿e nia glo ba l ne i ich waga w la tach 2012–2013

Lp. Za gro ¿e nia 2013 2012

1. Kry ty cz ne awa rie sy ste mów 0,22 0,45

2. Cy ber ata ki 0,21 0,18

3. Nie prze wi dzia ne sku t ki ³ago dze nia zmian kli ma tu 0,15 0,04

4. Wra ¿ li woœæ do staw za so bów na tu ra l nych 0,13 0,09

5. Roz leg³a cy fro wa dez info r ma cja 0,1 0,07

6. Nie prze wi dzia ne sku t ki no wych te ch no lo gii nauk przy rod ni -
czych

0,08 0,05

7. Po wszech ne przy pa d ki oszustw lub kra dzie ¿y da nych 0,07 0,08

8. Nie spra w noœæ sy ste mów w³as no œci inte le ktua l nej 0,03 0,03

9. Nie prze wi dzia ne sku t ki nano tech no lo gii 0,01 0,01

10. Roz prze strze nia nie or bi tal ne go gruzu 0,01 0

îród³o: na pod sta wie Glo bal Risks 2013, Eighth Edi tion, World Eco no mic Fo rum, Com mit ted to Im pro -
ving the Sta te of the World.

Szcze gó l nie wa ¿ nym Ÿród³em in fo r ma cji o za gro ¿e niach dla oby wa te li s¹ in for -
ma cje od nich sa mych. W okre sie wzglêd nie sta bi l ne go roz wo ju (rok 2006) oby -
wa te le pañstw Unii Eu ro pe j skiej wska zy wa li, ¿e naj wiê ksze za gro ¿e nie dla nich
sta no wi¹: bez ro bo cie, prze stê pczoœæ, sy tu a cja go spo da r cza, sy stem opie ki zdro -
wo t nej, imi gra cja, wzrost cen i in fla cja, ter ro ryzm, eme ry tu ry, po da t ki, sy stem
edu ka cji. Zbiór tych za gro ¿eñ, z uw z glê d nion¹ hie ra r chi¹ wa ¿ no œci, przed sta -
wio no na rys. 2.
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Rys. 2. Hie ra r cha za gro ¿eñ dla bez pie cze ñ stwa oby wa te li w Unii Eu ro pe j skiej (ba da nia
prze pro wa dzo no wiosn¹ 2006 r.)

îród³o: Ko mi sja Eu ro pe j ska, Eu ro pa i jej mie sz ka ñ cy. Pod sta wo we fa kty i li cz by. Urz¹d Ofi cja l nych Pu-
 b li ka cji Wspól not Eu ro pe j skich, Lu kse m burg 2007.



Na po do b ne za gro ¿e nia w la tach 2003–2005 wska zy wa li Po la cy. Oba wiali siê
prze de wszy stkim: utra ty pra cy, bra ku œro d ków na utrzy ma nie ro dzi ny; cho rób
i bra ku œro d ków na le cze nie; ko ru pcji i nie ucz ci wo œci urzêd ni ków; bra ku per -
spe ktyw ¿y cio wych dla sie bie i swo ich dzie ci; kra dzie ¿y, na pa dów, roz bo jów.
Zbiór za gro ¿eñ ze wskazaniem ich wagi przedstawiono w tabeli 6.

Ta be la 6. Oba wy Po la ków do tycz¹ce ich bez pie cze ñ stwa

Lp. Oba wy mie sz ka ñ ców (M) oraz pra cuj¹cych stu den tów stu diów za ocz nych (S1 i S2)
Po ziom w ska li

1-5

1. Utra ta pra cy, brak œro d ków na utrzy ma nie ro dzi ny M 4,29

S1 4,05

S2 4,09

2. Cho ro by, brak œro d ków na le cze nie M 4,37

S1 3,86

S2 3,97

3. Ko ru p cja, nie ucz ci woœæ urzêd ni ków M 4,18

S1 3,61

S2 3,9

4. Brak per spe ktyw ¿y cio wych dla sie bie i swo ich dzie ci M 4,14

S1 2,88

S2 3,89

5. Kra dzie ¿e, na pa dy, roz bo je M 4,15

S1 3,01

S2 3,64

6. Na si laj¹ce siê pa to lo gie spo³ecz ne M 3,93

S1 3,24

S2 3,51

7. Roz wój prze stê pczo œci zor gani zo wa nej M 3,86

S1 3,39

S2 3,7

8. Kon se k wen cje przyst¹pie nia Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej M 3,54

S1 3,01

S2 2,69

9. Po ¿a ry, wy bu chy, awa rie te ch ni cz ne M 3,88

S1 3,92

S2 3,23

10. Klê ski ¿y wio³owe M 3,65

S1 3,99

S2 3,22

11. Ska ¿e nie œro do wi ska M 3,54

S1 3,65

S2 3,53

12. Nap³yw oby wa te li zza wschod niej gra ni cy M 3,26

S1 4,02

S2 2,92

13. Nie po ko je spo³ecz ne, blo ka dy dróg M 3,16

S1 3,38

S2 2,64
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Le gen da:
M – mie sz ka ñ cy ob jê tych ba da nia mi po wia tów (ba da nia prze pro wa dzo no je sie ni¹ 2003 r.),
S1 – stu den ci stu diów za ocz nych KUL oraz WSZiP w Wa r sza wie i P³oñ sku (ba da nia prze pro wa dzo no
wiosn¹ 2004 r.),
S2 – stu den ci stu diów za ocz nych KUL oraz WSZiP w Wa r sza wie i P³oñ sku (ba da nia prze pro wa dzo no je -
sie ni¹ 2005 r.).

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Po do b ne wy ni ki ba dañ uzy ska³ B. Ko so wski. Ob jê ta ba da nia mi gru pa mê ¿ -
czyzn wska za³a, ¿e naj bar dziej w ko le j no œci boi siê: bra ku pe w no œci eko no mi cz -
nej, cho ro by w³as nej, prze stê pczo œci oraz ka ta strof. Ko bie ty zaœ w ko le j no œci naj -
bar dziej siê boj¹: cho ro by w³as nej, bra ku pe w no œci eko no mi cz nej, prze stêp-
czo œci, sa mo tno œci, cho rób bli skich2.

Wa¿n¹ spraw¹ jest to, na kogo mo ¿e my li czyæ w sy tu a cji za gro ¿e nia bez pie czeñ -
stwa. Syn te ty cz ne wy ni ki ba dañ przed sta wio no w ta be li 7.

Ta be la 7. Za ufa nie oby wa te li do ro dzi ny, s¹sia dów, or ga nów sa morz¹do wych, rz¹do wych,
or ga ni za cji cha ryta ty w nych w wy pa d ku za gro ¿e nia ich bez pie cze ñ stwa

Lp.
Pod mio ty na któ re mog¹ li czyæ

oby wa te le w sy tu a cji za gro ¿e nia
bez pie cze ñ stwa

Za gro ¿e nie
bez pie cze ñ stwa 

oso bi ste go

K³opo ty
oso bi ste

i ro dzin ne

Klê ski
¿y wio³owe,

po ¿a ry

Inne
ne ga ty w ne
zja wi ska

1. Ro dzi na 69,8 83,2 49,1 46,4

2. S¹sie dzi i zna jo mi 38,1 28,9 46,4 24,1

3. W³adze sa morz¹dowe (gmin ne, po wia to -
we) i pod leg³e im in sty tu cje

6,2 3,4 50,2 17,6

4. W³adze rz¹dowe, w tym Po li cja, Pa ñ -
stwo wa Stra¿ Po ¿a r na, Agen cja Bez pie -
cze ñ stwa We wnê trz ne go, wojsko itd.

25,8 2,7 58,4 18,9

5. Or ga ni za cje cha ryta ty w ne 2,8 15,1 32,6 22,3

6. Ktoœ inny 13,7 14,1 9,6 18,2

7. Nikt (mogê li czyæ ty l ko na sie bie) 16,8 13,1 5,2 13,1

îród³o: na pod sta wie ba dañ prze pro wa dzo nych je sie ni¹ 2005 r. wœród 291 pra cuj¹cych stu den tów stu diów 
za ocz nych WSZiP w Wa r sza wie, w P³oñ sku oraz KUL. Do ko na no ta kie go do bo ru re spon den tów, aby
osi¹gn¹æ rów no miern¹ re pre zen ta cjê ob sza rów wie j skich i mie j skich. Wiek wiê kszo œci ba da nych waha³
siê w prze dzia le 21–50 lat (97,3%).

Uzy ska ne re zu l ta ty z jed nej stro ny wska zuj¹ na nie zbyt wy so kie za ufa nie do
in sty tu cji pu b li cz nych odpo wie dzia l nych za bez pie cze ñ stwo oby wa te li, z dru giej
– i chy ba do brze – na to, ¿e w sy ste mie bez pie cze ñ stwa wa ¿ ny mi ele men ta mi s¹:
ro dzi na, s¹sie dzi, wie dza i za cho wa nia w³asne.

W okre sie za chwia nia sta bi l no œci spo³eczno -eko nomi cz nej w Eu ro pie, uk³ad
wy ró ¿ nio nych wy ¿ej za gro ¿eñ dla oby wa te li uleg³ nie wie l kim zmia nom. Oba wy
Euro pe j czy ków w roku 2012 prze de wszy stkim do ty czy³y: wzro stu cen i in fla cji,
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2 Ko so wski B.: Wie lo aspe kto woœæ za gro ¿eñ dete r mi nan tem bez pie cze ñ stwa cy wi l ne go [w:] Wy -
zwa nia bez pie cze ñ stwa cy wi l ne go XXI wie ku – in ¿y nie ria dzia³añ w ob sza rach na uki, dy da kty ki
i pra kty ki (red. Ko so wski B., W³oda r ski A.), Fun da cja Edu ka cja i Te ch ni ka Ra tow ni c twa we
wspó³pra cy z SGSP, Wa r sza wa 2007, s. 19–20.



bez ro bo cia, sy tu a cji go spo da r czej w kra ju, po da t ków, sy tu a cji fi nan so wej go spo -
darstw do mo wych, zdro wia i opie ki spo³ecz nej, eme ry tur, sy ste mu oœwia ty, kli -
ma tu, œro do wi ska, ene r ge ty ki, prze stê pczo œci, wa run ków mie sz ka nio wych, imi -
gra cji, ter ro ry z mu. Zbiór tych obaw, uw z glêd niaj¹cy ich wagê oraz wy ró ¿ niaj¹cy
Pol skê na tle in nych pañstw Unii Eu ro pe j skiej, przed sta wio no w ta be li 8.

Ta be la 8. Oba wy mie sz ka ñ ców Unii Eu ro pe j skiej, w tym Pol ski, je sie ni¹ 2012 r.

Lp. Oba wy mie sz ka ñ ców
Ich waga w UE w ska li

od 0 do 1
Ich waga w Pol sce w ska li

od 0 do 1

1. Wzrost cen/in fla cja 0,44 0,55

2. Bez ro bo cie 0,21 0,26

3. Sy tu a cja go spo da r cza w kraju 0,19 0,14

4. Po da t ki 0,16 0,06

5. Sy tu a cja fi nan so wa go spo da r stwa
domowego

0,15 0,17

6. Zdro wie i opie ka spo³ecz na 0,15 0,17

7. Eme ry tu ra 0,13 0,14

8. Sy stem oœwia ty (edu ka cji) 0,09 0,04

9. Kli mat, œro do wi sko, ene r ge ty ka 0,06 0,01

10. Prze stê pczoœæ 0,06 0,03

11. Wa run ki mie sz ka nio we 0,05 0,03

12. Imi gra cja 0,02 0,01

13. Ter ro ryzm 0,01 0,01

îród³o: na pod sta wie Stan dard Euro ba ro me ter 78 Au tumn 2012, Pu b lic opi nion in The Eu ro pe an Union,
Re port, No ve m ber 2012, Eu ro pe an Com mis sion.

Po ziom za gro ¿eñ dla bez pie cz ne go bytu oby wa te li w p³asz czy Ÿ nie krajo wej
za le ¿y od sto p nia roz wo ju po szcze gó l nych pañstw. Ten den cje w tym za kre sie,
ana li za czyn ni ków maj¹cych wp³yw na ten roz wój, s¹ przed mio tem ba dañ wie lu
oœro d ków na uko wych. Na szcze góln¹ uwa gê zas³uguj¹ dwa naj no wsze ra po r ty
z ba dañ (z 2013 r.): The World’s „Most Im po r tant“ Pro blems oraz 2013 The Le -
ga tum Pro spe ri ty In dex3.

Ra port The World’s „Most Im po r tant“ Pro blems przed sta wia sy tu a cjê w naj -
bar dziej roz wi niê tych pa ñ stwach œwia ta z pun ktu wi dze nia: przy cho dów i pra cy;
œro do wi ska, prze stê pczo œci i za kwa tero wa nia; zdro wia i edu ka cji, a ta k ¿e po zio -
mu do bro by tu. Mo ¿ na za uwa ¿yæ, ¿e naj le p sze wy ni ki osi¹gaj¹: Au stra lia, Sta ny
Zjed no czo ne, No r we gia, Szwe cja, Ka na da. Pol ska za j mu je 28 po zy cjê. Indeksy
poziomu ¿ycia w wybranych pañstwach przedstawiono na rys. 3.
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Rys. 3. In de ksy po zio mu ¿y cia w wy bra nych pa ñ stwach

îród³o: na pod sta wie The World’s „Most Im po r tant” Pro blems Pu b li s hed on Apr 12, 2013 in Is sue 120
– April 2013, Glo ba li za tion, Po li tics, Va lu es.



Ra port 2013 The Le ga tum Pro spe ri ty In dex iden ty fi ku je i kla sy fi ku je ja ko œci
¿y cia w 142 pa ñ stwach œwia ta. W pro ce sie ba da w czym prze ana lizo wa no osiem
ob sza rów cha ra kte ry zuj¹cych tê ja koœæ. W ba da niach uwz glê d nio no:
l wy da j noœæ go spo dar ki (po li ty kê ma kroe ko no miczn¹, za do wo le nie i ocze ki -

wa nia go spo da r cze, fun kcjo no wa nie fun da cji na rzecz roz wo ju, fi nan sow¹ efek -
ty w noœæ se kto rów),

l przed siê bio r czoœæ i mo ¿ li wo œci roz wo jo we (przed siê bior czo œci w kra ju, pro -
mo cjê dzia³al no œci inno wa cy j nej, rów no mie r noœæ szans rozwojowych),

l spra w noœæ rz¹dze nia (spra w noœæ i odpo wie dzia l noœæ rz¹du, ucz ci woœæ wy bo -
rów, udzia³ w ¿y ciu po li ty cz nym, pra worz¹dnoœæ),

l spra w noœæ edu ka cji (do stêp do edu ka cji, ja koœæ edu ka cji i ka pi ta³u lu dz kie go),
l spra w noœæ ochro ny zdro wia (pod sta wo wa opie ka zdro wo t na, in fra stru ktu ra

ochro ny zdro wia, pro fi la kty ka),
l spra w noœæ bez pie cze ñ stwa i ochro ny (bez pie cze ñ stwo na ro do we, bez pie cze ñ -

stwo oso bi ste),
l wol noœæ oso bist¹ (gwa ran cje wol no œci indy widu a l nej, spo³ecz na to le ran cja),
l ka pi ta³ spo³ecz ny (spó j noœæ spo³ecz na i zaan ga ¿o wa nie, spo³ecz noœæ i ro dzi na).

Wy ni ki ba dañ przed sta wio no w ta be li 9.

Ta be la 9. Pa ñ stwa o naj wy ¿szej ja ko œci ¿y cia

Lp. Pa ñ stwo
Gos po-
da r  ka

Przed siê- 
bior - 
czoœæ

Rz¹-
dze nie

Edu - 
ka cja

Zdro - 
wie

Bez -
pie- 

czeñ - 
stwo

Wo l - 
noœæ
osob.

Ka pi - 
ta³

spo³.

1. No r we gia 1 6 12 4 5 6 2 1

2. Szwa j ca ria 2 4 1 27 3 11 15 8

3. Ka na da 4 16 8 3 11 7 1 6

4. Szwe cja 6 1 4 14 12 3 4 10

5. Nowa Ze lan dia 17 15 2 1 20 15 5 2

6. Da nia 23 2 3 18 14 8 9 3

7. Au stra lia 10 11 7 2 17 16 3 4

8. Fin lan dia 26 3 5 6 16 4 17 7

9. Ho lan dia 20 8 10 12 7 17 14 5

10. Lu kse m burg 14 5 6 46 1 10 7 17

11. USA 24 13 11 5 2 31 16 9

12. Ir lan dia 33 14 14 11 15 5 8 11

13. Is lan dia 41 7 18 13 13 2 6 13

14. Nie mcy 9 18 17 15 4 21 12 15

15. Au stria 15 17 15 17 9 14 19 14

16. Wie l ka Bry ta nia 28 9 9 30 19 22 13 12

17. Be l gia 25 24 16 16 10 20 18 21

18. Sin ga pur 3 12 13 37 18 13 53 34
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Lp. Pa ñ stwo
Gos po-
da r  ka

Przed siê- 
bior - 
czoœæ

Rz¹-
dze nie

Edu - 
ka cja

Zdro - 
wie

Bez -
pie- 

czeñ - 
stwo

Wo l - 
noœæ
osob.

Ka pi - 
ta³

spo³.

19. Hong Kong 18 10 23 43 30 1 24 28

20. Fran cja 22 21 19 19 8 30 21 42

21. Ja po nia 5 25 21 21 6 25 48 23

22. Ta j wan 16 22 33 10 25 9 31 30

23. Hi sz pa nia 44 29 26 8 24 27 23 27

24. S³owe nia 53 23 30 9 26 12 25 37

25. Ma l ta 37 19 20 45 34 29 22 20

26. Po³ud nio wa Ko rea 19 20 31 7 21 18 64 66

27. Po rtu ga lia 63 31 37 33 29 19 20 43

28. Zjed no czo ne Emi ra ty
Ara b skie

13 26 36 39 35 24 54 48

29. Re pu b li ka Cze ska 38 27 35 24 27 23 50 46

30. Uru g waj 42 53 29 51 40 28 10 52

34. Pol ska 49 53 29 51 40 28 10 52

îród³o: Na pod sta wie 2013 The Le ga tum Pro spe ri ty In dex, Lon don.

Z da nych przed sta wio nych w ta be li 9 wy ni ka, ¿e œwia to wy mi li de ra mi z punk tu 
wi dze nia ja ko œci ¿y cia s¹: No r we gia, Szwa j ca ria, Ka na da, Szwe cja, Nowa Ze lan -
dia. Pol ska w tym ran kin gu za j mu je 34. mie j s ce. Li de rem w za kre sie:
l wy da j no œci go spo dar ki s¹: No r we gia, Szwa j ca ria, Sin ga pur,
l przed siê bior czo œci i mo ¿ li wo œci roz wo jo wych – Szwe cja, Da nia, Fin lan dia,
l spra w no œci rz¹dze nia – Szwa j ca ria, Nowa Ze lan dia, Da nia,
l spra w no œci edu ka cji – Nowa Ze lan dia, Au stra lia, Ka na da,
l spra w no œci ochro ny zdro wia – Lu kse m burg, USA, Szwa j ca ria,
l spra w no œci bez pie cze ñ stwa i ochro ny – Hong Kong, Is lan dia, Szwe cja,
l wol no œci oso bi stej – Ka na da, No r we gia, Au stra lia,
l ka pi ta³u spo³ecz ne go – No r we gia, Nowa Ze lan dia, Da nia.

Naj ni ¿ sza ja koœæ ¿y cia jest w: Cza dzie, Re pu b li ce Œrodko woa fryka ñ skiej,
Kon go, Af ga ni sta nie, Bu run di.

Prze ciw dzia³anie opi sa nym wy ¿ej za gro ¿e niom wy ma ga wie lo ra kich dzia³añ
za rów no w p³asz czy z nach miê dzyna ro do wych, jak i krajo wych, re gio na l nych czy 
te¿ lo ka l nych.

2. Two rze nie pra wa, kon stru o wa nie stra te gii dzia³ania,
okre œla nie za so bów fi nan so wych na rzecz bez pie cze ñ stwa

oby wa te li

îród³ami po wszech nie obo wi¹zuj¹cego pra wa s¹: usta wy (za sad ni cza,
zwyk³e), raty fi ko wa ne umo wy miê dzy naro do we oraz roz porz¹dze nia. W uk³a -
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dach lo ka l nych mog¹ to byæ ta k ¿e akty pra wa mie js co we go4. Po nie wa¿ spra wy
zwi¹zane z za pe w nie niem bez pie cze ñ stwa spo³ecz ne go na le¿¹ do za dañ or ga ni cz -
nych or ga nów kon sty tucy j nych, wkra czaj¹ w ob szar wol no œci, praw i o bo -
wi¹zków oby wa te li – re gu lo wa ne s¹ prze de wszy stkim w dro dze ustaw. Usta wo -
da w ca okre œla ogó l ne cele i za da nia ochro ny, or ga ny któ re tê ochro nê bêd¹
re a li zo wa³y, ich upra w nie nia, pra gma ty kê pra co w nicz¹ (s³u¿ bow¹).

W li te ra tu rze pra wni czej wie le mie j s ca po œwiê ca siê za sa dom two rze nia pra -
wa. Spro wa dzaj¹ siê one jed nak do spraw forma lno- pra w nych – eta pów pro ce su
legi sla cyj ne go, kon stru o wa nia za pi sów tak, aby by³y one zgod ne z in ny mi akta mi 
nor maty w ny mi, za sa da mi sporz¹dze nia uza sad nieñ itd. Mniej mie j s ca po œwiê ca
siê spra wie mery to ry cz nych roz wi¹zañ, któ re po win ny byæ wy ni kiem dog³êb -
nych, sy ste mo wych prze my œleñ w gro nie repre zenta ty w nej gru py spe cja li stów,
któ re po win ny za pe w niaæ wy sok¹ spra w noœæ dzia³añ. Oczy wi œcie wa ¿ ne s¹ ta k ¿e: 
za kres re gu la cji, po rów na nie ich z re gu la cja mi przy jê ty mi w in nych pa ñ stwach,
sku t ki ekono miczno -finan so we ich wpro wa dze nia, pro ce du ra wdra ¿a nia aktu
nor maty w ne go okre œlaj¹ca pod mio ty uczestnicz¹ce oraz terminy realizacyjne.

W pro ce sie mery to ry cz nej dys ku sji nad kszta³tem roz wi¹zañ, któ re bêd¹ na -
stê p nie w spo sób wer ba l ny za pi sa ne w akcie nor ma ty w nym, wska za ne jest wyko -
rzy sty wa nie me tod heu ry sty cz nych5 (me tod twó r cze go ze spo³owe go roz wi¹zy wa -
nia pro ble mów). „Zbio ro wa m¹droœæ” jest w sta nie za pe w niæ wy¿sz¹ ja koœæ
rozwi¹zañ.

Two rze nie no wych roz wi¹zañ orga niza cy j nych czy te¿ do sko na le nie ju¿ ist -
niej¹cych, wy ma ga wcze œnie j sze go okre œle nia sko relo wa ne go ze sob¹ zbio ru
dzia³añ d³ugo o kre so wych, od bio r ców tych dzia³añ, spo so bów finan sowo- logi -
stycz nego ich za bez pie cze nia – czy li okre œle nia stra te gii dzia³ania. Z przy jê tej
stra te gii bêd¹ wy ni ka³y zbio ry dzia³añ krót koo kre so wych, któ re bêd¹ wy mu sza³y 
kon kre t ne roz wi¹za nia in sty tu cjo nalne6.

Stra te giê mo ¿ na zde fi nio waæ jako kon ce pcjê dzia³ania in te gruj¹c¹ g³ówne
cele, obo wi¹zuj¹ce po li ty ki i lo gi ki po stê po wa nia w zwart¹ ca³oœæ7.

Pro ces na sta wio ny na fo r mu³owa nie i wdra ¿a nie stra te gii, któ ry ma za pe w niæ
w³aœci we za pro je kto wanie, czy te¿ do sto so wa nie or ga ni za cji do oto cze nia
i osi¹ga nie jej stra te gi cz nych ce lów na zy wa my zarz¹dza niem stra te gi cz nym. Mo -
del zarz¹dza nia stra tegi cz ne go obe j mu je na stê puj¹ce elementy:
l fo r mu³owa nie mi sji i g³ów nych ce lów,
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4 Zob. Kon sty tu cja RP, art. 87 ust. 1-2.
5 Te r min he u ry sty ka oz na cza umie jê t noœæ zna j do wa nia, wy kry wa nia no wych fa któw i zwi¹zków

miê dzy nimi.
6 Zob. Ob³ój K.: Zarz¹dza nie stra te gi cz ne, UW, Wa r sza wa 1987, s. 33; Pie r œcio nek Z.: Stra te gie

roz wo ju fi r my, PWN, Wa r sza wa 1996, s. 72–73; An to sz kie wicz J.D., Pa w lak Z.: Te ch ni ki me ne d¿e r -
skie, Pol text, Wa r sza wa 2010, s. 95.

7 Zob. Gli ñ ski B., Kuc B.R., Szcze pan ko wski P.: Zarz¹dza nie stra te gi cz ne. Ge ne za. Roz wój. Prio -
ry te ty, KEY TEXT, Wa r sza wa 1996, s. 97; Ko Ÿ mi ñ ski A.K., Pio tro wski W. (red.): Zarz¹dza nie. Te o ria
i pra kty ka, PWN, Wa r sza wa 2005, s. 127–128; Tho m p son A.A., Stri c kland A.J.: Stra te gic Ma na ge ment. 
Con cepts and Ca ses, BPI IRWIN, Ho me wo od, Bo ston 1990, s. 3–21.



l re tro spe ktywn¹ i pro spe ktywn¹ ana li zê oto cze nia g³ów nie z pun ktu wi dze nia
za gro ¿eñ i szans,

l ana li zê si l nych i s³abych stron przysz³ych lub ist niej¹cych in sty tu cji,
l fo r mu³owa nie stra te gii fun kcjo na l nych,
l fo r mu³owa nie stra te gii ca³oœcio wej,
l imp le men ta cjê przy jê tej stra te gii

8
.

G³ów ny mi ele men ta mi cha ra kte ry zuj¹cymi po dej œcie stra te gi cz ne s¹: fo r -
mu³owa nie mi sji, któ ra okre œla przy czy nê two rze nia roz wi¹zañ insty tucjo na l -
nych, ich ist nie nia oraz spo sób post rze ga nia ich przez spo³ecze ñ stwo, a ta k ¿e na -
da je kie ru nek dzia³al no œci i po œred nio wska zu je dzie dzi ny, któ ry mi na le ¿y siê
za j mo waæ; kon stru o wa nie wi zji stra te gi cz nej, któ ra w mia rê pre cy zy j nie wska zu -
je sy tu a cjê, w ja kiej in sty tu cje po win ny siê zna leŸæ w przysz³oœci, a wiêc pe wien
zwa r ty sce na riusz ma rze nia o przysz³oœci i za spa ka ja nia po trzeb spo³ecz nych;
cele i za da nia stra te gi cz ne, czy li to wszy stko, co chce my i mu si my osi¹gn¹æ
w okre œlo nej przysz³oœci; stra te giê dzia³ania, któ ra sta no wi d³ugo o kre so wy pro -
jekt za wie raj¹cy za sad ni cze kie run ki, regu³y i in stru men ty dzia³añ in sty tu cji9.

Fi nan so wa nie dzia³añ na rzecz bez pie cze ñ stwa spo³ecz ne go po win no mieæ
cha ra kter przed mio to wy (za da nio wy), a nie pod mio to wy. Œro d ki bu d¿e to we po -
win ny byæ prze zna cza ne na prze ciw dzia³anie rze czy wi stym za gro ¿e niom (pro po -
rcjo nal nie do wagi po szcze gó l nych ka te go rii za gro ¿eñ), a nie na utrzy my wa nie
in sty tu cji któ re nie po tra fi¹ do sto so wy waæ swo jej stru ktu ry orga niza cy j nej do
zmie niaj¹cych siê po trzeb po da t ni ków. Fi nan so wa nie przed mio to we bê dzie
wymusza³o zmiany strukturalne.

3. Two rze nie stru ktur orga niza cy j nych re a li zuj¹cych dzia³ania
pre wen cy j ne, ope ra cy j ne, re stry kcy j ne

Po szu ki wa nie no wych roz wi¹zañ, któ re mog¹ staæ siê wzo r ca mi dzia³ania dla
po trzeb za pe w nie nia wy so kiej ja ko œci zarz¹dza nia bez pie cze ñ stwem spo³ecz -
nym, mo¿e siê od by waæ w dwo ja ki spo sób – zgod nie z za sa da mi po dej œcia empi -
ry cz ne go, zwa ne go te¿ czê sto diag no sty cz nym lub po dej œcia kon cep tual ne go,
zwa ne go rów nie¿ prognostycznym.

Przy po dej œciu em pi ry cz nym pun ktem wyj œcia jest ist niej¹cy stan doty ch cza -
so wych roz wi¹zañ orga niza cy j nych. Zmie niaj¹c ten stan (do sko nal¹c go), two rzy
siê pro jekt od po wia daj¹cy wy ma ga niom w okre œlo nej przysz³oœci. Po dej œcie kon -
cep tua l ne cha ra kte ryzu je siê po stê po wa niem od wro t nym. Wy cho dzi siê tu od
mo de lu ide a l ne go, w pe w nym sen sie uto pi j ne go, mo ¿ li we go do wdro ¿e nia w od -
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leg³ej przysz³oœci, a na stê p nie ure a l nia siê go, bior¹c pod uwa gê mo ¿ li wo œci eko -
no mi cz ne, te ch ni cz ne, spo³eczne, geograficzne itd.

Zda niem wie lu te o re ty ków i pra kty ków, m.in. Le sz ka Krzy ¿a no wskie go, Je -
rze go Trzcie nie c kie go10, po dej œcie kon cep tua l ne stwa rza wa run ki do uzy ski wa -
nia le p szych wy ni ków. Jest to bo wiem po dej œcie anali tyczno -syste mo we pro je k -
to wa nia stru ktur przysz³oœcio wych, qua si-i dea l nych, nie za le ¿ nych od przejœ-
cio wych, rze czy wi s tych, a nie kie dy ty l ko po zo r nych ogra ni czeñ em pi ry cz nych.
Z pra kty cz ne go pun ktu wi dze nia, w wie lu za sto so wa niach ³atwie j sze i „bez pie cz -
niej sze” wy da je siê byæ jed nak po dej œcie em pi ry cz ne – choæ daj¹ce go r sze wy ni ki, 
inte le ktua l nie ubo gie i za cho wa w cze. Po dej œcie kon cep tua l ne wy ma ga z regu³y
sze r sze go wi dze nia pro ble mów, umie jê t no œci two rze nia kon ce pcji ide a l nych, du -
¿ej wie dzy z za kre su roz wi¹zañ œwia to wych, a ta k ¿e wie dzy o re a l nych i po ten cjal -
nych ogra ni cze niach rea liza cy j nych.

Po dej œcie kon cep tua l ne (spekula tywno- hipote tycz ne) jest prze de wszy stkim
na sta wio ne na anty cy po wa nie przysz³oœci i znaczn¹ info rma ty w noœæ swo ich wy -
two rów. Do sta r cza ono wie lu ró ¿ nych kon ce pcji zarz¹dza nia orga ni za cja mi
(bêd¹cych zbio ra mi za le ca nych do sto so wa nia in stru men tów, regu³ i pro ce dur
zarz¹dczych). Przy czym nie d¹¿y siê do ich uprzed niej we ry fi ka cji, gdy¿ przy j -
mu je siê ¿e naj le p szym spra w dzia nem bê dzie ¿y cie, a to czy i kie dy na le ¿y je sto -
so waæ jest spraw¹ wie dzy, do œwia d cze nia i in tu i cji de cy den tów11. 

Pro po zy cje no wych roz wi¹zañ uzy ski wa ne me to da mi empi ry cz ny mi s¹ zna -
cz nie skro mnie j sze, gdy¿ me to dy te z za³o¿e nia zo rien to wa ne s¹ na ana li zê re a l -
nych zja wisk i pro ce sów, na ba da nie ty l ko tego, co jest lub by³o. S¹ wiêc doœæ ubo -
gie, gdy¿ ogra ni czaj¹ siê do uw z glêd nia nia zja wisk (cech rze czy, pro ce sów,
zda rzeñ) daj¹cych siê ob se r wo waæ bez po œred nio lub po œred nio przez ana li zê do -
ku men tów. Za to po sia daj¹ wa lo ry rze te l no œci. Jed nak ba da nia em pi ry cz ne mog¹ 
nie nad¹¿aæ za bu rz li wy mi zmia na mi za chodz¹cymi w oto cze niu i w sa mej or ga -
ni za cji. Bywa, ¿e wy ni ki ba dañ, mimo wie l kie go tru du, wie lo kro t nie po wta rza -
nych ob se r wa cji i ob sze r nych opra co wañ opa r tych na ma te ria³ach ar chi wa l no-
-sta ty sty cz nych, staj¹ siê bez u¿y te cz ne. Zmia ny za chodz¹ce w tra kcie pro wa dze -
nia ba dañ po wo duj¹, ¿e wnio ski ko ñ co we maj¹ czê sto wa lo ry bar dziej re tro spe k -
tyw ne ni¿ pro spe kty w ne12.

Do po szu ki wa nia no wych czy te¿ bar dziej spra w nych roz wi¹zañ, na le ¿y pod -
cho dziæ w spo sób kom p le kso wy – wed³ug spe cy fi cz nej pro ce du ry zwa nej ana liz¹
sy ste mow¹.

G³ów ny mi sk³ad ni ka mi pro ce du ry ana li zy sy ste mo wej s¹:
l okre œla nie ce lów, któ re chce my osi¹gn¹æ;
l wy kry cie, opra co wa nie i se le k cja wa rian tów do roz wi¹za nia;
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l opra co wa nie pro gno zy sy tu a cji, czy li sta nu oto cze nia;
l bu do wa mo de li i ich u¿y cie do prze wi dy wa nia sku t ków ewen tua l ne go wdro -

¿e nia;
l po rów na nie wy ni ków i usze re go wa nie wa rian tów

13
.

Tym sk³ad ni kom to wa rzysz¹ pe w ne czyn no œci do da t ko we, z któ rych naj wa¿ -
nie j sze to okre œle nie ogra ni czeñ oraz sy ste mu wa r to œci i kry te riów, wed³ug któ -
rych ge ne ro wa ne wa rian ty bêd¹ oce nia ne. Two rze nie wa rian tów w ana li zie sy ste -
mo wej wy ma ga g³êbo kiej wie dzy mery to ry cz nej oraz twó r czej akty w no œci
i wy o bra Ÿ ni – naj le piej ze spo³ów mery to ry cz nych (eks per ckich) funk cjo nuj¹cych
wed³ug za sad chara ktery sty cz nych dla me tod heu ry sty cz nych14.

Isto t ny mi ele men ta mi od ró ¿ niaj¹cymi ana li zê sy ste mow¹ od in nych po dejœæ
jest sze ro kie wi dze nie pro ble mów obe j muj¹ce czyn ni ki ze w nê trz ne i we wnê trz -
ne, wielo wa rian to woœæ oraz okre œla nie sku t ków wdro ¿e nia tych wa rian tów przez
ba da nie za cho wa nia mo de li na prze wi dy wa ne mo ¿ li we zmia ny w oto cze niu.
Dziê ki temu ekspe rymen to wa nie na „¿y wym or ga ni z mie” – po le gaj¹ce naj czê -
œciej na pró bach fun kcjo no wa nia w or ga ni za cjach ró ¿ ne go ro dza ju nie do ko ñ ca
prze my œla nych roz wi¹zañ oraz ob se r wa cji sku t ków ich za sto so wa nia (tzw. me to -
da prób i b³êdów) czy te¿ wdra ¿a niu „niedo pra co wa nych kon stru kcji” – jest zna -
cz nie ogra ni czo ne.

Pod czas po szu ki wa nia no wych roz wi¹zañ orga niza cy j nych, trze ba pa miê taæ,
¿e nie ma i nie mo¿e byæ dwóch w pe³ni izo mor fi cz nych or ga ni za cji (in sty tu cji,
jed no stek) i œro do wisk sta no wi¹cych oto cze nie, w ja kich one fun kcjo nuj¹, ¿e do
ka ¿ de go pro je ktu trze ba pod cho dziæ indy widu a l nie, sy tua cy j nie. Na le ¿y byæ
œwia do mym tego, ¿e nie ma bez wzglêd nie do brych lub z³ych wzo r ców, me tod,
te ch nik pro je kto wa nia. Ka¿d¹ or ga ni za cjê na le ¿y tra kto waæ indy widu a l nie15.
St¹d przy kon stru o wa niu roz wi¹zañ lo ka l nych, re gio na l nych z za kre su bez pie -
cze ñ stwa, po win no siê to ro biæ naj bli ¿ej mie j s ca, któ re go te roz wi¹za nia bêd¹ do -
ty czy³y. Szcze gó³owe no r mo wa nie lo ka l nych, re gio na l nych roz wi¹zañ orga niza -
cy j nych (m.in. w za kre sie za so bów lu dz kich, rze czo wych, fi nan so wych, in fo r ma-
cy j nych) z od da lo ne go mie j s ca cen tra l ne go ni g dy nie uw z glêd ni rze czy wi s tych
po trzeb spo³ecz no œci lo ka l nych. Na szcze b lu cen tra l nym no r mo wa nie po win no
ogra ni czaæ siê do okre œla nia ogó l nych za sad – zo sta wiaj¹c du¿¹ swo bo dê w za kre -
sie szcze gó³owych roz wi¹zañ orga niza cy j nych oso bom bez po œred nio od po wia -
daj¹cym za bez pie cze ñ stwo na da nym te re nie.
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W ba da niach s³u¿¹cych two rze niu no wych kon ce pcji, wzo r ców po stê po wa -
nia, wska za ne jest rów no cze s ne pos³ugi wa nie siê wie lo ma po dej œcia mi, po nie wa¿ 
wza je m nie siê one uzu pe³niaj¹. Bo wiem, jak ju¿ wspo mnia no, me to dy kon cep -
tua l ne s¹ na sta wio ne na info rma ty w noœæ, czy li na prze ka zy wa nie zna cz ne go za -
so bu wie dzy hipo te ty cz nej, teo re ty cz nej, kon ce pcy j nej, em pi ry cz nej – na rze te l -
noœæ, wia ry god noœæ, spra w dza l noœæ twier dzeñ, zaœ me to dy fo r ma l ne – na
sto so wa l noœæ mo de lo wych roz wi¹zañ. Ofe ro wa ne w pra kty ce te o rie, kon ce pcje,
wzo r ce roz wi¹zañ, po stê po wa nia i inne re ko men da cje, po win ny byæ twórcz¹ syn -
tez¹ wie dzy spe kula ty w nej, spra w dzo nej em pi ry cz nie i (lub) w pro ce sie mo de lo -
wa nia for ma l ne go. Ba dañ kon cep tua l nych i em pi ry cz nych nie mo ¿ na tra kto waæ
jako odi zo lo wa nych, prze ciw sta w nych me tod ba da w czych, lecz jako uzu -
pe³niaj¹ce siê i wspo ma gaj¹ce wza je m nie, a wiêc jako komp le men tar ne me to dy
po stê po wa nia ba da w cze go16. Rów no le gle ba da nia kon cep tua l ne i em pi ry cz ne
mog¹, a czê sto na wet musz¹, mieæ bar dziej lub mniej sy ste mo wy i sy tua cy j ny
cha ra kter. Bo wiem po dej œcie sy ste mo we daje mo ¿ li woœæ komp le kso we go post -
rze ga nia zja wisk, roz wi¹zy wa nia pro ble mów, zaœ po dej œcie sy tua cy j ne wska zu je
na brak jed ne go, naj le p sze go wzo r ca po stê po wa nia, na po trze bê po szu ki wa nia
zbio ru roz wi¹zañ, uw z glêd niaj¹cego ró ¿ ne sy tu a cje oraz zmia ny w cza sie.

Ide a l na (do sko na³a) stru ktu ra orga niza cy j na in sty tu cji odpo wie dzia l nych za
bez pie cze ñ stwo musi spe³niaæ sze reg fun kcji i uw z glêd niaæ wie le wy mo gów.
Powinna:
l byæ œci œle do sto so wa na do zmie niaj¹cych siê wy mo gów od bio r ców us³ug

(oby wa te li);
l za pe w niaæ w³aœciw¹ re a li za cjê ce lów stra te gi cz nych i wy ni kaj¹cych z nich ce -

lów ope ra cy j nych or ga ni za cji;
l jej fun kcjo no wa nie po win no wy ni kaæ ze stra te gii i byæ do niej do sto so wa ne;
l neu tra li zo waæ tur bu len cje w oto cze niu i wspó³pra cuj¹c po zo sta waæ z nimi

w sy m bio zie;
l sprzy jaæ roz wo jo wi or ga ni za cji, ko m pen suj¹c cza so we nie do sko na³oœci po -

szcze gó l nych jej ele men tów
17

.
Pro je ktuj¹c stru ktu rê or ga ni za cji odpo wie dzia l nych za bez pie cze ñ stwo, na le -

¿y od po wie dzieæ na wie le py tañ. G³ówne z nich to:
l Ilu po trze ba pra co w ni ków wy ko na w czych?
l Jak ich po³¹czyæ w gru py (co zde cy du je o li cz bie in sty tu cji, ko mó rek orga -

niza cy j nych w in sty tu cjach, szcze b li kie ro wa nia oraz ka dry kie ro w ni czej)?
l Jaki po wi nien byæ obieg in fo r ma cji (dy re kty w nej, spra woz da w czej, dla po -

trzeb bie¿¹cej dzia³al no œci)?
l Jak¹ rolê ma od gry waæ ka ¿ dy z pra co w ni ków w or ga ni za cji (ja kie bê dzie mia³

za da nia, upra w nie nia, jaka bê dzie jego odpo wie dzia l noœæ)?
18

.
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Two rze nie stru ktur orga niza cy j nych mo¿e od by waæ siê w dwo ja ki spo sób
– pod mio to wy lub przed mio to wy19. Od mien ny jest w tych dwóch me to dach
punkt wyj œcio wy, w ró ¿ ny spo sób okre œla siê w nich re la cje wy stê puj¹ce miê dzy
wy ko naw ca mi i kie row ni ka mi. Szcze gó l nie ró ¿ ni¹ siê spo so bem przy dzia³u i po -
dzia³u za dañ i uprawnieñ. 

W me to dzie pod mio to wej pra co w ni cy – za rów no wy ko na w cy, jak i kie ro w ni -
cy – sta no wi¹ gru pê, któr¹ naj pierw do bie ra siê do or ga ni za cji, a do pie ro pó Ÿ niej
okre œla co ka ¿ dy z jej ucze st ni ków ma ro biæ. Proje ktant -orga niza tor pos³uguj¹cy
siê t¹ me tod¹ przy two rze niu or ga ni za cji za sta na wia siê naj pierw kim oso bo wo
dys po nu je i kim chcia³by dys po no waæ, a do pie ro pó Ÿ niej ja kie za da nia trze ba re a -
li zo waæ i jak je roz dzie liæ wraz z upra w nie nia mi miê dzy po sia da ne podmioty
dzia³ania. 

Sto suj¹c me to dê pod mio tow¹, naj pierw usta la siê wiêc – na pod sta wie do œwia -
d cze nia, po rów na nia z in ny mi orga ni za cja mi, in tu i cji czy te¿ „czy ste go przy pa d -
ku” – wie l koœæ za trud nie nia, li cz bê sta no wisk kie ro w ni czych i ko mó rek orga -
niza cy j nych, a do pie ro pó Ÿ niej przy dzie la czy nie jed no krot nie do pie ro po szu ku je 
od po wied nich za dañ i fun kcji dla uprze d nio utwo rzo nych ko mó rek i sta no wisk
pra cy. Ko le j noœæ tê mo¿na zapisaæ w postaci:

P1 ® F1, F2 

P2 ® F3 

. . . . . . . . . 
Pi ® Fj, Fk

gdzie:
P1, P2, ... ,Pi – pod mio ty dzia³ania,
F1, F2, ..., Fk – pod sta wo we fun kcje (ob sza ry, za da nia) dzia³al no œci or ga ni za cji
prze ka zy wa ne pod mio tom do re a li za cji.

Przed sta wio ny opis wy ka zu je, ¿e pod mio to wa me to da pro je kto wa nia stru ktur 
orga niza cy j nych cha ra kte ryzu je siê kon stru o wa niem or ga ni za cji „pod lu dzi”.
Z te go wzglê du jest ma³o no wa to r ska. Mo¿e s³u¿yæ g³ów nie do for mali zo wa nia
i san kcjo no wa nia doty ch cza sowe go, we wnê trz ne go pod zia³u za dañ w or ga ni za cji
rea li zo wa nych przez po szcze gó l ne pod mio ty dzia³ania. Mo¿e te¿ byæ me tod¹ po -
mo c nicz¹ (ko ry guj¹c¹) przy pro je kto wa niu or ga ni za cji me tod¹ przed mio tow¹
(dla le p sze go wy ko rzy sta nia indy widu a l nych mo ¿ li wo œci pra co w ni ków). Nie ste -
ty jest ona do tej pory do mi nuj¹c¹ przy pro je kto wa niu w Pol sce in sty tu cji
odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo.

Bar dziej ra cjo naln¹ me tod¹ pro je kto wa nia stru ktur orga niza cy j nych jest me -
to da przed mio to wa. W niej stru ktu ra orga niza cy j na jest bez po œred ni¹ kon se k -
wencj¹ ce lów i za dañ przy pi sa nych or ga ni za cji. Tworz¹c j¹ naj pierw za sta na wia -
my siê nad ce la mi, fun kcja mi (ob sza ra mi dzia³ania, za da nia mi), przed-
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siê w ziê cia mi, czyn no œcia mi ja kie musz¹ byæ rea li zo wa ne, a do pie ro pó Ÿ niej kto
to per so na l nie bê dzie robi³, ile musi byæ ko mó rek orga niza cy j nych, ilu kie ro w ni -
ków. Za le ¿ noœæ tê mo ¿ na za pi saæ w po sta ci:

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 – fun kcje,
p11, p12, ... , pqr – przed siê w ziê cia,
c111, c112, ... , cqrs – czyn no œci,
P1, P2, ... , Pt – pod mio ty dzia³ania.

Kla sy cz na, przed mio to wa me to da pro je kto wa nia or ga ni za cji obe j mu je na stê -
puj¹ce etapy:
l okre œle nie celu dzia³ania or ga ni za cji, jego po dzia³ na fun kcje (cele cz¹stko we,

za da nia), przed siê w ziê cia (zbio ry dzia³añ), czyn no œci (dzia³ania szcze -
gó³owe); przy datn¹ te ch nik¹ jest tu tzw. drze wo ce lów (rys. 4);

l two rze nie hie ra r chii orga niza cy j nej od do³u (od sta no wisk wy ko na w czych,
przy pi suj¹c im do re a li za cji okre œlo ne czyn no œci, przed siê w ziê cia, fun kcje
oraz od po wied nie upra w nie nia);

l two rze nie sy ste mu info rma cyj ne go;
l utrwa la nie or ga ni za cji w sy ste mie zna ków gra fi cz nych (w fo r mie sta tu tu, re -

gu la mi nu orga niza cyj ne go, eta tu itp.)
20

. 
To pro je kto wa nie od do³u – od gmin, po wia tów – po win no do ty czyæ ta k ¿e

bez pie cze ñ stwa oby wa te li. Na le ¿a³oby, aby to na szcze b lach usy tu o wa nych naj -
bli ¿ej oby wa te li za pa da³y de cy zje co do kie run ków za bez pie cza nia naj wa¿ nie j -
szych ich po trzeb. To pro po rcjo nal nie do tych po trzeb po win ny byæ dzie lo ne
œrod ki bu d¿e to we, tak aby jak naj bar dziej ra cjo na l nie by³y wyko rzy sty wa ne na
two rze nie, fun kcjo no wa nie, do sko na le nie stru ktur orga niza cy j nych in sty tu cji
s³u¿¹cych oby wa te lom. Z „do³u”, a nie z „góry” le piej wi daæ ja kie s¹ po trze by, jak 
ra cjo na l nie go spo da ro waæ za wsze ogra ni czo ny mi za so ba mi.

Mo ¿e my przyj¹æ, ¿e:
l ce lem g³ów nym jest za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa oby wa te li,
l aby ten cel osi¹gn¹æ, musz¹ byæ rea li zo wa ne co naj mniej na stê puj¹ce fun kcje:

retro spe ktyw ne go i pro spe ktyw ne go iden tyfi ko wa nia za gro ¿eñ, iden tyfi ko -
wa nia wagi za gro ¿eñ, no r mo wa nia, fo r mu³owa nia stra te gii dzia³ania, pre wen -
cy j na, ope ra cy j na, re stry kcy j na, za bez pie czaj¹ca dzia³al noœæ pod sta wow¹,

l przed siê w ziê cia i czyn no œci w za kre sie re a li za cji fun kcji pod sta wo wych po -
win ny byæ pod porz¹dko wa ne wy ma ga niom zg³asza nym przez oby wa te li.
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Przed sta wio ny al go rytm pro je kto wa nia stru ktur orga niza cy j nych po twier dza, 
¿e w me to dzie przed mio to wej g³ów ny mi ele men ta mi de cy duj¹cymi o kszta³cie
or ga ni za cji s¹ cele i za da nia, ja kie ma ta or ga ni za cja re a li zo waæ. Wy ni kaj¹ one
z po trzeb oto cze nia. Do pie ro na skon stru o wan¹ sia t kê (drze wo) ce lów, za dañ,
nak³ada siê pod mio ty dzia³ania, w ko le j no œci – sta no wi ska wy ko na w cze, ko mór -
ki orga niza cy j ne (³¹cz¹c sta no wi ska wy ko na w cze o po do bnym za kre sie dzia³ania, 
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Rys. 4. Przyk³ad kon stru o wa nia drze wa ce lów dla or ga ni za cji odpo wie dzia l nych za bez pie cze ñ stwo
oby wa te li

îród³o: Opra co wa nie w³asne.



pa miê taj¹c jed no cze œ nie o po trze bie ra cjo nal ne go do bo ru roz piê to œci kie ro wa -
nia), stanowiska kierownicze.

Za pre zen towa na me to da przed mio to wa umo ¿ li wia pro je kto wa nie za rów no
kla sy cz nych stru ktur mecha ni sty cz nych, jak i no wo cze s nych stru ktur or ga ni cz -
nych (œci œle do pa so wa nych do bêd¹cych w dy na mi ce ce lów i za dañ wy ni kaj¹cych 
z bie¿¹cych po trzeb otoczenia).

Ob se r wuj¹c œwia to we ten den cje roz wo jo we wspó³cze s nych stru ktur orga niza -
cy j nych, mo ¿ na za uwa ¿yæ ¿e:
l na wet or ga ni za cje o glo ba l nym za siê gu dzia³ania, dbaj¹c o ra cjo na l ne wy ko -

rzy sta nie swo ich za so bów, staj¹ siê co raz mnie j sze pod wzglê dem za trud nie -
nia; po to, aby zwiê kszyæ szy b koœæ re a kcji, po zby waj¹ siê tych wszy stkich
ro dza jów dzia³al no œci, któ re wy kra czaj¹ poza ich œci œle okre œlo ne pod sta wo we 
ko m pe ten cje – czy li ogra ni czaj¹ dzia³al noœæ ty l ko do tego co umiej¹ ro biæ naj -
szy b ciej, naj le piej i naj ko rzy st niej;

l or ga ni za cje staj¹ siê cen tra mi skom pli ko wa nych sie ci powi¹zañ o zmien nym
sk³ad zie, obe j muj¹cym czê sto zna cz ny ob szar dzia³ania; w sk³ad sie ci
wchodz¹ od bio r cy, do sta w cy, pa r t ne rzy stra te gi cz ni, in sty tu cje fi nan so we, la -
bo ra to ria, cen tra szko le nio we itd.;

l mie j s ce wielo szcze b lo wych stru ktur hie rar chi cz nych za j muj¹ stru ktu ry
p³askie o ma³ej li cz bie szcze b li, zna cz nej roz piê to œci kie ro wa nia, w któ rej
cz³on ko wie or ga ni za cji po sia daj¹ du¿¹ sa mo dzie l noœæ dzia³ania; stru ktu ry ta -
kie s¹ bu do wa ne wokó³ pro ce sów (od po mys³u do re a li za cji), st¹d wiêc czê sto
brak jest wy ra Ÿ nie wy dzie lo nych pio nów fun kcjo na l nych;

l stru ktu ry bu do wa ne wokó³ pro ce sów kon cen truj¹ siê nie na tym co wewn¹trz, 
ale na tym co na zewn¹trz or ga ni za cji, czy li na ja ko œci i sa ty s fa kcji klien ta
(oby wa te la);

l w p³askich stru ktu rach zbu do wa nych wokó³ pro ce sów jest wa ¿ ne nie tyle, kto
ma ja kie sta no wisko, lecz kto co wie, kto co po tra fi; role w or ga ni za cji s¹ wiêc
zmien ne, a po trze ba do sto sowy wa nia siê do co raz to no wszych sy tu a cji wy -
mu sza zapo trze bo wa nie na co raz to no wsze typy wie dzy, umie jê t no œci, in fo r -
ma cji

21
.

Za da nia pod mio tów wchodz¹cych w sk³ad sy ste mu bez pie cze ñ stwa oby wa te li 
musz¹ byæ œci œle powi¹zane z upra w nie nia mi de cy zyj ny mi. Na przyk³ad nie
mo¿e kto inny okre œlaæ w szcze gó³ach stru ktur orga niza cy j nych in sty tu cji odpo -
wie dzia l nych za bez pie cze ñ stwo oby wa te li, fi nan so waæ tê dzia³al noœæ, mia no waæ
(powo³ywaæ) na okre œlo ne sta no wi ska, a kto inny od po wia daæ za sku t ki re a li za cji
za dañ. Po win na byæ prze strze ga na za sa da – na tyle za dañ, na ile upra w nieñ. Rów -
nie¿ wa ¿ ne jest, aby przy po szu ki wa niu no wych roz wi¹zañ w sfe rze bez pie cze ñ -
stwa ucze st ni czy li nie ty l ko po li ty cy, pra wni cy, eko no mi œci, le ka rze, wo j sko wi,
po li cjan ci – ale sze r sza re pre zen ta cja, obe j muj¹ca prze de wszy stkim oby wa te li,
me dia, a ta k ¿e pra co w ni ków naukowych reprezentuj¹cych ro¿ne dyscypliny.
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Cech¹ no wo cze s nych stru ktur orga niza cy j nych jest prze cho dze nie od:
l pa trze nia do œro d ka na post rze ga nie oto cze nia,
l sta³oœci do zmien no œci,
l biu ro kra cji do ad ho kra cji,
l wyko rzy sty wa nia pra co w ni ków do roz wi ja nia ich mo ¿ li wo œci,
l wa l ki o swój w¹sko ro zu mia ny pre sti¿ do wspó³pra cy,
l pro sto ty do z³o¿o no œci,
l za my ka nia siê do otwa r to œci

22
.

Wspó³cze s ne or ga ni za cje s¹ prze de wszy stkim na kie ro wa ne na klien ta (oby -
wa te la), spe cja li zuj¹ siê w szy b kim do sta r cza niu klien tom co raz bar dziej do sto so -
wa nych do ich wy mo gów pro du któw (ma te ria l nych i nie mate ria l nych w po sta ci
us³ug). W od nie sie niu do bez pie cze ñ stwa spo³ecz ne go – us³ug za pe w niaj¹cych to
bez pie cze ñ stwo na od po wied nim po zio mie (akce p to wa nym przez oby wa te li).

Z pe w nym upro sz cze niem mo ¿ na przyj¹æ, ¿e ja koœæ us³ug na rzecz za pe w nie -
nia bez pie cze ñ stwa spo³ecz ne go obe j mu je: ja koœæ ocze ki wan¹ przez klien ta
(odbio rców -oby wate li), ja koœæ pro ce su re a li za cji us³ugi, ja koœæ wy ni ku, któ ry
mo¿e byæ nie za do wa laj¹cy, za da wa laj¹cy, ponad prze ciê t ny23. Tak wi dzian¹ ja -
koœæ us³ug pu b li cz nych przed sta wio no na rys. 5.

W od nie sie niu do or ga ni za cji ju¿ ist niej¹cych, ³atwo za uwa ¿yæ, ¿e czêœæ ich
dzia³añ jest, z pun ktu wi dze nia po trzeb spo³ecz nych, nie u¿y te cz na, czêœæ u¿y te -
cz na, czêœæ nie jest rea li zo wa na (rys. 6). Rol¹ ka ¿ dej or ga ni za cji jest jak naj le p sze
do pa so wa nie swo ich dzia³añ do rze czy wi s tych po trzeb spo³ecz nych, przy jed no -
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Rys. 5. Ja koœæ us³ug pu b li cz nych

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

22 Zob. Fo³tyn H.: Kla sy cz ne i nowe stru ktu ry or ga ni za cji, Wy daw ni c two Key Text, Wa r sza wa
2007, s. 38.

23 Por. Bu g dol M.: Zarz¹dza nie ja ko œci¹ w urzê dach ad mi ni stra cji pu b li cz nej. Te o ria i pra kty ka, Di -
fin, Wa r sza wa 2011, s. 29.



cze s nej opty ma li za cji wy ko rzy sta nia za so bów orga niza cy j nych (lu dz kich, rze -
czo wych, fi nan so wych, info rma cy j nych). 

Bez wzglê du na to, czy przy pro je kto wa niu stru ktur orga niza cy j nych bê dzie
do mi no wa³o po dej œcie em pi ry cz ne czy kon cep tua l ne, czy bê dzie pre fe ro wa ne po -
dej œcie pod mio to we czy przed mio to we – po trze b na jest wie dza na te mat roz -
wi¹zañ orga niza cy j nych u in nych re a li zuj¹cych po dobn¹ mi sjê, wi zjê, stra te giê.

Me to dê, któ ra opie ra siê na po trze bie ucze nia siê od in nych, po rów ny wa nia
siê z in ny mi, rów na nia do naj le p szych i prze no sze nia do brych po mys³ów – na zy -
wa my ben ch mar kin giem24. Pra kty ka po twier dza, ¿e nie za wsze de cy den tom chce 
siê pod pa try waæ in nych, roz wa ¿aæ mo ¿ li wo œci wpro wa dza nia no wych roz wi¹zañ. 
Za wsze bo wiem wi¹¿e siê to z za chwia niem sta bi l no œci fun kcjo no wa nia or ga ni -
za cji, „b³ogie go” spo ko ju, z któ re go wiê kszoœæ – za rów no kie ro w ni ków, jak i wy -
ko na w ców – jest za do wo lo na. Jed nak pra kty ka osta t nich lat zmu sza do wiê ksze go 
li cze nia siê z ocze ki wa nia mi oto cze nia.

Ben ch mar king nie jest me tod¹ po szu ki wa nia po je dyn czych in no wa cji, lecz
pro ce sem wy kry wa nia spo so bów pro wadz¹cych do le p szych roz wi¹zañ, a sto so -
wa nych prze de wszy stkim poza dan¹ or ga ni zacj¹. Pod sta wo wym py ta niem ja kie
siê za da je jest: dla cze go inni robi¹ to ina czej i dziê ki cze mu osi¹gaj¹ le p sze wy ni -
ki? Czy li g³ów nym ce lem ben ch mar kin gu jest zna j do wa nie i prze no sze nie me -
tod, dziê ki któ rym mo ¿ na two rzyæ le p sze roz wi¹za nia.

Pro fe sjo nal ny ben ch mar king obe j mu je m.in. na stê puj¹ce ele men ty:
l usta le nie naj le p szych w da nej dzie dzi nie, tzw. „ben ch mar ke rów”,
l okre œle nie co robi¹ naj le p si, aby byæ naj le p szy mi,
l wdro ¿e nie pod pa trzo nej (czê œcio wo zmie nio nej lub nie) me to dy we w³as nej

or ga ni za cji,
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Rys. 6. Zja wi sko dys ha r mo nii po miê dzy po trze ba mi spo³ecz ny mi i dzia³ania mi or ga ni za cji

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

24 Zob. Zi mnie wicz K.: Wspó³cze s ne kon ce pcje i me to dy zarz¹dza nia, PWE, Wa r sza wa 2009,
s. 11–23.



l po szu ki wa nie no wych „ben ch mar ke rów”
25

.
Po szu kuj¹c „ben ch mar ke rów”, wa r to odwo³aæ siê do do œwia d czeñ pañstw

o naj wy ¿szym roz wo ju spo³eczno -go spoda r czym. To od nich mo ¿e my siê uczyæ,
nad¹¿aæ za nimi. Wie dzê na te mat naj le p szych po win ni œmy cze r paæ z ra po r tów
oœro d ków nauko wo-ba da w czych. Dwa naj no wsze ra po r ty z 2013 r: The World’s
„Most Im po r tant“ Pro blems oraz 2013 The Le ga tum Pro spe ri ty In dex przed sta -
wio no wcze œ niej.

Jak wspo mnia no wcze œ niej, prze ciw dzia³anie za gro ¿e niom dla bez pie cze ñ -
stwa oby wa te li wy ma ga wie lo ra kich dzia³añ za rów no w p³asz czy z nach miê -
dzyna ro do wych, jak i krajo wych, re gio na l nych czy te¿ lo ka l nych. Wa ¿ nym in -
stru men tem dla za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa oby wa te li jest inno wa cy j noœæ
dzia³añ – szcze gó l nie in sty tu cji pu b li cz nych. Bo wiem g³ów nie przez nie pa ñ stwo
wp³ywa na po ziom bez pie cze ñ stwa.

Inno wa cy j noœæ w od nie sie niu do in sty tu cji pu b li cz nych spro wa dza siê do
wpro wa dza nia no wo œci pod nosz¹cych spra w noœæ oraz ja koœæ us³ug œwia d czo -
nych przez te in sty tu cje. Na tle in nych pañstw eu ro pe j skich fun kcjo no wa nie in -
sty tu cji pu b li cz nych w Pol sce na le ¿y oce niæ doœæ ni sko. G³ów nym spo so bem
pod wy ¿sza nia inno wacy j no œci pol skiej ad mi ni stra cji pu b li cz nej w przysz³oœci
po win no byæ sze r sze wdra ¿a nie te ch no lo gii IT oraz ICT.

W sze ro kim zna cze niu inno wa cy j noœæ jest ro zu mia na jako wszy stko, co post -
rze ga ne jest przez lu dzi jako nowe. Za wê ¿aj¹c do ob sza ru or ga ni za cji i zarz¹dza -
nia, mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e in no wa cje – to zmia ny ce lo wo wpro wa dza ne przez
cz³owie ka, któ re po le gaj¹ na za stê po wa niu doty ch cza so wych roz wi¹zañ orga -
niza cy j nych in ny mi, oce nia ny mi do da t nio26. Za in no wa cyjn¹ bê dzie my wiêc ro -
zu mie li tak¹ or ga ni za cjê, któ ra do ko nu je zmian oce nia nych jako po zy ty w ne, za
nie in no wa cyjn¹ – nie do ko nuj¹c¹ ta kich zmian. Ska la tych zmian bê dzie wska zy -
wa³a na po ziom tej inno wacy j no œci.

Czy s¹ jed nak zmia ny po zy ty w ne? Sto suj¹c ja kie kry te ria, mo ¿ na mó wiæ o do -
da t niej lub uje mnej oce nie in sty tu cji pu b li cz nych? Kto te kry te ria po wi nien
kon stru o waæ i wy ko rzy sty waæ do oce ny? Czy maj¹ to byæ kry te ria ilo œcio we, ja -
ko œcio we? Czy zmia ny, ja kie zasz³y w pol skiej ad mi ni stra cji pu b li cz nej, mo ¿ na
okre œliæ jako po zy ty w ne? Czy do ty czy to wszy stkich ob sza rów isto t nych dla oby -
wa te li? Czy mo ¿ na prze wi dzieæ po¿¹dane kie run ki do sko na le nia in sty tu cji pu-
bli cz nych? Czy na kan wie dys ku sji na te mat przed siê biorstw przysz³oœci mo ¿ na
ta k ¿e mó wiæ o ad mi ni stra cji przysz³oœci? Czy mo ¿ na skon stru o waæ bez dys kusy j -
ny, nor ma ty w ny wzo rzec oce ny in sty tu cji pu b li cz nych? Czy rze czy wi œcie za pi sy
kon sty tucy j ne wska zuj¹ce na inno wa cy j noœæ w ob sza rze or ga ni za cji i zarz¹dza nia 
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25 Por. Lan ger H.: „Ben ch mar king” ist mehr als der be kan n te Ve r gle ich mit der Kon kur renz, Mar ke -
ting Jo u r nal 1994, nr 1; zob. te¿ Karlöf B., Östblom S.: Ben ch mar king. Rów naj do naj le p szych,
Zarz¹dza nie i Fi nan se – Jó zef Œnie ci ñ ski, Wa r sza wa 1995, s. 108–215.

26  Po my ka³o W. (red.): En cy klo pe dia bi z ne su, t. 1, Fun da cja In no wa cja, Wa r sza wa 1995, s. 354;
Brze zi ñ ski M. (red.): Zarz¹dza nie in no wa cja mi tech ni cz ny mi i orga niza cyj ny mi, Di fin, Wa r sza wa
2001, s. 19.



in sty tu cja mi pub li cz ny mi maj¹ swo je od bi cie w rze czy wi sto œci? A w szcze gó l no -
œci:
l Czy ist nie je po wszech ne od czu cie, ¿e Rze czpo spo li ta Pol ska jest do brem

wspó l nym wszy stkich oby wa te li?
l Czy Rze czpo spo li ta Pol ska jest demo kra ty cz nym pa ñ stwem pra wnym, urze -

czy wi st niaj¹cym za sa dy spra wied li wo œci spo³ecz nej?
l Czy w³adza zwie rz ch nia w Rze czypo spo li tej Pol skiej na le ¿y do na ro du?
l W ja kim sto p niu na ród spra wu je w³adzê przez swo ich przed sta wi cie li, a w ja -

kim bez po œred nio? 
l Jaki jest po ziom de cen tra liza cji w³adzy pu b li cz nej, czy de cen tra liza cja jest

zja wi skiem trwa³ym, czy mamy sto p nio wy po wrót do cen tra li za cji?
l Jak¹ czêœæ za dañ pu b li cz nych sa morz¹d wy ko nu je w imie niu w³as nym i na

w³asn¹ odpo wie dzia l noœæ, na ile te za da nia s¹ isto t ne z pun ktu wi dze nia po -
trzeb spo³ecz no œci lo ka l nych?

l Czy dzia³al noœæ or ga nów ad mi ni stra cji rz¹do wej ogra ni cza siê do pro wa dze -
nia po li ty ki we wnê trz nej i za gra ni cz nej RP? Je œli nie – to jaki pro cent sta no -
wi¹ dzia³ania ope ra cy j ne (bie¿¹ce)? Czy te dzia³ania ope ra cy j ne nie mog³yby
byæ rea li zo wa ne przez sa morz¹dy jako za da nia w³asne

27
?

Ko le j ne py ta nia:
l Czy utwo rze nie sa morz¹dów gmin nych, po wia to wych, wo je wó dz twa, mo ¿ na

uz naæ za in no wa cyj ne?
l Czy jest za cho wa ny pa ry tet po miê dzy za da nia mi i upra w nie nia mi ad mi ni -

stra cji rz¹do wej oraz sa morz¹do wej (czy za za da nia mi id¹ od po wied nie upraw -
nie nia de cy zy j ne w za kre sie fo r mu³owa nia ce lów i za dañ, go spo daro wa nia za -
so ba mi lu dz ki mi, rze czo wy mi, fi nan so wy mi, info rma cyj ny mi)?

l Sko ro wiê kszoœæ za dañ isto t nych dla spo³ecz no œci lo ka l nej jest rea li zo wa na
przez sa morz¹dy – dla cze go œro d ki fi nan so we z po da t ków od osób fi zy cz nych
i pra wnych nie zo staj¹ w sa morz¹dach, przy od pro wa dza niu ich czê œci do bu -
d¿e tu cen tra l ne go, tak aby mog³a byæ rea li zo wa na po li ty cz na fun k cja ad mi ni -
stra cji rz¹do wej oraz jej po mo c ni cza rola wo bec sa morz¹dów?

l Kto komu po wi nien „wy dzie laæ” pie ni¹dze – ad mi ni stra cja rz¹dowa sa -
morz¹dom czy sa morz¹dy ad mi ni stra cji rz¹do wej?

l Ile jest in sty tu cji pu b li cz nych za li cza nych do ad mi ni stra cji rz¹do wej re a li -
zuj¹cych po dobn¹ mi sjê, po do b ne cele i za da nia?
Przed sta wio ny zbiór py tañ nie jest pe³ny. Ka ¿ de z tych py tañ sta no wi od dzie l -

ny pro blem ba da w czy.
G³ów nym ob sza rem po zy ty w nych zmian w za kre sie or ga ni za cji zarz¹dza nia

jest sfe ra dzia³al no œci go spo da r czej. W tej sfe rze, kto nie nad¹¿a za naj le p szy mi,
ten nie ma szans nie ty l ko na roz wój, ale i na prze trwa nie. Dla przed siê biorstw
roz wój i prze trwa nie s¹ g³ów ny mi ce la mi stra tegi cz ny mi dzia³añ. Czy rów nie¿
dla in sty tu cji pu b li cz nych bêd¹ one g³ów ny mi ce la mi stra tegi cz ny mi?
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Oczy wi œcie roz wój i prze trwa nie mo ¿ na rów nie¿ za li czyæ do pod sta wo wych
ce lów dzia³al no œci ad mi ni stra cji pu b li cz nej – lecz nie sa mych in sty tu cji pu b li cz -
nych, a od bio r ców us³ug, na rzecz któ rych in sty tu cje te fun kcjo nuj¹ (prze de
wszy stkim oby wa te li).

Zmia ny za chodz¹ce w pod mio tach go spo da r czych wy mu szaj¹ zmia ny w ad -
mi ni stra cji pu b li cz nej. St¹d pod ko niec XX w. po ja wi³a siê Idea New Pu b lic
Ma na ge ment opa r ta na po trze bie przed siê bior cze go zarz¹dza nia in sty tu cja mi
pub li cz ny mi, prze ciw sta wia nia zbiu rokra tyzo wane mu zarz¹dza niu opa r te mu na
hie rar chi cz nej stru ktu rze or ga nów w³adzy oraz ich fun kcjo na l nej spe cja li za cji.
Ad ap to wa no dla po trzeb zarz¹dza nia in sty tu cja mi pub li cz ny mi me to dy i te ch ni -
ki or ga ni za cji, i zarz¹dza nia z ob sza ru bi z ne su, bar dziej otwa r to siê na wspó³pra -
cê z orga ni za cja mi non - pro fit28. Zak³ada³a ona:
l ogra ni cze nie bez po œred nie go udzia³u se kto ra pub li cz ne go w go spo da r ce,
l in ten syfi ka cjê pry wa ty za cji w³as no œci pu b li cz nej,
l zwiê ksze nie efe kty w no œci w ob sza rze kla sy cz nych dóbr i us³ug pu b li cz nych,
l wzmo c nie nie po zy cji oby wa te la na ryn ku dóbr i us³ug, a w szcze gó l no œci

zast¹pie nie oby wa te la, pa sy w ne go p³at ni ka po da t ków – oby wa te lem kon su -
men tem,

l zmnie j sze nie apa ra tu pa ñ stwo we go oraz od dzie le nie ró ¿ nych cen tra l nych in -
sty tu cji pa ñ stwo wych, po dej muj¹cych de cy zje w za kre sie alo ka cji dóbr
i us³ug od in sty tu cji pery fe ry j nych, w po sta ci agen cji i in nych po zarz¹do wych
or ga ni za cji, któ rych za da niem jest dzia³al noœæ ope ra cy j na

29
.

New Pu b lic Ma na ge ment zak³ada³a po trze bê wpro wa dze nia:
l re fo r my o orien ta cji ryn ko wej, nawi¹zuj¹ce do idei za po ¿y czo nych z za sad

fun kcjo no wa nia se kto ra pry wa t ne go (sze r sze wy ko rzy sta nie in stru men tów
mar ke tin gu, pu b lic re la tions obe j muj¹cych si l ne sprzê ¿e nie zwro t nie z od bio -
r ca mi us³ug – oby wa te la mi),

l re fo r my par tycy pacy j ne, k³ad¹ce na cisk na me cha ni z my po dej mo wa nia de cy zji,
l re fo r my dere gula cy j ne, ogra ni czaj¹ce nad miern¹ i nie ade k watn¹ do rze czy wi -

sto œci li cz bê prze pi sów
30

.
Jedn¹ z najpo wa¿ nie j szych kon se k wen cji New Pu b lic Ma na ge ment sta³a siê

mo ¿ li woœæ two rze nia dla dóbr i us³ug pu b li cz nych ryn ków ze w nê trz nych, opa r -
tych na za sa dach konku rency j no œci. Oz na cza to zwró ce nie wiê kszej uwa gi na po -
trze by klien tów, ofe ro wa nie wiê ksze go wy bo ru dóbr i us³ug, uw z glêd niaj¹cego
sze r sze pre fe ren cje oraz za pe w niaj¹cego wy ¿szy stan dard œwia d czeñ. To prze su -
niê cie akcen tu w zarz¹dza niu se kto rem pu b li cz nym na kon ku ren cyj noœæ i orien -
ta cjê na wy ni ki wy ma ga:
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30 Pe ters B.G.: Po li cy Trans fers be twe en go ve r n ments: the case of admi ni stra ti ve re form, West Eu -
ro pe an Po li ties, vol. 20/1997, s. 73–75.



l „od chu dza nia” ad mi ni stra cji,
l odde le go wa nia w³adzy i odpo wie dzial no œci na ni ¿ sze szcze b le zarz¹dza nia

oraz za stê po wa nie rz¹dze nia wspó³zarz¹dza niem,
l ukie run ko wa nia pro ce su po dej mo wa nia de cy zji na mi sjê i za³o¿o ne cele,
l za stê po wa nia roz dzie la nia rz¹do wych fun du szy akty w nym po szu ki wa niem

alte rna ty w nych Ÿró de³ fi nan so wa nia.
Idea New Pu b lic Ma na ge ment mia³a wp³yw na zmia ny ustro jo we wpro wa dza -

ne w Pol sce w osta t niej de ka dzie XX w. Nie ste ty, obe c nie ob se r wu je siê od wrót
od tej idei. Ob se r wu je siê po wrót do tra dycy j ne go mo de lu fun kcjo no wa nia ad mi -
ni stra cji pu b li cz nej – mo c no sfor mali zowa ne go z wszechw³ad ny mi szcze gó³owy -
mi pro ce du ra mi ogra ni czaj¹cymi mo ¿ li we spo so by dzia³ania, ogra ni czaj¹cymi
kre a ty w noœæ i inno wa cy j noœæ dzia³añ31.

Chara ktery sty cz ne ce chy – z uw z glêd nie niem po do bieñstw i ró ¿ nic – zarz¹-
dza nia przed siê bio r stwem i in sty tucj¹ ad mi ni stra cji pu b li cz nej przed sta wio no
w ta be li 10.

Ta be la 10. Chara ktery sty cz ne ce chy zarz¹dza nia przed siê bio r stwem i in sty tucj¹ ad mi ni stra cji
pu b li cz nej

Ele men ty
zarz¹dza nia

Przed siê bio r stwo In sty tu cja ad mi ni stra cji pu b li cz nej

Mi sja Okre œlo na w do ku men tach za³o¿y -
cie l skich w kszta³cie usta lo nym

przez w³aœci cie la.

Okre œlo na w usta wie lub w akcie wy ko na w czym do niej 
w kszta³cie usta lo nym przez usta wo da w cê (na wnio sek

in sty tu cji maj¹cych pra wo do ini cja ty wy
ustawodawczej).

Stra te gia Du¿a swo bo da wy bo ru stra te gii
dzia³ania, stra te gia pod porz¹dko -

wa na roz wo jo wi, prze trwa niu or ga -
ni za cji. Ogra ni cze nia – do stê p noœæ

do za so bów, ogra ni cze nia
instytucjonalne.

Ma³a swo bo da wy bo ru stra te gii dzia³ania. Ogó l ne ramy
stra te gii wy ni kaj¹ z za pi sów usta wo wych, wy ty cz nych

or ga nów wy ¿sze go szcze b la. Swo bo da je dy nie w za kre -
sie za gad nieñ szcze gó³owych zwi¹za nych ze specyfik¹

terenu dzia³ania.

Pla no wa nie Do mi nu je pla no wa nie stra te gi cz ne.

Z pla nów stra te gi cz nych wy ni kaj¹
pla ny ope ra cy j ne. Pla ny, o ró ¿ nym

po zio mie for ma li za cji i szcze -
gó³owo œci, s¹ pod sta wo wym in stru -

men tem re a li za cji i kon tro li
dzia³añ.

Do mi nu je pla no wa nie ope ra cy j ne. Pla no wa nie stra te gi -
cz ne, w fo r mie szcz¹tko wej, ma³o sko re lo wa nej ze

sob¹, wy stê pu je g³ów nie na szcze b lach naj wy ¿szych.
W wiê kszo œci przy pa d ków pla ny sporz¹dza siê po to

aby by³y, aby przed sta wiæ je na wy pa dek kon tro li ze w -
nê trz nej. Nie s¹ pod sta wo wym in stru men tem op ty ma li -

zuj¹cym i porz¹dkuj¹cym dzia³ania operacyjne
urzêdów.

Orga ni zo -
wa nie

Ró ¿ ne mo de le stru ktur orga niza cy j -
nych z ten dencj¹ do prze cho dze -
nia od stru ktur mecha ni sty cz nych
do stru ktur quasi -orga ni cz nych,
p³askich. Sp³asz cza nie to wy ni ka

z po trzeb ob ni ¿a nia kosztów
w³asnych.

Stru ktu ry wy bi t nie me cha ni sty czne, z regu³y smuk³e.
Doœæ ko szto w ne.
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31  Frie ske K.: Zarz¹dza nie pu b li cz ne: na uka czy uo gó l nio na pra kty ka, II Ogól no po l ski Zjazd Ka -
tedr i Zak³adów Zarz¹dza nia Pub li cz ne go, Uni we r sy tet Eko no mi cz ny w Ka to wi cach, Ka to wi ce 14–15
li sto pa da 2012; Iz de b ski H., Ku le sza M.: Ad mi ni stra cja pu b li cz na, wyd. 3, Li ber, Wa r sza wa 2004,
s. 86–92.



Ele men ty
zarz¹dza nia

Przed siê bio r stwo In sty tu cja ad mi ni stra cji pu b li cz nej

Prze wo dze -
nie

Do mi nu je styl demo kra ty cz ny. Sto -
so wa nych jest wie le in stru men tów
mo ty wo wa nia do pra cy – za rów no
p³aco wych, jak i pozap³acowych.

Zdo by te wy kszta³ce nie, wie dza,
do œwia d cze nie, s¹ w du ¿ym sto p -

niu wyko rzy sty wa ne.

Do mi nu je styl auto kra ty cz ny. In stru men ty mo ty wo wa nia 
do pra cy ogra ni czaj¹ siê w za sa dzie do in stru men tów

p³aco wych. Wszech obe c ne pro ce du ry ogra ni czaj¹ swo -
bo dê dzia³ania. Zdo by te wy kszta³ce nie, wie dza, do œwia -

d cze nie, s¹ w ma³ym stopniu wykorzystywane.

Kon tro lo -
wa nie

Za rów no kon tro la ex - post, jak i ex -
-an te. Co raz wa ¿ nie j sza jest kon tro -

la wy prze dzaj¹ca wed³ug idei
„zd¹¿yæ przed b³êdem”. Kon tro la
nie jest ty l ko osta t nim og ni wem

zarz¹dza nia, wy stê pu je na
wszy stkich jego eta pach. Przed siê -

bio r stwa oce nia ne s¹ g³ów nie
w a spe kcie wy ni ków fi nan so wych,
któ re s¹ wprost proporcjonalne do

zadowolenia klientów.

Do mi nu je tra dy cy j na kon tro la ex - post. Mniej wa ¿ ne jest 
czy in sty tu cja fun kcjo nu je spra w nie (tra f nie fo r mu³uje

cele i je re a li zu je, ra cjo na l nie go spo da ru je swo i mi za so -
ba mi), wa ¿ nie j sze jest czy za da wa la or ga ny wy ¿sze go

szcze b la, prze strze ga dys cy p li ny bu d¿e to wej. Oby wa tel, 
jako pod sta wo wy od bio r ca us³ug, jest w dalszym ci¹gu

bardziej przedmiotem ni¿ podmiotem.

îród³o: Li sie cki M.: Ja koœæ jako kry te rium nowo cze s no œci ad mi ni stra cji pu b li cz nej, Ze szy ty Na uko we
Uni wer sy te tu Szcze ci ñ skie go nr 573, Eko no mi cz ne Pro ble my Us³ug nr 45 [w:] No wo cze s na Ad mi ni stra cja 
Pu b li cz na (red. Li sie cki M., Ma cho wicz K., Sokó³ A.), s. 334–335.

Dla po trzeb oce ny po zio mu inno wacy j no œci or ga ni za cji i zarz¹dza nia w pol -
skiej ad mi ni stra cji pu b li cz nej mo ¿ na pos³u¿yæ siê dwo ma zin te gro wany mi wskaŸ -
ni ka mi opra co wa ny mi przez Bank Œwia to wy – efe kty w no œci ad mi ni stra cji pu b li -
cz nej (Go ve r n ment Effe c ti ve ness in dex) oraz ja ko œci re gu la cji (Re gu la to ry Qu a -
li ty in dex). Oce ny te (do tycz¹ce Pol ski) zo stan¹ po rów na ne z oce na mi uzy ska ny -
mi przez ad mi ni stra cjê pu b liczn¹ w in nych pa ñ stwach eu ro pe j skich (w uk³ad zie
– Pol ska na tle in nych no wych pañstw UE z Eu ro py Œro d ko wej i Wschod niej, na
tle „tra dy cy j nych” pañstw eu ro pe j skich oraz na tle by³ych li de rów Eu ro py
Wschod niej).

Opra co wa ny przez Bank Œwia to wy wska Ÿ nik efe kty w no œci ad mi ni stra cji pu-
 b li cz nej in te gru je 17 pa ra me trów bêd¹cych wy ni kiem po mia ru ja ko œci us³ug pu -
b li cz nych, ja ko œci s³u¿by cy wi l nej i sto p nia jej nie zale ¿ no œci od na ci sków po li ty -
cz nych, ja ko œci fo r mu³owa nia i wdra ¿a nia po li ty ki oraz wia ry god noœci rz¹-
dz¹cych. In de ksy mog¹ przy j mo waæ wa r toœæ w prze dzia le od –2,5 (bar dzo s³aba
efe kty w noœæ) do +2,5 (do sko na³a efe kty w noœæ). Wa r toœæ wska Ÿ ni ka efe kty w no -
œci dla wy bra nych pañstw eu ro pe j skich, za okres 1998–2011 r., przed sta wio no
w ta be li 11.

Z ze sta wie nia da nych za wa r tych w ta be li 11 wy ni ka, ¿e spo œród no wych
pañstw UE z Eu ro py Œro d ko wej i Wschod niej naj wy ¿ej oce nia ne jest fun kcjo no -
wa nie ad mi ni stra cji pu b li cz nej w Esto nii i Cze chach (pol ska ad mi ni stra cja jest
oce nia na sto sun ko wo ni sko). Spo œród „tra dy cy j nych” pañstw eu ro pe j skich li de -
ra mi s¹ Fin lan dia i Da nia. Fun kcjo no wa nie ad mi ni stra cji pu b li cz nej u da w nych
li de rów pañstw Eu ro py Wschod niej (w Ro sji, na Ukra i nie) jest oce nia ne bar dzo
ni sko.

Uwa run ko wa nia pro jako œcio we go zarz¹dza nia bez pie cze ñ stwem oby wa te li 77



Ta be la 11. Zin te gro wa ny wska Ÿ nik efe kty w no œci ad mi ni stra cji pu b li cz nej w Pol sce oraz wy bra -
nych pa ñ stwach eu ro pe j skich

Pa ñ stwa
Lata

1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nowe pa ñ stwa UE z Eu ro py Œro d ko wej i Wschod niej

Cze chy 0,62 0,62 0,62 0,97 0,89 0,91 0,97 1,06 0,9 1 0,98 1 1,02

Esto nia 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

Li twa 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

Pol ska 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

Ru mu nia -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

S³owa cja 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

Wê gry 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

Pa ñ stwa Eu ro py Za chod niej

Au stria 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

Be l gia 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

Da nia 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

Fin lan dia 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

Fran cja 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

Gre cja 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

Hi sz pa nia 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

Ho lan dia 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

Ir lan dia 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

Nie mcy 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

Po rtu ga lia 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

Szwa j ca ria 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

Szwe cja 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

Wie l ka
Bry ta nia

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

Da w ni li de rzy blo ku pañstw socja li sty cz nych

Ro sja -0,52 -0,77 -0,77 -0,34 -0,39 -0,38 -0,46 -0,49 -0,42 -0,4 -0,35 -0,4 -0,4

Ukra i na -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 pod sta wie World Bank In sti tu te, http://www.go vin di ca tors.org.

Opra co wa ny ta k ¿e przez Bank Œwia to wy wska Ÿ nik ja ko œci re gu la cji okre œla
w spo sób zin te gro wa ny ja koœæ dzia³añ o cha ra kte rze po li ty cz nym oraz ja koœæ
pro ce sów regu la cy j nych zwi¹za nych z tymi dzia³ania mi. In de ksy przy j muj¹ tu
rów nie¿ wa r toœæ w prze dzia le od –2,5 (bar dzo s³aba ja koœæ) do +2,5 (do sko na³a
ja koœæ). Wa r toœæ wska Ÿ ni ka ja ko œci re gu la cji w Pol sce oraz wy bra nych pa ñ -
stwach eu ro pe j skich przed sta wio no w ta be li 12.
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Ta be la 12. Ja koœæ re gu la cji w Pol sce oraz wy bra nych pa ñ stwach eu ro pe j skich

Pa ñ stwa
Lata

1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nowe pa ñ stwa UE z Eu ro py Œro d ko wej i Wschod niej

Cze chy 1,02 0,92 0,73 1,19 1,18 1,08 1,12 1,11 1,03 1,16 1,29 1,27 1,25

Esto nia 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

Li twa 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

Pol ska 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

Ru mu nia 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

S³owa cja 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

Wê gry 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

Pa ñ stwa Eu ro py Za chod niej

Au stria 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

Be l gia 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

Da nia 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

Fin lan dia 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

Fran cja 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

Gre cja 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

Hi sz pa nia 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

Ho lan dia 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

Ir lan dia 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

Nie mcy 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

Po rtu ga lia 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

Szwa j ca ria 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

Szwe cja 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

Wie l ka
Bry ta nia

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

Da w ni li de rzy blo ku pañstw socja li sty cz nych

Ro sja -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

Ukra i na -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 pod sta wie World Bank In sti tu te, http://www.go vin di ca tors.org.

Z ze sta wie nia da nych za wa r tych w ta be li 12 wy ni ka, ¿e spo œród no wych
pañstw UE z Eu ro py Œro d ko wej i Wschod niej naj wy ¿ej oce nia na jest ja koœæ re gu -
la cji w Esto nii i Cze chach (w Pol sce ja koœæ re gu la cji jest oce nia na sto sun ko wo ni -
sko, na po zio mie œred niej tych pañstw). Spo œród „tra dy cy j nych” pañstw eu ro pe j -
skich li de ra mi s¹ Da nia i Ho lan dia. Ja koœæ re gu la cji u da w nych li de rów pañstw
Eu ro py Wschod niej (w Ro sji, na Ukra i nie) jest oce nia na bar dzo ni sko.
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Wska za nie li de rów w za kre sie two rze nia roz wi¹zañ forma lno- pra w nych,
œwia d cze nia us³ug przez ad mi ni stra cjê pu b liczn¹ jest isto t ne z pun ku wi dze nia
szu ka nia pañstw, od któ rych mo ¿ na siê uczyæ (zgod nie z przed sta wion¹ wcze œ -
niej ide¹ ben ch mar kin gu). Nad¹¿a nie za naj le p szy mi, by cie naj le p szym, jest ce -
lem ka ¿ dej no wo cze s nej or ga ni za cji. Oczy wi œcie, prze no sze nie go to wych roz -
wi¹zañ z in nych pañstw, z in nych ku l tur, po win no byæ ostro ¿ ne. Musi
uw z glêd niaæ do mi nuj¹ce w da nej ku l tu rze, w da nym œro do wi sku wa r to œci.

Niew¹tpli wie pod sta wo wym ele men tem zmian o cha ra kte rze inno wa cy j nym
w ad mi ni stra cji pu b li cz nej jest co raz sze r sze wyko rzy sty wa nie te ch no lo gii info r -
ma cy j nych (IT) oraz tele infor macy j nych (ICT).

Funkcj¹ IT jest wspo ma ga nie dzia³añ przez u³atwia nie orga ni zo wa nia i re a li -
za cji pro ce sów info rma cy j nych oraz zwiê ksze nie ich wy da j no œci. Pro ce sy te obe j -
muj¹ po zy ski wa nie, prze cho wy wa nie, prze twa rza nie, udo stê p nia nie i wyko rzy -
sty wa nie in fo r ma cji dla po trzeb orga niza cy j nych i de cy zy j nych. Te ch no lo gie
Tele infor macy j ne (ICT) obe j muj¹ ko m pu te ry, sie ci kom pu te ro we, In ter net. 

Te ch no lo gia Info rma cy j na po sia da sze reg cech, któ re w bez po œred ni spo sób
przy czy niaj¹ siê do po pra wy spra w no œci orga niza cy j nej. Na le¿¹ do nich:
l wy ko ny wa nie ob li czeñ z du¿¹ szy b ko œci¹ i w du ¿ych ilo œciach, 
l do sta r cze nie szy b kiej, dok³ad nej i ta niej ko mu ni ka cji wewn¹trz i na zewn¹trz

or ga ni za cji, 
l prze cho wy wa nie du ¿ej li cz by da nych, któ re s¹ ³atwo do stê p ne i za j muj¹ ma³¹

po wie rz ch niê, 
l za pe w nie nie szy b kie go i ta nie go do stê pu do ogro mnych ilo œci in fo r ma cji ze œwia ta,
l zwiê ksze nie efe kty w no œci i sku te cz no œci osób pra cuj¹cych w ze spo³ach, ta k ¿e

w ro ¿ nych lo ka li za cjach, 
l pre zen to wa nie in fo r ma cji w spo sób in te re suj¹cy dla lu dz kie go umys³u, 
l zwiê ksze nie szy b ko œci pi sa nia i edy to wa nia, 
l wy ko ny wa nie wszy stkich ope ra cji du¿o ta niej ni¿ ma nu a l nie. 

Ponad to dziê ki IT sta³a siê mo ¿ li wa re a li za cja sze re gu kon ce pcji z za kre su
zarz¹dza nia s³u¿¹cych roz wo jo wi or ga ni za cji. Na le¿¹ do nich: 
l pod no sze nie wy da j no œci (ERP), 
l dzia³anie na czas (JIT), 
l zarz¹dza nie ja ko œci¹ (TQM), 
l po pra wa po dej mo wa nia de cy zji (DSS), 
l zarz¹dza nie in fo r macj¹ i wiedz¹ (KM), 
l in no wa cja i kre a ty w noœæ, 
l wspó³pra ca z in ny mi (IOS), 
l zmia ny w me to dach zarz¹dza nia (BPR),
l po pra wa obs³ugi klien ta (CRM)

32
. 

80 Zeszyty Naukowe SGSP nr 50 (2) 2014

32  Ma r czuk M.: Oce na efe kty w no œci za sto so wa nia In ter ne tu w dzia³al no œci go spo da r czej, Wy dzia³
Zarz¹dza nia Uni wer sy te tu Eko nomi cz ne go w Po zna niu, Po znañ 2011 (roz pra wa do kto r ska na pi sa na
pod kie row ni c twem na uko wym M. Li sie c kie go), s. 84–87.



Nowe te ch no lo gie IT, ICT umo ¿ li wiaj¹ de cen tra liza cjê dzia³añ, ob ni ¿a nie ko -
sztów fun kcjo no wa nia in sty tu cji pu b li cz nych, pod no sze nie ich ja ko œci dzia³añ.
Co jed nak zro biæ ze zre duko wa ny mi pra cow ni ka mi, czê sto o du ¿ym sta ¿u i do -
œwia d cze niu, czê sto z wy kszta³ce niem wy ¿szym? Czy wszy stkich mo ¿ na prze -
kwali fi ko waæ do obs³ugi no wych te ch no lo gii, do by cia admi ni stra tora mi, pro je k -
tan ta mi w tych sy ste mach? Czy prze su nie cie wie ku eme ryta l ne go do 67 lat dla
ko biet i mê ¿ czyzn nie bê dzie sta no wi³o ba rie ry po ko le nio wej?

Tworz¹c przysz³oœcio wy mo del sy ste mu bez pie cze ñ stwa spo³ecz no œci lo ka l -
nej po win ni œmy do tego po dejœæ w spo sób przed mio to wy, two rzyæ go od do³u
– od gmin. Jak ju¿ wspo mnia no wcze œ niej, ko le j noœæ two rze nia stru ktur orga -
niza cy j nych po win na byæ na stê puj¹ca: obe c ne i przysz³e za gro ¿e nia, po trze by
spo³ecz ne; cele i za da nia; wy ko na w cy, sy stem zarz¹dza nia.

Z pun ktu wi dze nia gmi ny, mia sta, sche mat or ga ni za cji i zarz¹dza nia bez pie -
cze ñ stwem spo³ecz no œci lo ka l nej – w aspe kcie zadanio wo-in stytu cjonal nym
– przed sta wio no na rys. 7. 

4. Oce na zarz¹dza nia orga ni za cja mi pub li cz ny mi
fun kcjo nuj¹cymi na rzecz bez pie cze ñ stwa oby wa te li

Do ko ny wa ne obe c nie w Pol ce oce ny zarz¹dza nia orga ni za cja mi pub li cz ny mi
fun kcjo nuj¹cymi na rzecz bez pie cze ñ stwa oby wa te li spro wa dzaj¹ siê z regu³y do
ocen we wnê trz nych, czê sto wspo ma ga nych we wnê trz ny mi sta ty sty ka mi, cza sa -
mi zle ca ny mi wy ni ka mi ba da nia opi nii spo³ecz nej. Ob se r wu je siê brak w³aœci wej
we ry fi ka cji ze w nê trz nej tych ocen. Na wet Naj wy ¿sza Izba Kon tro li ogra ni cza siê
je dy nie do wy bra nych ele men tów fun kcjo no wa nia tych in sty tu cji (z regu³y dys -
cy p li ny bu d¿e to wej) – po mi jaj¹c aspe kty spra w no œcio we, in no wa cyj ne, ja ko œcio -
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Wójt, burmistrz, prezydent miasta

Inne

 

Realizacja spraw – jako zadañ w³asnych – zwi¹zanych z bezpieczeñstwem spo³ecznoœci lokalnej

Bezrobocie
Rozwój
gospodarczy,
podatki

Sprawy
socjalno-
-bytowe,
zdrowie

Infrastruktura Ekologia,
ratownictwo

Przestêpczoœæ,
porz¹dek
publiczny

Samorz¹dowe zespo³y realizuj¹ce wy¿ej wymienione sprawy

Wsparcie zewnêtrzne
(w sytuacjach szczególnych)

Rys. 7. Sche mat or ga ni za cji i zarz¹dza nia bez pie cze ñ stwem spo³ecz no œci lo ka l nej w gmi nie, mie œcie
– w aspe kcie zadanio wo-in stytu cjonal nym

îród³o: Opra co wa nie w³asne.



we. St¹d czê sto we wnê trz ne oce ny in sty tu cji pu b li cz nych fun kcjo nuj¹cych na
rzecz bez pie cze ñ stwa oby wa te li w spo sób znacz¹cy od bie gaj¹ od od czuæ oby wa te li.

Pod chodz¹c do po mia ru spra w no œci zarz¹dza nia orga ni za cja mi pub li cz ny mi
fun kcjo nuj¹cymi na rzecz bez pie cze ñ stwa oby wa te li w spo sób ma kro sko po wy
na le ¿y wi dzieæ co naj mniej trzy ob sza ry pod le gaj¹ce oce nie: eko no mi cz ny,
spo³ecz ny, kry mi no gen ny. Ob sza ry te, wraz z przy porz¹dko wa ny mi do nich kry -
te ria mi ocen, przed sta wio no w tabeli 13.

Ta be la 13. Ma kro sko po we ob sza ry i kry te ria po mia ru spra w no œci zarz¹dza nia orga ni za cja mi
pub li cz ny mi fun kcjo nuj¹cymi na rzecz bez pie cze ñ stwa oby wa te li

Ob sza ry i kry te ria oce ny

Ob sza ry oce ny Kry te ria oce ny (w od nie sie niu do oby wa te li)

Eko no mi cz ny – Maj¹tek

– Do cho dy

– Bez ro bo cie

Spo³ecz ny – Zdro wie

– Œro do wi sko

– Edu ka cja

– Swo bo dy oby wa te l skie

Kry mi no gen ny – ¯ycie

– Zdro wie

– Mie nie

– Swo bo dy oby wa te l skie

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

W ujê ciu mi kro sko po wym, w od nie sie niu do oce ny za rza dza nia w kon kre t -
nych in sty tu cjach pu b li cz nych fun kcjo nuj¹cych na rzecz bez pie cze ñ stwa oby wa -
te li, mo ¿ na pos³u¿yæ siê me tod¹ wy zna cza nia, obse r wo wa nia i ana li zo wa nia klu -
czo wych ob sza rów spra w no œci, zwan¹ te¿ me tod¹ klu czo wych ob sza rów
wy ni ków33.

Wy ró ¿ nie nie w mia rê uni wer sa l nych pod sta wo wych ob sza rów spra w no œci nie 
jest rzecz¹ ³atw¹. Wy ni ka to z fa ktu, i¿ nie ma na œwie cie dwóch jed na ko wych or -
ga ni za cji, jed na ko wych oto czeñ w ja kich one fun kcjo nuj¹, a na wet nie ma dwóch
jed na ko wych zda rzeñ – wszy stko to mo¿e byæ je dy nie bar dzo po do b ne. Inne
bêd¹ klu czo we ob sza ry efe kty w no œci dla or ga ni za cji pro du kcy j nych, us³ugo -
wych, han d lo wych czy te¿ or ga ni za cji non - pro fit fi nan so wanych z bu d¿e tu cen -
tra l ne go b¹dŸ te¿ bu d¿e tu sa morz¹do we go (lo ka l ne go). St¹d wsze l kie przed sta -
wia ne w li te ra tu rze kon ce pcje maj¹ je dy nie cha ra kter ogó l ny. Usz cze gó³owie nie
na stê pu je ju¿ w kon kre t nych or ga ni za cjach. Przyk³ad ogó l nych pra kseo logi cz -
nych klu czo wych ob sza rów spra w no œci dla or ga ni za cji odpo wie dzia l nych za bez -
pie cze ñ stwo obywateli przedstawiono w tabeli 14.
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Ta be la 14. Przyk³ad ogó l nych pra kseo logi cz nych klu czo wych ob sza rów spra w no œci dla or ga ni -
za cji odpo wie dzia l nych za bez pie cze ñ stwo oby wa te li

Dzia³al noœæ pod sta wo wa
(wy prze dzaj¹ca oraz w³aœci wa)

Dzia³al noœæ po mo c ni cza
Kie ro wa nie dzia³ania mi

pod sta wo wy mi i pomo c ni czy mi

Wy nik ilo œcio wy (w ob sza rze
dzia³añ roz wo jo wych, pre wen cy j -

nych i ope ra cy j nych)

Sto pieñ za bez pie cze nia dzia³al-
no œci pod sta wo wej

Iden ty fi ka cja po ten cja l nych
i rze czy wi s tych zagro¿eñ

Ja koœæ Pu b lic Re la tions Kon stru o wa nie wzo r ców dzia³ania

Nak³ady na dzia³al noœæ pod sta -
wow¹

Nak³ady na dzia³al noœæ
po mo c nicz¹

Go spo daro wa nie za so ba mi
or ga ni za cji

Wy da j noœæ pra cy (po sia da nych
za so bów) w ob sza rze dzia³al no œci

podstawowej

Wy da j noœæ pra cy (po sia da nych
za so bów) w ob sza rze dzia³al no œci

pomocniczej

Pla no wa nie, orga ni zo wa nie,
prze wo dze nie, kon tro la

i kon tro ling

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Pod chodz¹c do oce ny zarz¹dza nia orga ni za cja mi za pe w niaj¹cymi bez pie cze ñ -
stwo oby wa te li w aspe kcie pod sta wo wych ele men tów we wnê trz nych i ze w nê trz -
nych, pe³na oce na w da nym mo men cie W(t) po win na obe j mo waæ – oto cze nie
O(t), cele C(t) i ich re a li za cjê, za so by lu dz kie L(t), za so by rze czo we (w tym sto pieñ 
in stru menta liza cji) R(t), za so by fi nan so we F(t), za so by info rma cy j ne I(t) oraz
inne X(t), np. szcze gó l ne um iejê tno œci:

W(t) = < O(t), C(t), L(t), R(t), F(t), I(t), X(t) >

Dla tych ele men tów mo ¿ na skon stru o waæ zbiór kry te riów dla po trzeb oce ny.
Przyk³ado we kry te ria przed sta wio no w ta be li 15.

Ta be la 15. Nie któ re ogó l ne kry te ria oce ny in sty tu cji z pun ktu wi dze nia pod sta wo wych
ele men tów we wnê trz nych i ze w nê trz nych

Ele men ty
we wnê trz ne
i ze w nê trz ne 

in sty tu cji

Ogó l ne kry te ria oce ny

Oto cze nie

• Sto pieñ oraz tra f noœæ iden ty fi ka cji oto cze nia, g³ów nie z pun ktu wi dze nia szans i za gro ¿eñ
dla bez pie cze ñ stwa, po trzeb oby wa te li, naj no wszych te ch no lo gii, któ re mog¹ byæ wy ko -

rzy sta ne na rzecz po pra wy bez pie cze ñ stwa itd.

• Sto pieñ od dzia³ywa nia na oto cze nie.

Cele

• Spra w noœæ pro ce su ge ne ro wa nia, se le kcji, wy bo ru, do sko na le nia ce lów stra te gi cz nych
i ope ra cy j nych s³u¿¹cych bez pie cze ñ stwu oby wa te li

• Tra f noœæ wy bo ru ce lów stra te gi cz nych i ope ra cy j nych.

• Sto pieñ re a li za cji ce lów w za kre sie dzia³añ pod sta wo wych i po mo c ni czych itd.

Za so by
lu dz kie

• Po ziom sy ne r gii (wy ni kaj¹cy ze wspó³dzia³ania, wy ko rzy sta nia po ten cja³u pra cow ni cze go).

• Spra w noœæ stru ktur orga niza cy j nych.

• Spra w noœæ zarz¹dza nia za so ba mi lu dz ki mi, zarz¹dza nia wiedz¹, zarz¹dza nia zmian¹,
zarz¹dza nia cza sem.

• Przed siê bio r czoœæ, inno wa cy j noœæ, wy da j noœæ.

• Re la cje prze³o¿o ny - podw³adny, praco wnik- praco w nik.
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Ele men ty
we wnê trz ne
i ze w nê trz ne 

in sty tu cji

Ogó l ne kry te ria oce ny

Za so by
rze czo we

• Spra w noœæ zarz¹dza nia za so ba mi rze czo wy mi, w tym zarz¹dza nia logi sty cz ne go.

• Sto pieñ i no wo cze s noœæ in stru menta liza cji dzia³añ.

Za so by
fi nan so we

• Spra w noœæ zarz¹dza nia fi nan sa mi (wy ko ny wa nia ana liz fi nan so wych, pla no wa nia fi nan so -
we go, re a li za cji pla nów, re gu lo wa nia fi nan so we go)

• Wy ni ki ekono miczno -finan so we.

Za so by in for -
ma cy j ne

• Spra w noœæ zarz¹dza nia info r ma cja mi (przep³yw in fo r ma cji, sto pieñ prze twa rza nia,
ich pe³noœæ, wia ry god noœæ, te r mi no woœæ, bez pie cze ñ stwo).

Inne • Na przyk³ad po sia da ne do œwia d cze nie.

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Wa run kiem uzy ska nia oce ny w mia rê pe³nej wska za ne jest, aby wy ko rzy -
stuj¹c te same kry te ria i mie r ni ki, za sto so waæ je do in sty tu cji re a li zuj¹cych po do -
b ne za da nia w in nych re gio nach, pa ñ stwach – sto suj¹c kla sy cz ny ben ch mar king
(po rów ny wa nie siê z in ny mi). Te po rów na nia po zwol¹ nie ty l ko na dia g no zê, ale
i pro gno zê dzia³añ. Oce na ta po win na s³u¿yæ prze de wszy stkim przysz³oœci. Do -
œwia d cze nia z przesz³oœci na tyle s¹ isto t ne, na ile s¹ w sta nie pod nieœæ spra w noœæ
dzia³añ w przysz³oœci, na ile s¹ w sta nie pod nieœæ ich innowacyjnoœæ i jakoœæ.

Pod su mo wa nie

Za pe w nie nie bez pie cz ne go bytu lu dzi, mo ¿ li wo œci ich roz wo ju, za pe w nie nie
swo bód oby wa te l skich, na le¿¹ do pod sta wo wych za dañ ka ¿ de go pa ñ stwa.
Wspó³cze s ne i przysz³e sy ste my bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa po win ny re a li zo waæ co
naj mniej osiem fun kcji (o ja s no okre œlo nej hie ra r chii) we wszy stkich ob sza rach
– miê dzy naro do wym, krajo wym, re gio na l nym, lo ka l nym:
l retro spe ktyw ne go i pro spe ktyw ne go iden tyfi ko wa nia za gro ¿eñ;
l iden tyfi ko wa nia wagi za gro ¿eñ dla oby wa te li;
l no r mo wa nia – usta la nia ce lów i regu³ ochro ny, za cho wa nia siê lu dzi, ogra ni -

cza nia ich swo bód i wol no œci;
l fo r mu³owa nia stra te gii dzia³ania oraz za bez pie cza nia fi nan so we go ich re a li za -

cji;
l insty tucjo nalizo wa nia – wyod rê b nia nia i orga ni zo wa nia dzia³añ w sfe rze bez -

pie cze ñ stwa, tworz¹c in sty tu cje, pro ce du ry za pe w niaj¹ce wy sok¹ ja koœæ
i inno wa cy j noœæ dzia³añ;

l pre wen cyjn¹ – za po bie ga nia zja wi skom za gra ¿aj¹cym bez pie cze ñ stwu;
l ope ra cyjn¹ – po dej mo wa nia sze ro ko ro zu mia nych dzia³añ ko ry guj¹cych w sy -

tu a cjach wyst¹pie nia za gro ¿eñ;
l re stry kcyjn¹ – ka ra nia spra w ców sy tu a cji kry zy so wych, czy nów za bro nio -

nych.
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Re a li za cja tych fun kcji wy ma ga prze my œla ne go, sytu acy j ne go wyko rzy sty wa -
nia ró ¿ nych me tod i te ch nik, tak aby za pe w niæ bez pie cze ñ stwo na po zio mie
zgod nym z ocze ki wa nia mi spo³ecz ny mi. Ty l ko w wy pa d ku spe³nia nia ocze ki wañ 
spo³ecz nych mo ¿ na mó wiæ o w³aœci wej ja ko œci dzia³añ na rzecz ich bez pie cze ñ -
stwa.
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Ma rek LISIECKI

De te r mi nants of Pro -qu a li ty Pu b lic Sa fe ty
Ma na ge ment

The qu a li ty of se r vi ces pro vi ded to citizens’ se cu ri ty de pends on the
ef fi cient ma na ge ment of or ga ni za tions un de r ta king the se se r vi ces.
Ma na ge ment sho uld be im p le men ted in a com pre hen si ve man ner. This
pa per pre sents a cha in of ac tions to ma in ta in risks at an ac cep ta b le le vel by
the ci ti zens.

Ke y words: qu a li ty ma na ge ment, pu b lic sa fe ty, qu a li ty of the ma na ge ment
of pu b lic sa fe ty.
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dr in¿. Tadeusz KÊSOÑ

Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej

Podstawy prawne i koncepcja przygotowania
organu administracji rz¹dowej do skutecznego

realizowania zadañ obronnych
– wybrane problemy

Wprowadzenie

Usta wa z 21 li sto pa da 1967 r. o po wszech nym obo wi¹zku ob ro ny Rze czypo -
spo li tej Pol skiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z póŸn. zm.) w art. 2 stwier dza,
¿e: „Uma c nia nie ob ron no œci Rze czypo spo li tej Pol skiej, przy go to wa nie lud no œci
i mie nia na ro do we go na wy pa dek wo j ny oraz wy ko ny wa nie in nych za dañ w ra -

Ce lem ni nie j sze go ar ty ku³u jest po ka za nie isto ty dwóch za sad ni czych ele -

men tów, ja k ¿e wa ¿ nych w pro ce sie prze ciw dzia³ania za gro ¿e niom bez pie -

cze ñ stwa pa ñ stwa: pod sta wo wych aktów pra wnych od nosz¹cych siê do

fun kcjo no wa nia pa ñ stwa w wa run kach zew nê trz ne go za gro ¿e nia bez pie -

cze ñ stwa pa ñ stwa i w sta nie wo j ny oraz za wa r tych w nich za dañ w za kre sie

po wszech ne go obo wi¹zku ob ro ny, a ta k ¿e kon ce pcji przy go to wa nia urzê -

du ad mi ni stra cji rz¹do wej do re a li za cji tych za dañ. Do re a li za cji za dañ

w ra mach po wszech ne go obo wi¹zku ob ro ny zo bo wi¹zani s¹ nie ty l ko  mi -

ni stro wie i kie ro w ni cy urzê dów cen tra l nych, ale ta k ¿e or ga ny w³adzy

rz¹do wej oraz sa morz¹do wej na wszy stkich szcze b lach po dzia³u admi ni -

stra cyjne go pa ñ stwa.

Jed no cze œ nie wy chodz¹c z za³o¿e nia obo wi¹zku za pe w nie nia przez pa ñ -

stwo zin te gro wane go bez pie cze ñ stwa na ro do we go, bez po dzia³u na we -

wnê trz ne i ze w nê trz ne bez pie cze ñ stwo, wska za no i omó wio no me cha -

nizm sy ste mu sta³ych dy ¿u rów wyko rzy sty wa ny w pro ce sie pod no sze nia

go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa, któ ry w³¹czo ny zo sta³ do po sta no wieñ usta -

wy o zarz¹dza niu kry zy so wym z 2007 r. Wska za no do ku men ty stra te gi cz ne 

oraz do ku men ty opra co wy wa ne w ra mach pla no wa nia ob ron ne go w pa ñ -

stwie, a ta k ¿e omó wio no wa riant kon ce pcji re a li za cji za dañ ob ron nych.

S³owa klu czo we: bez pie cze ñ stwo na ro do we, za da nia ob ron ne, pla no wa -

nie ob ron ne, go to woœæ ob ron na pa ñ stwa, zarz¹dza nie kry zy so we.
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mach po wszech ne go obo wi¹zku ob ro ny, na le ¿y do wszy stkich or ga nów w³adzy
i ad mi ni stra cji rz¹do wej oraz in nych or ga nów i in sty tu cji pa ñ stwo wych, or ga -
nów sa morz¹du tery to rial ne go, przed siê bio r ców i in nych jed no stek orga niza cy j -
nych, or ga ni za cji spo³ecz nych, a ta k ¿e do ka ¿ de go oby wa te la w za kre sie okre œlo -
nym w usta wach”.

Pro ces wy ko ny wa nia za dañ ob ron nych – ro zu mia nych za rów no jako za da nia
pla ni sty cz ne, jak i orga niza cy j ne, przy go to wuj¹ce stru ktu ry pa ñ stwa do fun kcjo -
no wa nia w sta nach in nych ni¿ po kój – przez or ga ny ad mi ni stra cji rz¹do wej,
okre œlo ny zo sta³ przez Radê Mi ni strów, któ ra przy j muj¹c akty wy ko na w cze,
m.in. do art. 6 ust. 2 oraz art. 18 usta wy o po wszech nym obo wi¹zku ob ro ny, stwo -
rzy³a w³aœci we wa run ki do sku te cz ne go w³¹cze nia siê pod sy ste mu poza mili tar -
ne go do re a li za cji za dañ sy ste mu ob ron ne go pa ñ stwa. Ze sta wie nie wy bra nych
aktów pra wnych re gu luj¹cych spe ktrum wy ko ny wa nia za dañ ob ron nych przez
ogra ny ad mi ni stra cji rz¹do wej za wie ra za³¹cznik nr 1.

1. Za da nia ob ron ne w ad mi ni stra cji rz¹do wej

Sto so w nie do po sta no wieñ aktów wy ko na w czych do usta wy o po wszech nym
obo wi¹zku ob ro ny, mi ni stro wie zo bo wi¹zani s¹ do two rze nia wa run ków orga -
niza cy j nych i te ch ni cz nych pla no wa nia oraz wy ko ny wa nia za dañ ob ron nych
prze wi dzia nych do re a li za cji przez dzia³ ad mi ni stra cji rz¹do wej, któ rym dany
mi ni ster kie ru je oraz przez kie ro w ni ków pod leg³ych i nad zo ro wa nych przez nie -
go jed no stek orga niza cy j nych.

Rea li zo wa ne przez mi ni strów za da nia ob ron ne do tycz¹ nie ty l ko wspó³dzia -
³ania i wy ko ny wa nia za dañ na rzecz si³ zbro j nych oraz wspó³pra cy cywil no-wo j -
sko wej (CIMIC – Ci vil Mi li ta ry Co -o pe ra tion), ale prze de wszy stkim poza mili ta r -
nych przy go to wañ ob ron nych.

Za da nia te obe j muj¹ przed siê w ziê cia ta kie jak:
l okre œla nie wa run ków i try bu fi nan so wa nia za dañ ob ron nych;
l pla no wa nie ope ra cy j ne i pro gra mo wa nie ob ron ne;
l przy go to wa nie sy ste mu kie ro wa nia bez pie cze ñ stwem na ro do wym, w tym sta -

no wisk kie ro wa nia w sta³ej sie dzi bie i w za pa so wym mie j s cu pra cy;
l two rze nie sy ste mu sta³ych dy ¿u rów na po trze by pod wy ¿sza nia go to wo œci ob -

ron nej pa ñ stwa;
l wy stê po wa nie o na³o¿e nie œwia d czeñ oso bi s tych i rze czo wych dla po trzeb re a -

li za cji za dañ ob ron nych w cza sie po ko ju, mo bi li za cji i w cza sie wo j ny;
l ochro na obie któw szcze gó l nie wa ¿ nych dla bez pie cze ñ stwa i ob ron no œci pa ñ stwa;
l orga ni zo wa nie sy ste mów ob se r wa cji, po mia rów, ana liz, pro gno zo wa nia i po -

wia da mia nie o ska ¿e niach pro mie nio twór czych;
l przy go to wa nie i wy ko rzy sta nie trans po rtu mo r skie go, ko le jo we go, samo cho -

do we go, lo t ni cze go, ¿e glu gi œródl¹do wej oraz in fra stru ktu ry dro go wej i ko le -
jo wej na po trze by ob ron ne pa ñ stwa;
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l przy go to wa nie i wy ko rzy sta nie sy ste mów ³¹czno œci na po trze by ob ron ne pa ñ -
stwa;

l przy go to wa nie i wy ko rzy sta nie pu b li cz nej i nie pub li cz nej s³u¿by zdro wia na
po trze by ob ron ne pa ñ stwa;

l or ga ni za cja szko le nia ob ron ne go w pa ñ stwie;
l pro wa dze nie przez or ga ny ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa morz¹du tery to rial ne go

kon tro li re a li za cji za dañ ob ron nych wy ko ny wa nych przez jed no stki orga -
niza cy j ne i przed siê bio r ców;

l rea li zo wa nie Pla nu Mo bi li za cji Go spo dar ki;
l gro ma dze nie i prze cho wy wa nie re zerw mobi liza cy j nych.

Usz cze gó³owie nie tych za dañ i ko nie cz noœæ ich wy ko ny wa nia uza le ¿ nio ne s¹
od ob sza ru odpo wie dzial no œci mery to ry cz nej da ne go mi ni stra i zna j duj¹ swo je
mie j s ce w two rzo nych przez po szcze gó l ne or ga ny ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa -
morz¹do wej do ku men tach pla ni sty cz nych.

2. Do ku men ty stra te gi cz ne w pro ce sie pla no wa nia
i pro gra mo wa nia ob ron ne go

Ogó l ne ramy rea li zo wa nia za dañ ob ron nych wy ni kaj¹cych ze Stra te gii Bez pie -
cze ñ stwa Na ro do we go i Polity czno- Strate gicz nej Dy re kty wy Ob ron nej, okre œlaj¹ Wy -
ty cz ne Rady Mi ni strów do pro gra mo wa nia przy go to wañ ob ron nych. Wy ty cz ne sta no -
wi¹ pod sta wê do opra co wa nia pla nów ope ra cy j nych fun kcjo no wa nia dzia³ów
ad mi ni stra cji rz¹do wej (POFDAR) oraz pro gra mów poza mili ta r nych przy go to -
wañ ob ron nych (PPPO), któ re za wie raj¹ spo so by fi nan so wa nia prze wi dy wa nych 
do zrea li zo wa nia przed siê w ziêæ umo ¿ li wiaj¹cych wy ko na nie za dañ ob ron nych
przez or ga ny ad mi ni stra cji rz¹do wej. Me cha nizm i se k wen cje pla no wa nia ob ron -
ne go w ad mi ni stra cji przed sta wia za³¹cznik nr 2.

5 li sto pa da 2007 r. Rada Mi ni strów przy jê³a obo wi¹zuj¹c¹ wer sjê Stra te gii Bez -
pie cze ñ stwa Na ro do we go RP1. Stra te gia roz wi ja naj wa¿ nie j sze kwe stie dotycz¹ce
bez pie cze ñ stwa za wa r te w Kon sty tu cji RP i wska zu je prio ry te ty w bez pie cze ñ -
stwie. Jed nym z naj wa¿ nie j szych ce lów stra te gi cz nych bez pie cze ñ stwa na ro do -
we go jest za pe w nie nie nie pod leg³oœci i niena rusza l no œci tery to ria l nej RP oraz su -
we ren no œci de cy zji do tycz¹cych ¿y cia na ro du, jego or ga ni za cji i ustro ju pa ñ stwa.
Zgod nie ze Stra te gi¹, sy stem bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa musi gwa ran to waæ nie ty l -
ko bez pie cze ñ stwo we wnê trz ne i mi li ta r ne, ale tak¿e spo³ecz ne, eko no mi cz ne czy 
eko lo gi cz ne. Jednoczeœnie isto t ne jest rów nie¿ za pe w nie nie obywate lom mo ¿ li -
wo œci ko rzy sta nia z kon sty tucy j nych wol no œci i praw cz³owie ka. Stra te gia wska -
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zu je kie run ki dla sy ste mu bez pie cze ñ stwa na ro do we go, któ ry po wi nien gwa ran -
to waæ szy b kie i spra w ne dzia³anie w ka ¿ dych wa run kach, a ta k ¿e umo ¿ li wiæ
re a go wa nie na wsze l kie go typu za gro ¿e nia i kry zy sy – za rów no we wnê trz ne, jak
i ze w nê trz ne. Tym sa mym Stra te gia okre œla za gro ¿e nia, któ re sku t ko waæ mog¹
wpro wa dze niem sta nów nad zwy cza j nych, a nawet stanu wojny.

Do ku men tem wy ko na w czym do Stra te gii Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go RP
jest Polity czno- Strate gicz na Dy re kty wa Ob ron na Rze czypo spo li tej Pol skiej (PSDO
RP)2. Dy re kty wa pre cy zu je za gro ¿e nia i spo sób re a go wa nia. Okre œla dzia³ania
stru ktur wo j sko wych i cy wi l nych sy ste mu bez pie cze ñ stwa na ro do we go w wa run -
kach kry zy su polity czno- milita rne go i wo j ny, w tym rów nie¿ za da nia rea li zo wa -
ne w od po wie dzi na za gro ¿e nia ata ka mi terro rysty cz ny mi. Do ku ment ten sta no -
wi jed no cze œ nie pod sta wê do pla no wa nia tych dzia³añ, sto so w nie do przyjêtych
sy tu a cji pla ni sty cz nych i sce na riu szy re a go wa nia ob ron ne go pa ñ stwa. 

PSDO RP jest naj wa¿ nie j szym do ku men tem w dzie dzi nie pla no wa nia strate -
giczno -obron ne go, iden ty fi ku je za gro ¿e nia dla bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa oraz
usta la sy tu a cje pla ni sty cz ne i sce na riu sze re a go wa nia ob ron ne go RP. Jako prio -
ry te to we kie run ki przy go to wañ sy ste mu bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa, przy j mu je
prze ciw dzia³anie za gro ¿e niom, ja kie nie sie wspó³cze s ny miê dzy naro do wy ter ro -
ryzm, prze stê pczoœæ zor gani zo wa na, roz prze strze nia nie bro ni ma so we go ra ¿e nia
oraz nie sta bi l noœæ re gio na l na. W dy re kty wie uw z glêd nia siê uwa run ko wa nia wy -
ni kaj¹ce z cz³on ko stwa Pol ski w Or ga ni za cji Tra kta tu Pó³nocno atlan tyc kie go,
w tym so ju sz ni cze oce ny za gro ¿eñ i sy tu a cje pla ni sty cz ne – z za cho wa niem aspek -
tów na ro do wych wy ni kaj¹cych z pol skich prio ry te tów w za kre sie bez pie cze ñ -
stwa. Do ku ment ten okre œla rów nie¿ kie run ki przy go to wañ organiza cyjno-p la -
nisty cz nych dla wszy stkich stru ktur wy ko na w czych sy ste mu ob ron ne go pa ñ -
stwa, za rów no Si³ Zbro j nych Rze czypo spo li tej Pol skiej, jak i ad mi ni stra cji
pu b li cz nej, a ta k ¿e przed siê bio r ców maj¹cych szcze gó l ne zna cze nie dla bez pie -
cze ñ stwa i ob ron no œci pa ñ stwa. Maj¹ one na celu w³aœci we przy go to wa nie tych
pod mio tów do spra w nej re a li za cji za dañ w wa run kach kry zy su polity czno-
 milita rne go, w tym rów nie¿ w sy tu a cji za gro ¿e nia ata ka mi terro rysty cz ny mi
i w sta nie wo j ny.

3. Gotowoœæ obronna pañstwa

Wpro wa dza nie w ¿y cie przed siê w ziêæ umo ¿ li wiaj¹cych sku te cz ne prze ciw sta -
wie nie siê za gro ¿e niom bez pie cze ñ stwa na ro do we go za pe w nia sy stem pod no sze -
nia go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa. Zgod nie z roz porz¹dze niem Rady Mi ni strów
z 21 wrze œ nia 2004 r. w spra wie go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa (Dz. U. Nr 219, poz.
2218), usta la siê trzy stany go to wo œci: stan sta³ej go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa,
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stan go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa sta nu kry zy su, stan go to wo œci ob ron nej pañ -
stwa cza su wo j ny (§ 2 ust. 1).

Stan sta³ej go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa utrzy mu je siê w cza sie po ko ju gdy
nie stwier dza siê isto t nych za gro ¿eñ zew nê trz ne go bez pie cze ñ stwa pañstwa (§ 3
ust. 1). W sta nie tym s¹ rea li zo wa ne za da nia pla ni sty cz ne, orga niza cy j ne, szko le -
nio we i kon tro l ne, maj¹ce na celu utrzy my wa nie w spra w no œci sy ste mu ob ron ne -
go pa ñ stwa (§ 3  ust. 2).

Sta ny go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa maj¹ zwi¹zek z kon sty tucy jny mi sta na mi
nad zwy czaj ny mi, zw³asz cza sta nem wyj¹tko wym i sta nem wo jen nym oraz sta -
nem wo j ny.

Sta ny nad zwy cza j ne – stan wyj¹tko wy, a po czê œci stan wo jen ny – zwi¹zane s¹
ze sta nem go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa cza su kry zy su. Wpro wa dza siê go w ra -
zie za ist nie nia zew nê trz ne go za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa wy ma gaj¹cego
uru cho mie nia wy bra nych ele men tów sy ste mu ob ron ne go lub za dañ usta lo nych
dla tego sta nu3 (§ 4 ust. 1). W sta nie tym s¹ rea li zo wa ne za da nia za pe w niaj¹ce
przy go to wa nie do prze ciw dzia³ania ze w nê trz nym za gro ¿e niom bez pie cze ñ stwa
pa ñ stwa oraz usu wa nie sku t ków ich wyst¹pie nia (§ 4 ust. 2).

Bez po œred nio ze sta nem wo jen nym i przy go to wa niem do sta nu wo j ny
zwi¹zany jest trze ci ze sta nów go to wo œci ob ron nej, a mia no wi cie stan go to wo œci
ob ron nej pa ñ stwa cza su wo j ny. Zgod nie z po sta no wie niami (§ 5 ust. 1) stan ten
wpro wa dza siê w celu od pa r cia bez po œred niej zbro j nej na pa œci na te ry to rium
Rze czypo spo li tej Pol skiej lub gdy z umów miê dzyna ro do wych wy ni ka zo bo wi¹-
za nie do wspó l nej ob ro ny prze ciw ko agre sji. W sta nie go to wo œci ob ron nej pa ñ -
stwa cza su wo j ny re a li zu je siê za da nia umo ¿ li wiaj¹ce prze pro wa dze nie po w -
szech nej mo bi li za cji, wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go oraz pe³ne roz wi niê cie sy -
ste mu ob ron ne go pa ñ stwa do od pa r cia agre sji mi li ta r nej (§ 5 ust. 2).

Isto t nym ele men tem pro ce su pod no sze nia go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa jest
sy stem prze ka zy wa nia in fo r ma cji. Po sta no wie nia roz porz¹dze nia tworz¹ tzw. sy -
stem sta³ych dy ¿u rów. Po wsta je on w sta nie sta³ej go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa
i s³u¿y za pe w nie niu ci¹g³oœci prze ka zy wa nia de cy zji or ga nów upra w nio nych do
uru cha mia nia za dañ za wa r tych w Pla nie Re a go wa nia Ob ron ne go Rze czypo spo li tej
Pol skiej. Sy stem tworz¹: Pre zes Rady Mi ni strów, mi ni stro wie i wo je wo do wie.
Ka ska do wa bu do wa sy ste mu za pe w nia mo ¿ li woœæ prze ka zy wa nia de cy zji za rów -
no w stru ktu rach ad mi ni stra cji rz¹do wej, jak i sa morz¹do wej oraz uru cha mia nie
re a li za cji za dañ ob ron nych za wa r tych w opra co wy wa nych na wszy stkich szcze b -
lach ad mi ni stra cji pu b li cz nej pla nach ope ra cy j nych fun kcjo no wa nia4.

Re a li zacjê za dañ zwi¹za nych z pod wy ¿sza niem go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa
ko or dy nuj¹ mi ni stro wie i wo je wo do wie zgod nie z roz porz¹dze niem Rady Mi ni -
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strów z 13 sty cz nia 2004 r. w spra wie ogó l nych za sad wy ko ny wa nia za dañ w ra mach
po wszech ne go obo wi¹zku ob ro ny (Dz. U. Nr 16, poz. 152).

Za da nia zwi¹zane z fun kcjo no wa niem sy ste mu sta³ych dy ¿u rów usta wo da w ca 
prze niós³ rów nie¿ do usta wy z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym
(Dz. U. Nr 89, poz. 890). Tekst pie r wo t ny usta wy, za da nia sta³ego dy ¿uru prze no -
si³ na dwa, two rzo ne w ra mach sy ste mu zarz¹dza nia kry zy so we go w Rze czypo -
spo li tej Pol skiej, pod mio ty – mia no wi cie ze spo³y zarz¹dza nia kry zy so we go
(ZZK, two rzo ne na wszy stkich szcze b lach ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa morz¹do wej)
i cen tra zarz¹dza nia kry zy so we go (CZK, two rzo ne na tych sa mych szcze b lach co
ZZK, z za strze ¿e niem, ¿e na szcze b lu gmin nym CZK s¹ two rzo ne je œli wójt uzna to za
uza sa d nio ne). 

Za pi sy po szcze gó l nych ar ty ku³ów usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym oraz jej
no we li za cji w za kre sie fun kcjo no wa nia sy ste mu sta³ych dy ¿u rów w pro ce sie
zarz¹dza nia kry zy so we go przed sta wio no w ta beli 1.

Za pis usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym (w brzmie niu przed no we li zacj¹
usta wy z li pca 2009 r.) nak³adaj¹cy na ze spo³y zarz¹dza nia kry zy so we go, two rzo -
ne przez mi ni strów kie ruj¹cych dzia³ami ad mi ni stra cji rz¹do wej oraz kie ro w ni -
ków urzê dów cen tra l nych, za da nia w za kre sie re a li za cji za dañ sta³ego dy ¿u ru
w ra mach go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa, by³ kom p le t nie chy bio ny i w za sa dzie
sprze cz ny z ide¹ two rze nia sy ste mu sta³ych dy ¿u rów roz porz¹dze niem Rady Mi -
ni strów z 21 wrze œ nia 2004 r. w spra wie go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa (Dz. U. Nr 219,
poz. 2218). Sta³y dy ¿ur, jak wska za no w roz porz¹dze niu, s³u¿y zapew nie niu
ci¹g³oœci prze ka zy wa nia de cy zji i za dañ obe j muj¹cych „uru cho mie nie, w wa run -
kach wyst¹pie nia za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa, pro ce dur zwi¹za nych
z pod wy ¿sza niem go to wo œci ob ron nej pañstwa” (§ 8 ). Jest wiêc stru ktur¹, któ ra
po uru cho mie niu – jako jed no z za dañ ob ron nych za wa r tych w pla nach ope ra cy j -
nych fun kcjo no wa nia na wy pa dek za gro ¿e nia wo jen ne go i wo j ny – fun kcjo nu je
24 go dzi ny na dobê. Tym sa mym, jest czymœ w ro dza ju s³u¿by dy ¿u r nej czy te¿
sta no wi ska dyspo zyto r skie go. Jed no cze œ nie de cyzjê o uru cho mie niu sy ste mu
sta³ych dy ¿u rów w pa ñ stwie po dej mu je Pre zes Rady Mi ni strów. Tym cza sem ze -
spo³y zarz¹dza nia kry zy so we go na szcze b lu krajo wym, wo je wó dz kim, po wia to -
wym i gmin nym, zgod nie z za pi sa mi usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym, s¹ or ga -
na mi opinio dawczo -dorad czy mi, zwo³ywa ny mi przez or ga ny je tworz¹ce
w przy pa d ku po ja wie nia siê za gro ¿eñ sy tu a cja mi kry zy so wy mi. Nie fun kcjo nuj¹
w spo sób ci¹g³y ty l ko na po sie dze niach. Nie maj¹ wiêc ¿ad nej mo ¿ li wo œci wy ko -
ny wa nia za dañ prze wi dzia nych dla sta³ego dy ¿u ru. 

Na szcze b lu mi ni strów i urzê dów cen tra l nych usta wa nie de fi niu je, czym jest
ze spó³ zarz¹dza nia kry zy so we go. Nie oz na cza to jed nak, ¿e jest stru ktur¹ inn¹ ni¿ 
na po zo sta³ych szcze b lach ad mi ni stra cji. Ponad to usta wa o zarz¹dza niu kry zy so -
wym, za rów no w te k œcie pie r wotnym (art. 12 ust. 3), jak i po ko le j nych no we li za -
cjach (art. 12 ust. 2b), wska zu je, kto wcho dzi w sk³ad zespo³ów zarz¹dza nia kry -
zy so we go. Na szcze b lu mi ni strów byli to (i na dal s¹) „kie ruj¹cy w³aœci wy mi
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ko mór ka mi orga niza cyj ny mi urzê du obs³uguj¹cego mi ni stra lub kie ro w ni ka
urzê du cen tra l ne go, a ta k ¿e inne oso by przez nich wska za ne”. Przez oso by wska -
za ne na le ¿y ro zu mieæ oso by mery to ry cz ne i spe cja li stów, po mo c nych do roz -
wi¹za nia sy tu a cji kry zy so wej. Nie s¹ to wiêc oso by wy zna czo ne do pe³nie nia dy -
¿u rów w ra mach sy ste mu sta³ych dy ¿u rów.

Ta be la 1. Sy stem sta³ych dy ¿u rów w usta wie o zarz¹dza niu kry zy so wym

Usta wa z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym (Dz. U. Nr 89, poz. 890) – tekst pie r wo t ny

Ze spó³ Zarz¹dza nia Kry zy so we go Cen trum Zarz¹dza nia Kry zy so we go

Mi ni stro wie kie ruj¹cy dzia³ami ad mi ni stra cji rz¹do -
wej oraz kie ro w ni cy urzê dów cen tra l nych tworz¹

w swo ich urzê dach ze spo³y zarz¹dza nia kry zy so we -
go, do za dañ któ rych na le ¿y m.in.: re a li za cja za dañ
sta³ego dy ¿u ru w ra mach go to wo œci ob ron nej pa ñ -

stwa (art. 12 ust. 1 i 2).

Mi ni stro wie i cen tra l ne or ga ny ad mi ni stra cji rz¹do -
wej, do któ rych za kre su dzia³ania na le¿¹ spra wy

zwi¹zane z za pe w nie niem bez pie cze ñ stwa zew nê -
trz ne go, we wnê trz ne go, w tym ochro ny lud no œci lub 

go spo da r czych pod staw bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa,
w urzê dach za pe w niaj¹cych ich obs³ugê, tworz¹

cen tra zarz¹dza nia kry zy so we go, do za dañ któ rych
na le ¿y m.in.: re a li za cja za dañ sta³ego dy ¿u ru na po -
trze by pod wy ¿sza nia go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa

(art. 13 ust. 1 i 2).

Two rzo ne na szcze b lach: wo je wó dz kim, po wia to -
wym i gmin nym ze spo³y zarz¹dza nia kry zy so we go
„nie mia³y za dañ w za kre sie sta³ego dy ¿u ru”. Za da -
nia te sto so w nie do za pi sów usta wy re a li zo wa³a na

szcze b lu:

Za da nie: re a li za cja za dañ sta³ego dy ¿u ru na po trze -
by pod wy ¿sza nia go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa na

szcze b lu:

1) wo je wó dz kim – ko mór ka orga niza cy j na w³aœci wa
w spra wach zarz¹dza nia kry zy so we go w urzê dzie

wo je wó dz kim (art. 14 ust. 6 pkt. 6);

1) wo je wó dz kim i po wia to wym – przy pi sa ne by³y do 
CZK;

2) po wia to wym – usta wa o zarz¹dza niu kry zy so wym 
nie wpro wa dza³a re gu la cji;

2) gmin nym – wójt, bu r mistrz, pre zy dent mia sta
mie li obo wi¹zek za pe w nie nia na ob sza rze gmi ny

(mia sta) re a li za cji tego za da nia (art. 20 ust. 1 pkt 6).
3) gmin nym – jak dla po zio mu po wia to we go.

Usta wa z 17 li pca 2009 r. o zmia nie usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym (Dz. U. Nr 131, poz. 1076)

Ze spó³ Zarz¹dza nia Kry zy so we go Cen trum Zarz¹dza nia Kry zy so we go

Szcze bel mini ste ria l ny i urzê dów cen tra l nych – wy -
kre œlo no za da nia w za kre sie sta³ego dy ¿u ru dla ZZK.

Re a li za cja za dañ w za kre sie fun kcjo no wa nia sta³ego
dy ¿u ru na wszy stkich szcze b lach po dzia³u admi ni -

stra cyjne go kra ju po zo sta³a bez zmian.
Zmie nio no brzmie nie art. 12 usta wy i wpro wa dzo no 
za pis, ¿e „or ga ni za cjê mo ni to rin gu za gro ¿eñ i re a li -
za cjê za dañ sta³ego dy ¿u ru w ra mach pod wy ¿sza nia
go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa” uj mu je siê w opra co -

wy wa nych na tym szcze b lu pla nach zarz¹dza nia kry -
zy so we go (art. 1 pkt 11).

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Po twier dza to rów nie¿ ana li za zarz¹dzeñ po szcze gó l nych mi ni strów po wo -
³uj¹cych ze spo³y zarz¹dza nia kry zy so we go w kie ro wa nych przez nich mi ni ste r -
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stwach. W ¿ad nym z ana li zo wa nych zarz¹dzeñ, w sk³ad zie powo³ywa ne go ze -
spo³u zarz¹dza nia kry zy so we go nie ma ob sad sta³ych dy ¿u rów5. 

No we li za cja usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym prze pro wa dzo na w 2009 r.
skre œli³a za pis nak³adaj¹cy wy ko ny wa nie za dañ sta³ego dy ¿u ru przez ze spo³y
zarz¹dza nia kry zy so we go.

4. Pla no wa nie ob ron ne

Orga niza cy j ne i pra kty cz ne przy go to wa nie stru ktur pa ñ stwa do sku te cz ne go
wy ko na nia przed siê w ziêæ rea li zo wa nych w wa run kach sta nu wo jen ne go i wo j ny
oraz pod no sze nia go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa za pe w nia sy stem pla no wa nia ob -
ron ne go usta no wio ny po sta no wie niami roz porz¹dze nia Rady Mi ni strów
z 15 cze r w ca 2004 r. w spra wie wa run ków i try bu pla no wa nia i fi nan so wa nia za dañ
wy ko ny wa nych w ra mach przy go to wañ ob ron nych pa ñ stwa przez or ga ny ad mi ni stra cji
rz¹do wej i or ga ny sa morz¹du tery to rial ne go (Dz. U. Nr 152, poz. 1599, z póŸn. zm.).

Przez pla no wa nie ob ron ne na le ¿y ro zu mieæ usta la nie spo so bów wy ko ny wa -
nia za dañ ob ron nych przez or ga ny ad mi ni stra cji rz¹do wej i or ga ny sa morz¹du
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5 Ana li zie pod da no m.in.:
1) Zarz¹dze nie nr 40 Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 15 kwie t nia 2008 r. w spra wie or -
ga ni za cji, sk³adu oraz mie j s ca i try bu pra cy Ze spo³u Zarz¹dza nia Kry zy so we go Mi ni ste r stwa Spraw
We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji (Dz.Urz. MSWiA Nr 9, poz. 39);
2) Zarz¹dze nie nr 44 Mi ni stra Spraw We wnê trz nych z 8 cze r w ca 2012 r. w spra wie or ga ni za cji, sk³adu
oraz mie j s ca i try bu pra cy Ze spo³u Zarz¹dza nia Kry zy so we go w Mi ni ste r stwie Spraw We wnê trz nych
(Dz.Urz. MSW z 2012 r., Nr 48);
3) Zarz¹dze nie nr 29/MON Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej z 3 paŸ dzie r ni ka 2008 r. w spra wie or ga ni za cji, 
sk³adu oraz mie j s ca i try bu pra cy Ze spo³u Zarz¹dza nia Kry zy so we go w Mi ni ste r stwie Ob ro ny Na ro do -
wej (Dz.Urz. MON Nr 19 poz. 250);
4)  Zarz¹dze nie nr 77/MON Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej z 13 li pca 2012 r. w spra wie or ga ni za cji,
sk³adu oraz mie j s ca i try bu pra cy Ze spo³u Zarz¹dza nia Kry zy so we go Mi ni ste r stwa Ob ro ny Na ro do wej
(Dz.Urz. MON z 2012 r. poz. 275);
5) Zarz¹dze nie nr 16 Sze fa Agen cji Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go z 7 ma r ca 2011 r. w spra wie or ga -
ni za cji, sk³adu oraz mie j s ca i try bu pra cy Ze spo³u Zarz¹dza nia Kry zy so we go w Agen cji Bez pie cze ñ stwa 
We wnê trz ne go (Dz.Urz. ABW Nr 1, poz. 9);
6) Zarz¹dze nie nr 8 Mi ni stra Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji z 6 ma r ca 2013 r. w spra wie or ga ni za cji, sk³adu
oraz mie j s ca i try bu pra cy Ze spo³u Zarz¹dza nia Kry zy so we go Mi ni stra Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji
(Dz.Urz. MAiC z 2013 r., poz. 9);
7) Zarz¹dze nie nr 14 Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z 24 cze r w ca 2010 r. w spra wie utwo rze nia Ze spo³u
Zarz¹dza nia Kry zy so we go Mi ni ste r stwa Edu ka cji Na ro do wej (Dz.Urz. MEN Nr 1, poz. 19);
8) Zarz¹dze nie nr 22 Mi ni stra Fi nan sów z 18 grud nia 2008 r. w spra wie powo³ania Ze spo³u Zarz¹dza nia 
Kry zy so we go w Mi ni ste r stwie Fi nan sów (Dz.Urz. MF Nr 14, poz. 102);
9) Zarz¹dze nie nr 46 Mi ni stra Go spo dar ki z 6 grud nia 2010 r. w spra wie utwo rze nia Ze spo³u Zarz¹dza -
nia Kry zy so we go w Mi ni ste r stwie Go spo dar ki (Dz.Urz. MG Nr 3, poz. 52);
10) Zarz¹dze nie nr 3 Mi ni stra In fra stru ktu ry z 20 sty cz nia 2010 r. w spra wie utwo rze nia Ze spo³u
Zarz¹dza nia Kry zy so we go w Mi ni ste r stwie In fra stru ktu ry (Dz.Urz. MI Nr 3, poz. 4);
11) Zarz¹dze nie nr 9 Mi ni stra Ku l tu ry i Dzie dzi c twa Na ro do we go z 8 kwie t nia 2009 r. w spra wie
powo³ania Ze spo³u Zarz¹dza nia Kry zy so we go w Mi ni ste r stwie Ku l tu ry i dzie dzi c twa Na ro do we go 
(Dz.Urz. MKiDN Nr 2, poz. 10);
12) Zarz¹dze nie Mi ni stra Ku l tu ry i Dzie dzi c twa Na ro do we go z 25 cze r w ca 2013 r. w spra wie utwo rze -
nia Ze spo³u Zarz¹dza nia Kry zy so we go (Dz.Urz. MKiDN z 2013 r., poz. 24).



tery to rial ne go oraz wy ko rzy sta nie w tym celu nie zbêd nych si³ i œro d ków, obe j -
muj¹ce pla no wa nie ope ra cy j ne i pro gra mo wa nie ob ron ne.

Pla no wa nie ope ra cy j ne – jest to usta le nie spo so bów czyn noœci do tycz¹cych
przy go to wa nia i dzia³ania or ga nów ad mi ni stra cji rz¹do wej i or ga nów sa morz¹du
tery to rial ne go w wa run kach zew nê trz ne go za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa
i w cza sie wo j ny, ujê tych w fo r mie ze sta wów za dañ ope ra cy j nych, a ta k ¿e
ustalenie si³ i œrodków niezbêdnych do ich wykonania.

Pro gra mo wa nie ob ron ne – to usta la nie za dañ ob ron nych rea li zo wa nych w cza -
sie po ko ju, na dzie siê cio let ni okres pla ni sty cz ny roz po czy naj¹cy siê w roku nie pa -
rzy stym, ujê tych w fo r mie przed siê w ziêæ rzeczo wo-fi nan so wych, w celu utrzy ma nia
i roz wo ju po ten cja³u ob ron ne go pa ñ stwa oraz przy go to wa nia Si³ Zbro j nych, or ga -
nów ad mi ni stra cji rz¹do wej i or ga nów sa morz¹du tery to rial ne go do dzia³ania w wa -
run kach zew nê trz ne go za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa i w cza sie wo j ny, a ta k ¿e
pro je kto wa nie œro d ków bu d¿e to wych prze zna czo nych na ten cel.

W ra mach pla no wa nia ope racy j ne go sporz¹dza siê (§ 5 ust. 1 ww. roz porz¹dze nia):
 1) Plan Re a go wa nia Ob ron ne go Rze czypo spo li tej Pol skiej, któ ry sporz¹dza Mi -

ni ster Ob ro ny Na ro do wej;
 2) pla ny ope ra cy j ne fun kcjo no wa nia dzia³ów ad mi ni stra cji rz¹do wej, któ re spo -

rz¹dzaj¹ mi ni stro wie kie ruj¹cy dzia³ami ad mi ni stra cji rz¹do wej;
 3) pla ny ope ra cy j ne fun kcjo no wa nia cen tra l nych or ga nów ad mi ni stra cji rz¹do -

wej i jed no stek orga niza cy j nych pod leg³ych Pre ze so wi Rady Mi ni strów lub
przez nie go (albo mi ni stra) nad zo ro wa nych, któ re sporz¹dzaj¹ te or ga ny i kie -
ro w ni cy tych jed no stek; 

 4) pla ny ope ra cy j ne fun kcjo no wa nia wo je wództw, któ re sporz¹dzaj¹ wo je wo do -
wie;

 5) pla ny ope ra cy j ne fun kcjo no wa nia urzê dów ma r sza³ko wskich, któ re
sporz¹dzaj¹ ma r sza³ko wie wo je wództw;

 6) pla ny ope ra cy j ne fun kcjo no wa nia po wia tów i miast na pra wach po wia tów,
któ re sporz¹dzaj¹ sta ro sto wie i pre zy den ci miast; 

 7) Plan Ope ra cy j ny Fun kcjo no wa nia Mia sta Sto³ecz ne go Wa r sza wy, któ ry
sporz¹dza Pre zy dent mia sta sto³ecz ne go Wa r sza wy;

 8) pla ny ope ra cy j ne fun kcjo no wa nia gmin i gmin o sta tu sie mia sta, któ re
sporz¹dzaj¹ wó j to wie, bu r mi strzo wie i pre zy den ci miast;

 9) pla ny ope ra cy j ne Si³ Zbro j nych;
10) pla ny szcze gó l nej ochro ny obie któw wa ¿ nych dla bez pie cze ñ stwa i ob ron no -

œci pa ñ stwa. 
W pla nach ope ra cy j nych uj mu je siê (§ 6 ust. 1 ww. roz porz¹dze nia):

l oce nê ze w nê trz nych za gro ¿eñ bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa oraz w za le ¿ no œci od
szcze b la or ga nu sporz¹dzaj¹cego oce nê za gro ¿eñ w sfe rze jego w³aœci wo œci;

l za miar re a go wa nia ob ron ne go pa ñ stwa lub za miar re a li za cji za dañ ope ra cy j -
nych or ga nu sporz¹dzaj¹cego;

l ze sta wy za dañ ope ra cy j nych prze zna czo nych do wy ko na nia przez or gan
sporz¹dzaj¹cy wraz z te r mi na mi ich wy ko na nia oraz pod mio ty wiod¹ce
i wspó³dzia³aj¹ce;
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l przed siê w ziê cia i pro ce du ry do tycz¹ce pod wy ¿sza nia go to wo œci ob ron nej pañ -
stwa;

l przed siê w ziê cia i pro ce du ry zwi¹zane z przy go to wa niem i fun kcjo no wa niem
sy ste mu kie ro wa nia bez pie cze ñ stwem na ro do wym, w tym ob ron¹ pa ñ stwa.
W ra mach pro gra mo wa nia ob ron ne go, co czte ry lata, na dzie siê cio let ni okres

pla ni sty cz ny roz po czy naj¹cy siê w roku nie pa rzy stym, sporz¹dza siê (§ 9 ust. 1
ww. roz porz¹dze nia):
1) Pro gram Poza mili ta r nych Przy go to wañ Ob ron nych RP, któ ry sporz¹dza Mi -

ni ster Ob ro ny Na ro do wej;
2) Pro gram Do sko na le nia Ob ro ny Cy wi l nej, któ ry sporz¹dza Szef Ob ro ny Cy -

wi l nej;
3) pro gra my poza mili ta r nych przy go to wañ ob ron nych i pro gra my do sko na le -

nia ob ro ny cy wi l nej:
– dzia³ów ad mi ni stra cji rz¹do wej, któ re sporz¹dzaj¹ mi ni stro wie kie ruj¹cy

dzia³ami ad mi ni stra cji rz¹do wej;
– urzê dów obs³uguj¹cych cen tra l ne or ga ny ad mi ni stra cji rz¹do wej bêd¹ce dys -

po nen ta mi czê œci bu d¿e to wych, któ re sporz¹dzaj¹ te or ga ny;
– wo je wództw, któ re sporz¹dzaj¹ wo je wo do wie;
W pro gra mach ob ron nych uj mu je siê (§ 10 ust. 1 ww. roz porz¹dze nia):

l wy ma ga nia wo bec poza mili ta r nych przy go to wañ ob ron nych na dzie siê cio let -
ni okres obo wi¹zy wa nia pro gra mu;

l przed siê w ziê cia rze czowo -fi nanso we w za kre sie utrzy my wa nia i do sko na le nia 
stru ktur poza mili ta r nych sy ste mu ob ron ne go pa ñ stwa, do tycz¹ce:
– przy go to wa nia sy ste mu kie ro wa nia bez pie cze ñ stwem na ro do wym;
– za spo ka ja nia po trzeb Si³ Zbro j nych i so ju sz ni czych si³ zbro j nych, w tym

m.in.: re a li za cji ce lów Si³ Zbro j nych i wy ma gañ d³ugo o kre so wych oraz za -
dañ wy ni kaj¹cych z obo wi¹zków pa ñ stwa go spo da rza (HNS);

– przy go to wa nia in fra stru ktu ry pa ñ stwa dla po trzeb re a li za cji za dañ ob ron -
nych i mili ta ry za cji;

l przy go to wa nia ochro ny obie któw szcze gó l nie wa ¿ nych dla bez pie cze ñ stwa
i ob ron no œci pa ñ stwa;

l or ga ni za cji szko le nia ob ron ne go;
l or ga ni za cji kon tro li wy ko ny wa nia za dañ ob ron nych;
l pro je kto wa ne nak³ady na poza mili ta r ne przy go to wa nia ob ron ne w ci¹gu dzie -

siê ciole tnie go okre su obo wi¹zy wa nia pro gra mu.
W ra mach pla no wa nia ob ron ne go prze pro wa dza siê okre so we przegl¹dy ob -

ron ne, któ re obe j muj¹ (§ 12 ust. 1 ww. roz porz¹dze nia):
1) ana li zê da nych li cz bo wych i opi so wych ocen sta nu przy go to wañ ob ron nych,

któ re sporz¹dzaj¹ dys po nen ci czê œci bu d¿e to wych w fo r mie Na ro do we go
Kwe stio na riu sza Poza mili ta r nych Przy go to wañ Ob ron nych;

2) oce nê Si³ Zbro j nych oraz mo ¿ li wo œci re a li za cji przez nie za dañ, któr¹
sporz¹dza Mi ni ster Ob ro ny Na ro do wej;
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3) oce nê poza mili ta r nych przy go to wañ ob ron nych RP, któr¹ sporz¹dza Mi ni -
ster Ob ro ny Na ro do wej;

4) oce nê przy go to wañ w za kre sie ochro ny lud no œci i ob ro ny Cy wi l nej, któr¹
sporz¹dza Szef Ob ro ny Cy wi l nej Kra ju;

5) Ra port o sta nie ob ron no œci Rze czypo spo li tej Pol skiej, któ ry sporz¹dza Mi ni -
ster Ob ro ny Na ro do wej.
Isto t nym ele men tem pro ce su pla no wa nia ob ron ne go, jakko l wiek nie wy ma -

ga nym ¿ad nym z aktów pra wnych, jest kon ce p cja wy ko ny wa nia/re a li za cji za -
dañ ob ron nych.

5. Kon ce p cja wy ko ny wa nia/re a li za cji za dañ ob ron nych – wa riant

Py ta nie o kon ce pcjê wy ko ny wa nia/re a li za cji za dañ ob ron nych jako ele -
ment pro ce su pla no wa nia, bar dzo czê sto po ja wia siê w tra kcie kon tro li kom p le k -
so wych i pro ble mo wych re a li za cji za dañ ob ron nych w mi ni ste r stwach, urzê dach
cen tra l nych i w wo je wó dztwach pro wa dzo nych przez ko mi sje powo³ywa ne przez
Pre ze sa Rady Mi ni strów6. 

Kon ce p cja, zda niem au to ra, po win na byæ swo i ste go ro dza ju prze wod ni kiem:
l okre œlaj¹cym ca³okszta³t re a li za cji za dañ w ra mach po wszech ne go obo wi¹zku 

ob ro ny we wszy stkich jego ob sza rach sto so w nie do ko m pe ten cji or ga nu je re -
a li zuj¹cego;

l umo ¿ li wiaj¹cym za rów no kom p le kso we, jak i szcze gó³owe wska za nie za dañ;
l sy ste ma ty zuj¹cym i wska zuj¹cym lo giczn¹ hie ra r chiê wy ko ny wa nia za dañ;
l wska zuj¹cym re la cje miê dzy za da nia mi i na ka zuj¹cymi ich wy ko ny wa nie

akta mi pra wny mi.
Kon ce p cja wy ko ny wa nia za dañ ob ron nych na szcze b lu mini ste ria l nym po -

win na zawieraæ:
1) dane ogó l ne, a w nich:

l cha ra kte ry stykê mi ni ste r stwa (dane o powo³aniu, pod sta wo we in fo r ma cje ze
sta tu tu mi ni ste r stwa – dzia³y ad mi ni stra cji rz¹do wej kie ro wa ne przez mi ni stra,
sk³ad kie row ni c twa, spo sób kie ro wa nia – po dzia³ i pod leg³oœæ pod po szcze gó l nych
cz³on ków kie row ni c twa ko mó rek orga niza cy j nych, adres sie dzi by mi ni ste r stwa
i ewen tu a l nych in nych lo ka li za cji za j mo wa nych przez mi ni ste r stwo);

l g³ówne za da nia rea li zo wa ne w po szcze gó l nych dzia³ach ad mi ni stra cji
rz¹do wej kie ro wa nych przez mi ni stra; 

2) wy kaz ko mó rek orga niza cy j nych obs³uguj¹cych mi ni stra w po szcze gó l nych
dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej oraz jed no stek orga niza cy j nych pod leg³ych
lub nad zo ro wa nych wchodz¹cych w sk³ad tych dzia³ów; 

3) dane li cz bo we do tycz¹ce sk³adu oso bo we go pra co w ni ków re a li zuj¹cych
za da nia w urzê dzie, w tym: 
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• pra co w ni ków ogó³em (w roz bi ciu na ko bie ty i mê ¿ czyzn);
• pra co w ni ków pod le gaj¹cych obo wi¹zko wi pe³nie nia czyn nej s³u¿by wo j sko -

wej po og³osze niu mo bi li za cji i w cza sie wo j ny (ko bie ty i mê ¿ czy Ÿ ni);
• pra co w ni ków re kla mo wa nych od obo wi¹zku pe³nie nia czyn nej s³u¿by wo j -

sko wej w ra zie og³osze nia mo bi li za cji i w cza sie wo j ny (z urzê du, na wnio sek, 
ra zem);

• ogó³em po zo staj¹cych do dys po zy cji mi ni stra;
 4) dane li cz bo we do tycz¹ce osób bez po œred nio re a li zuj¹cych za da nia ob ron -

ne: w ko mór kach orga niza cy j nych mi ni ste r stwa i w jed no stkach orga niza cy j -
nych pod leg³ych mi ni stro wi lub nad zo ro wa nych przez nie go;

 5) wy kaz œro d ków trans po rto wych:
l w³as nych;
l po zy ski wa nych w ra mach œwia d czeñ;

– w roz bi ciu na sa mo cho dy oso bo we, osobo wo-te re no we, do sta w cze, ciê -
¿a ro we, inne – wraz z pod sta wow¹ cha ra kte ry styk¹ po ja z du:

 6) wy kaz ma szyn i urz¹dzeñ spe cjali sty cz nych oraz agre ga tów pr¹do twó r -
czych – za pe w niaj¹cych mo ¿ li woœæ wy ko ny wa nia za dañ mery to ry cz nych i ob -
ron nych:
l w³as nych i po zy ski wa nych w ra mach œwia d czeñ – wraz z pod sta wow¹

cha ra kte ry styk¹;  
 7) ze sta wie nie za dañ ob ron nych – wy ni kaj¹cych z usta wy o po wszech nym obo -

wi¹zku ob ro ny i po szcze gó l nych aktów wy ko na w czych do niej – w roz bi ciu na
ob sza ry za da nio we, a rea li zo wa nych w po szcze gó l nych sta nach go to wo œci ob -
ron nej pa ñ stwa:
l stan sta³ej go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa;
l stan go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa cza su kry zy su;
l stan go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa cza su wo j ny;

w opi sie za dañ po win na byæ po da na pod sta wa pra w na, treœæ za da nia, wy -
ko na w cy za da nia. W za kre sie za dañ rea li zo wa nych w sta³ej go to wo œci ob -
ron nej pa ñ stwa po win ny byæ po da ne in fo r ma cje np. do tycz¹ce czasu ich
re a li za cji – zgod nie z da ny mi rzeczo wo-fi nanso wy mi za wa r ty mi w pro -
gra mach poza mili ta r nych przy go to wañ ob ron nych mi ni ste r stwa;

 8) przy jêt¹ kon ce pcjê szko le nia ob ron ne go – ze wska za niem:
l ro dza jów szko le nia (wy ¿sze ku r sy ob ron ne, szko le nia w dzia³ach ad mi ni stra cji 

rz¹do wej, szko le nia w jed no stkach orga niza cy j nych pod leg³ych i nad zo ro wa -
nych) osób fun kcy j nych i grup szko le nio wych, któ re w nich ucze st nicz¹; 

l ce lów, któ re po win ny byæ zrea li zo wa ne w ra mach szko leñ;
 9) za sa dy pro wa dze nia æwi czeñ dzia³owych;
10) sy stem two rze nia sta³ego dy ¿u ru mi ni ste r stwa;
11) sy stem two rze nia i prze cho dze nia na sta no wi ska kie ro wa nia w ra mach sy -

ste mu kie ro wa nia bez pie cze ñ stwem na ro do wym – wraz ze wska za niem:
l ze spo³ów i grup za da nio wych do pra cy na sta no wi skach kie ro wa nia

– two rzo nych w mi ni ste r stwie;
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l grup za da nio wych i pun któw kon ta kto wych – two rzo nych w jed no stkach 
orga niza cy j nych pod leg³ych i nad zo ro wa nych; 

l pla nu zgry wa nia ko mó rek orga niza cy j nych sta no wi ska kie ro wa nia oraz
grup za da nio wych i pun któw kon ta kto wych jed no stek orga niza cy j nych
pod leg³ych i nad zo ro wa nych;

12) sy stem zgry wa nia ko mó rek orga niza cy j nych na sta no wi sku kie ro wa nia oraz
sta no wisk kie ro wa nia lub pun któw kon ta kto wych w pod leg³ych i nad zo ro wa -
nych jed no stkach orga niza cy j nych;

13) inne przed siê w ziê cia wg po trzeb.
Przed sta wio na kon ce p cja wy ko ny wa nia za dañ ob ron nych jest ogó l nym sche -

ma tem, w opa r ciu o któ ry mog¹ byæ bu do wa ne kon ce pcje szcze gó³owe po szcze -
gó l nych pod mio tów zo bo wi¹za nych ustaw¹ o po wszech nym obo wi¹zku ob ro ny
do re a li za cji za dañ ob ron nych. Kon ce p cja po win na byæ usz cze gó³awia na i uw z -
glêd niaæ spe cy fi kê i ro dza je za dañ ob ron nych rea li zo wa nych przez dany pod miot 
oraz  za dañ sta tu to wych i mery to ry cz nych – je ¿e li bêd¹ rea li zo wa ne w cza sie zew -
nê trz ne go za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa i w cza sie wo j ny. Na le ¿y bo wiem
braæ pod uwa gê fakt, ¿e zgod nie z po sta no wie niami ustaw o sta nach nad zwy cza j -
nych – w cza sie trwa nia: sta nu klê ski ¿y wio³owej, sta nu wyj¹tko we go czy te¿ sta -
nu wo jen ne go – organy w³adzy pu b li cz nej dzia³aj¹ w doty ch cza so wych stru ktu -
rach orga niza cy j nych pa ñ stwa i w ra mach przys³uguj¹cych im ko m pe ten cji,
z za strze ¿e niem prze pi sów po szcze gó l nych ustaw o sta nach nad zwy cza j nych.
Mo ¿ liw¹ fo r mê gra ficzn¹ kon ce pcji wy ko ny wa nia za dañ ob ron nych7 przed sta wia 
za³¹cznik nr 3.

Pod su mo wa nie

Z pun ktu wi dze nia pa ñ stwa, przy go to wa nie jego stru ktur do rea li zo wa nia za -
dañ w wa run kach za gro ¿eñ ze w nê trz nych i pod no sze nia go to wo œci ob ron nej pa -
ñ stwa, jest wa run kiem ko nie cz nym do za pe w nie nia nie pod leg³oœci i niena rusza l -
no œci te ry to rium Polski oraz zapewnienia bezpieczeñstwa obywateli.

Usta wo da w ca stwo rzy³ nie ty l ko pod sta wy pra w ne re a li za cji za dañ ob ron nych 
przez or ga ny ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa morz¹do wej, ale usta no wi³ rów nie¿ me -
cha ni z my pla no wa nia ob ron ne go, któ re w po dzia le na pla no wa nie ope ra cy j ne
i pro gra mo wa nie ob ron ne, daj¹ sku te cz ne na rzê dzie do rea li zo wa nia przez ad mi -
ni stra cjê i urzê dy cen tra l ne za dañ w ra mach po wszech ne go obo wi¹zku ob ro ny.
Ne r wem sy ste mu jest obieg in fo r ma cji i pod sy stem prze ka zy wa nia de cy zji. W za -
kre sie za dañ ob ron nych jest to sy stem sta³ych dy ¿u rów. Bez kry ty cz na imp le -
men ta cja obo wi¹zku wy ko ny wa nia za dañ sta³ych dy ¿u rów przez ze spo³y
zarz¹dza nia kry zy so we go fun kcjo nuj¹ce w stru ktu rach sy ste mu zarz¹dza nia kry -
zy so we go okaza³a siê rozwi¹zaniem ca³kowicie chybionym. 
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7 Opra co wa no za zgod¹ i na pod sta wie niepu bli ko wa nych ma te ria³ów au to r stwa Pio tra Sta wi c kie -
go – do tycz¹cych re a li za cji za dañ ob ron nych w MPiPS. 



Przed sta wione w ni nie j szym opra co wa niu za kres i pra kty cz ny wa riant kon ce -
pcji wy ko ny wa nia/rea li zo wa nia za dañ ob ron nych mog¹ sta no wiæ na rzê dzie
w³aœci we go przy go to wa nia ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa morz¹do wej oraz wszy -
stkich in nych pod mio tów zaan ga ¿o wa nych w re a li za cjê za dañ nak³ada nych na
nie w ra mach po wszech ne go obo wi¹zku ob ro ny Rze czypo spo li tej Pol skiej.
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Za³¹cznik nr 1

WYBRANE AKTY PRAWNE REGULUJ¥CE WYKONYWANIE ZADAÑ
OBRONNYCH PRZEZ OGRANY ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ

l Stra te gia Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go Rze czypo spo li tej Pol skiej z 2007 r.;
l Polity czno- Strate gicz na Dy re kty wa Ob ron na – wy da wa na w dro dze po sta no -

wie nia Pre zy den ta RP z 12 ma r ca 2004 r. (M.P. Nr 16, poz. 255);
l Wy ty cz ne Rady Mi ni strów do pro gra mo wa nia przy go to wañ ob ron nych Rze -

czypo spo li tej Pol skiej na lata 2013÷2022
8
;

l Usta wa o po wszech nym obo wi¹zku ob ro ny Rze czypo spo li tej Pol skiej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z póŸn. zm.);

l Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 21 maja 2002 r. w spra wie mili ta ry za cji
jed no stek orga niza cy j nych wy ko nuj¹cych za da nia na rzecz ob ron no œci lub
bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa (Dz. U. Nr 78, poz. 707);

l Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 24 cze r w ca 2003 r. w spra wie obie któw
szcze gó l nie wa ¿ nych dla bez pie cze ñ stwa i ob ron no œci pa ñ stwa (Dz. U.
Nr 116, poz. 1090, z póŸn. zm.);

l Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 13 sty cz nia 2004 r. w spra wie ogó l nych za -
sad wy ko ny wa nia za dañ ob ron nych w ra mach po wszech ne go obo wi¹zku ob -
ro ny (Dz. U. Nr 16, poz. 152);

l Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 13 sty cz nia 2004 r. w spra wie szko le nia ob -
ron ne go (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z póŸn. zm.);

l Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 13 sty cz nia 2004 r. w spra wie kon tro li wy -
ko ny wa nia za dañ ob ron nych (Dz. U. Nr 16, poz. 151);

l Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 3 lu te go 2004 r. w spra wie wa run ków i spo -
so bu przy go to wa nia i wy ko rzy sta nia trans po rtu na po trze by ob ron ne pa ñ -
stwa, a ta k ¿e jego ochro ny w cza sie wo j ny oraz w³aœci wo œci or ga nów w tych
spra wach (Dz. U. Nr 34, poz. 294);

l Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 27 kwie t nia 2004 r. w spra wie przy go to wa -
nia sy ste mu kie ro wa nia bez pie cze ñ stwem na ro do wym (Dz. U. Nr 98, poz. 978);

l Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 18 maja 2004 r. w spra wie wa run ków i spo -
so bu przy go to wa nia oraz wy ko rzy sta nia pu b li cz nej i nie pub li cz nej s³u¿by
zdro wia na po trze by ob ron ne pa ñ stwa oraz w³aœci wo œci or ga nów w tych spra -
wach (Dz. U. Nr 143, poz. 1515);

l Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 15 cze r w ca 2004 r. w spra wie wa run ków
i try bu pla no wa nia i fi nan so wa nia za dañ wy ko ny wa nych w ra mach przy go to -
wañ ob ron nych pa ñ stwa przez or ga ny ad mi ni stra cji rz¹do wej i or ga ny sa -
morz¹du tery to rial ne go (Dz. U. Nr 152, poz. 1599);
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8 Przy jê te 15.12.2011 r. przez Ko mi tet Rady Mi ni strów i reko men do wa ny Ra dzie Mi ni strów z za -
le ce niem przed³o¿e nia do ku men tu Ra dzie Mi ni strów wraz ze Stra te gi¹ Roz wo ju Sy ste mu Bez pie cze ñ -
stwa Na ro do we go Rze czypo spo li tej Pol skiej 2011–2022. Rada Mi ni strów przy jê³a oba do ku men ty na
po sie dze niu 9 kwie t nia 2013 r. 



l Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 3 sie r p nia 2004 r. w spra wie œwia d czeñ rze -
czo wych na rzecz ob ro ny w cza sie po ko ju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872, z póŸn.
zm.);

l Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 3 sie r p nia 2004 r. w spra wie przy go to wa -
nia i wyko rzy sty wa nia sy ste mów ³¹czno œci na po trze by ob ron ne pa ñ stwa
(Dz. U. Nr 180, poz. 1855);

l Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 11 sie r p nia 2004 r. w spra wie œwia d czeñ
oso bi s tych i rze czo wych na rzecz ob ro ny w ra zie og³osze nia mo bi li za cji
i w cza sie wo j ny (Dz. U. Nr 203, poz. 2081);

l Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 21 wrze œ nia 2004 r. w spra wie go to wo œci
ob ron nej pa ñ stwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218);

l Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 21 wrze œ nia 2004 r. w spra wie re kla mo wa -
nia od obo wi¹zku pe³nie nia czyn nej s³u¿by wo j sko wej w ra zie og³osze nia mo -
bi li za cji i w cza sie wo j ny (Dz. U. Nr 210, poz. 2136);

l Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 5 paŸ dzie r ni ka 2004 r. w spra wie œwia d -
czeñ oso bi s tych na rzecz ob ro ny w cza sie po ko ju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307,
z póŸn. zm.);

l Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 16 paŸ dzie r ni ka 2006 r. w spra wie sy ste -
mów wy kry wa nia ska ¿eñ i w³aœci wo œci or ga nów w tych spra wach (Dz. U.
Nr 19, poz. 1415);

l Roz porz¹dze nie Pre ze sa Rady Mi ni strów z 5 cze r w ca 2007 r. w spra wie sta no -
wisk pra cy zwi¹za nych z ob ron no œci¹ kra ju w ad mi ni stra cji pu b li cz nej
(Dz. U. Nr 106, poz. 724);

l Roz porz¹dze nie Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej z 14 kwie t nia 2004 r. w spra wie
przy dzia³ów mobi liza cy j nych i pra co w ni czych przy dzia³ów mobi liza cy j nych
(Dz. U. Nr 115, poz. 1199);

l Roz porz¹dze nie Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej z 18 maja 2007 r. w spra wie
okre œle nia or ga nów wo j sko wych w³aœci wych do ewi den cjono wa nia sta no wisk 
pra cy zwi¹za nych z ob ron no œci¹ kra ju (Dz. U. Nr 99, poz. 669);

l Roz porz¹dze nie Mi ni stra In fra stru ktu ry z 30 sie r p nia 2004 r. w spra wie za j -
mo wa nia lub rek wi ro wa nia œro d ków trans po rtu na po trze by ob ron ne pa ñ -
stwa w cza sie sta nu wo jen ne go (Dz. U. Nr 200, poz. 2055).
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Za³¹cznik nr 2

MECHANIZM I SEKWENCJA PLANOWANIA OBRONNEGO
W ADMINISTRACJI

îród³o: Opra co wa nie w³asne.
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STRATEGIA BEZPIECZEÑSTWA NARODOWEGO RP

(Interesy narodowe, cel strategiczny w dziedzinie bezpieczeñstwa)

POLITYCZNO-STRATEGICZNA DYREKTYWA OBRONNA

(Cele szczegó³owe, sytuacje planistyczne)

WYTYCZNE RADY MINISTRÓW DO PLANOWANIA OBRONNEGO

(Œrodki finansowe, sytuacje planistyczne)

PLAN REAGOWANIA OBRONNEGO RP
 

PLAN U¯YCIA SI£ ZBROJNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PLANY OPERACYJNE FUNKCJONOWANIA W WARUNKACH
ZEWNÊTRZNEGO ZAGRO¯ENIA BEZPIECZEÑSTWA

PAÑSTWA I W CZASIE WOJNY
SZCZEBLA MINISTERIALNEGO I WOJEWÓDZKIEGO 

Uwarunkowania prawne Mo¿liwoœci finansowo-organizacyjne

PLANY OPERACYJNE ….
NI¯SZYCH SZCEBLI
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Ta de usz KÊSOÑ

Le gal Ba sis and the Pro po sal How to Pre pa re
the Go ve r n ment Ad mi ni stra tion Bo dies to Fu l fill
the De fen si ve Tasks – Some Selected Problems

The aim of the ar ti c le is to pre sent the es sen ce of two ex tre me ly
im po r tant ele ments whi le coun te ra c ting the sta te se cu ri ty thre ats. The first
ele ment con si ders the ba sic le gal acts re la ted to sta te fun c tio ning both in
case of ex te r nal thre at for the sta te se cu ri ty and in case of war. The se cond
ele ment con si ders the ba sic le gal acts re la ting to the tasks of na tio nal
de fen se se r vi ce and the con cept of pre pa ring the gove r n men tal
ad mi ni stra tion to car ry out tho se tasks. De spi te the mi ni sters and the he ads
of cen tral sta te of fi ces, also the bo dies of gove r n men tal and self
– gove r n men tal au t ho ri ties on all le vels of sta te ad mi ni stra tion structure are
responsible for completion of the tasks of national defense service. 

At the same time, as su ming the sta te ob li ga tion for in te gra ted na tio nal
sa fe ty, and wi t ho ut the di vi sion into ex te r nal and in ter nal se cu ri ty, the pa per
pre sents and di s cus ses the me cha nism of per ma nent du ties in cre a sing the
sta te de fen se re a di ness. The sy stem was in clu ded in the de ci sion of Law from 
2007 abo ut the cri sis ma na ge ment. Some stra te gic do cu ments and the
do cu ments pre pa red for the sta te de fen se plan ning have been pre sen ted.
The concept of the defense tasks completion has been discussed.

Ke y words: na tio nal se cu ri ty, de fen se tasks, de fen se plan ning, sta te de fen se 

re a di ness, cri sis management.
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str. mgr Damian WITCZAK

Komenda Wojewódzka Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Warszawie

Odpowiedzialnoœæ karna stra¿aka
za nieudzielenie pomocy

Pol ski sy stem pra wa ka r ne go prze wi du je dwo ja kie go ro dza ju prze stê p stwa
z ty tu³u za nie cha nia: 1) prze stê p stwo za nie cha nia z za mia rem ewen tu a l nym (fo r -
ma l ne – de li c te mere om mi si vum) – gdy wy stê pu je sama oko li cz noœæ za nie cha nia,
bez jej sku t ku; 2) prze stê p stwo za nie cha nia sku t ko we (ma te ria l ne – de li c tum per
om mi sio nem com mis sum) – gdy wyst¹pi sku tek za nie cha nia okre œlo ny przez pra wo, 
a wiêc utra ta ¿y cia, zdro wia lub jego usz czer bek1. Pie r wsze z nich usy stema tyzo -
wa ne jest kk2 w gru pie prze stêpstw po le gaj¹cych na na ra ¿e niu ¿y cia lub zdro wia
na nie bez pie czeñ stwo, w art. 162 § 1 kk, zgod nie z dys po zycj¹ któ re go „kto
cz³owie ko wi zna j duj¹cemu siê w po³o¿e niu gro¿¹cym bez po œred nim nie bez pie -

Przed mio tem ni nie j sze go ar ty ku³u jest kwe stia odpo wie dzial no œci ka r nej

za nie udzie le nie po mo cy w od nie sie niu do osób pe³ni¹cych s³u¿bê

w Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej. Od po wied nie re gu la cje pra w ne no r muj¹ce 

owo za gad nie nie zna j duj¹ siê w pol skim ko de ksie ka r nym (da lej: kk)

– w art. 162. Trze ba wska zaæ, i¿ nie udzie le nie po mo cy jest prze stê p stwem

nie za le ¿ nie od tego, czy oso ba bêd¹ca w po trze bie od czu³a ne ga ty w ne

kon se k wen cje na szej bie r no œci, czy te¿ nie. Pa miê taæ na le ¿y o tzw. sta tu sie

gwa ran ta, któ rym obci¹¿eni s¹ za rów no stra ¿ak, jak i le karz, ra to w nik me -

dy cz ny itp. S¹ to oso by, na któ rych ci¹¿y pra w ny, szcze gó l ny obo wi¹zek

za po bie ga nia szko d li we mu sku t ko wi dla ¿y cia i zdro wia cz³owie ka. Bez

zna cze nia po zo sta je Ÿród³o za gro ¿e nia dla ¿y cia lub zdro wia cz³owie ka.

S³owa klu czo we: odpo wie dzia l noœæ ka r na, stra ¿ak, Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿ar -

na, gwa rant, nie udzie le nie po mo cy, ¿y cie, zdro wie.
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1  Pien kos J.: Pra ece p ta iu ris, War sza wa- Poz nañ 2010, s. 166; Ma rek A.: Pra wo ka r ne. Ko men tarz,
Wa r sza wa 2007, s,24; Ma rek A.: Pra wo ka r ne, Wa r sza wa 2007, s.451, Nb 681-683; Kwe stiê tê ob sze r -
nie przed sta wia J. Ku le sza w: Prze stê p stwo nie udzie le nia po mo cy w nie bez pie czeñ stwie art. 162 k.k. na
tle uwag do tycz¹cych &123 nie mie c kie go ko de ksu ka r ne go, £ódŸ 2008, pas sim, Prze stê p stwo nie udzie -
le nia po mo cy w nie bez pie czeñ stwie (art. 162 kk.), Cza so pi s mo Pra wa Ka r ne go i Nauk Pe na l nych 2008,
nr 1, s. 163-180. Tam ta k ¿e ob sze r ny przegl¹d sta no wisk wy stê puj¹cych w do ktry nie i ju dy ka tu rze.

2  Usta wa z 5 cze r w ca 1997 – ko deks ka r ny, DzU z 1997 r. nr 88, poz.553, z póŸn. zm.



czeñ stwem utra ty ¿y cia albo ciê ¿ kie go usz czer b ku na zdro wiu nie udzie la po mo -
cy, mog¹c jej udzie liæ bez na ra ¿e nia sie bie lub in nej oso by na nie bez pie czeñ stwo
utra ty ¿y cia albo ciê ¿ kie go usz czer b ku na zdro wiu, pod le ga ka rze po zba wie nia
wol no œci do lat trzech”; przy czym oko licz no œcia mi wy³¹czaj¹cymi od po wie -
dzial noœæ s¹ ko nie cz noœæ pod da nia siê za bie go wi le ka r skie mu jako wa run ko wi
ko nie cz ne mu udzie le nia po mo cy oraz sy tu a cja wy ma gaj¹ca niezw³ocz nej in ter -
we ncji na rzecz oso by za gro ¿o nej ze stro ny in sty tu cji lub oso by do tego
powo³anej. Bez ka r noœæ, o któ rej mowa w art. 162 § 2 kk do ty czy wsza k ¿e je dy nie
sy tu a cji – jak uj mu je to An drzej Ma rek – „gdy uchy laj¹cy siê od udzie le nia po -
mo cy ma re a l ne pod sta wy, aby li czyæ na naty ch mia sto we na de jœcie fa cho wej po -
mo cy, w ka ¿ dym zaœ ra zie jego obo wi¹zkiem jest pod je cie naty ch mia sto wych
i nie z bêd nych dzia³añ dla spro wa dze nia ta kiej po mo cy”3. W osta te cz nym ra -
chun ku wiêc, na wet art. 162 § 2 kk ob li gu je ad re sa tów tego prze pi su do dzia³ania
zmie rzaj¹cego do wez wa nia po mo cy, gdy jest ona w po bli ¿u, tj. np. za wia do mie -
nia ra to w ni ka o ton¹cym, na wet je ¿e li sy tu a cja ma mie j s ce na strze ¿o nym k¹pie -
li sku, co mog³oby upo wa ¿ niaæ do do mnie ma nia, i¿ w³aœci we s³u¿by po win ny za -
re a go waæ bez do da t ko wych sy g na³ów. Je dyn¹ wiêc oko li cz no œci¹ uspra wie d li-
wiaj¹c¹ brak re a kcji oso by, któ ra wi dzi, i¿ ktoœ to nie, jest sy tu a cja gdy ist nie je
ca³ko wi ta pe w noœæ, i¿ fakt ten zo sta³ do strze ¿o ny przez w³aœci we s³u¿by.
Pope³nie nie prze stê p stwa za nie cha nia za gro ¿o ne jest, zgod nie z dys po zycj¹ 162
§ 1 kk, kar¹ po zba wie nia wol no œci do lat trzech. Pod mio tem prze stê p stwa nie -
udzie le nia prze mo cy mo¿e byæ œwia dek zda rze nia, oso ba wez wa na do po mo cy,
ale te¿ oso ba, któ rej co pra wda nikt nie wzy wa³ do po mo cy, lecz ma pe³n¹ œwia do -
moœæ tego, i¿ in nej oso bie za gra ¿a nie bez pie czeñ stwo4. W ni nie j szym opra co wa -
niu in te re so waæ nas bê dzie dru ga z wy mie nio nych ewen tua l no œci, œci œlej zaœ
przy pa dek stra ¿a ka, któ re mu pra wo przy pi su je sta tus gwa ran ta udzie le nia po mo -
cy oso bie zna j duj¹cej siê w nie bez pie czeñ stwie. J. Ku le sza, ina czej ni¿ wie lu
przed sta wi cie li do ktry ny, pre zen tu je pogl¹d, i¿ prze stê p stwo za nie cha nia jest
prze stê p stwem ogó l no spra w czym, indy widu a l nym, ty l ko co do czy nu5. Gwa ran -
ta szcze gó l nie, pod kre œla cy to wa ny au tor, do ty czy po moc ni c twa przez za nie cha -
nie, co – jak pod kre œla on – wprost wy ni ka z art. 18 kk6.

Jak pod kre œla siê w li te ra tu rze, z pun ktu wi dze nia art. 162 § 1 kk nie ma zna -
cze nia, co jest Ÿród³em za gro ¿e nia dla ¿y cia b¹dŸ zdro wia in ne go cz³owie ka (lu -
dzi) – si³y przy ro dy, za cho wa nie in ne go cz³owie ka, stan cho ro bo wy czy na wet
dzia³anie auto agre sy w ne. Wy sta r czaj¹ce jest je ¿e li „je ste œmy œwia do mi nie bez -
pie czeñ stwa za gra ¿aj¹cego in nej oso bie – mamy wte dy obo wi¹zek akty w nej po -
mo cy. Je œli tej po mo cy nie udzie li my, na ra ¿a my siê na odpo wie dzia l noœæ karn¹.
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3 Ma rek A.: Pra wo ka r ne…, s. 451, Nb 682.
4 Ku le sza J.: Prze stê p stwo nie udzie le nia po mo cy w nie bez pie czeñ stwie (art. 162 kk)…,

s. 173–174.
5 Ta m ¿e.
6 Ta m ¿e, s. 177.



Nie wp³ywa przy tym na za kres tej odpo wie dzial no œci fakt, czy na sza po moc
mog³a oka zaæ siê sku te cz na, wa ¿ ne by œmy w ogó le pod jê li ja kieœ dzia³ania zmie -
rzaj¹ce do jej udzie le nia”7. Klu czo we jest wiêc pod jê cie ja kie goko l wiek dzia³ania
nie wy kra czaj¹cego poza li niê wy zna czon¹ przez art. 162 § 2 kk, któ re mo¿e po -
móc oso bie za gro ¿o nej, przy czym nie ko nie cz nie musi byæ to dzia³anie sku te cz -
ne. Na le ¿y w tym kon te k œcie pod kre œliæ, i¿ za rzu tu za nie cha nia nie uchy la,
zgod nie ze sta no wi skiem do ktry ny, sy tu a cja, gdy nie sie nie po mo cy, w ra cjo na l -
nej – nie ko nie cz nie za wsze tra f nej – oce nie nie mia³o ju¿ szans po wo dze nia, by³o
bez nad zie j ne. Szcze gó³ow¹ wyk³ad niê sta no wi ska ju dy ka tu ry w tej mie rze za wie -
ra wy rok S¹du Ape lacy j ne go w Ka to wi cach z 1 lu te go 2008 r., sygn. II AKa
382/078, gdzie zo sta³a sfo r mu³owa na na stê puj¹ca teza: „Ty l ko stwier dze nie zgo -
nu nie wy ma ga po dej mo wa nia dzia³añ zmie rzaj¹cych do udzie le nia po mo cy
w sy tu a cji okre œlo nej w prze pi sie art. 162 kk Wa run kiem ka ra l no œci bo wiem jest
nie pod jê cie dzia³añ zmie rzaj¹cych do udzie le nia po mo cy – na wet gdy szan se
uchy le nia nie bez pie czeñ stwa by³y nie wie l kie. Prze stê p stwo to jest do ko na ne
z chwil¹ uchy le nia siê od udzie le nia po mo cy w wa run kach opi sa nych w tym
prze pi sie, cho æ by nie nast¹pi³ ¿a den efe kty w ny sku tek w po sta ci œmie r ci lub ciê ¿ -
kie go usz czer b ku na zdro wiu oso by za gro ¿o nej. Dla bytu prze stê p stwa z art. 162
§ 1 kk nie isto t ne jest na to miast za gad nie nie, czy dzia³anie, któ re go spra w ca za -
nie cha³, rze czy wi œcie przy nios³oby ra tu nek. De cy duj¹ce jest, ¿e spra w ca, widz¹c
utrzy muj¹ce siê lub na wet pog³êbiaj¹ce za gro ¿e nia dla ¿y cia lub zdro wia cz³owie -
ka, nie po dej mu je wsze l kich do stê p nych œro d ków mog¹cych uchy liæ lub cho æ by
po mnie j szyæ wspomniane zagro¿enia”. 

Istot¹ prze stê p stwa, do któ re go od no si siê art.162 kk jest wiêc nie ty l ko za nie -
cha nie, brak dzia³ania, uz na wa ny przez pra wo za oso b li we, ale dzia³anie, ta k ¿e
w sy tu a cji, gdy od wró ce nie za gro ¿e nia wy da je siê nie mo ¿ li we. Jak tra f nie za uwa -
¿a przy wo³ywa ny wcze œ niej A. Ma rek, wpro wa dze nie do sy ste mu pra wa ka r ne go
prze stê p stwa z tytu³u za nie cha nia, przes¹dzi³o sporn¹ wcze œ niej w do ktry nie
kwe stiê czy za nie cha nie jest form¹ czy nu na rzecz sta no wi ska, i¿ prze stê p stwo
jest nie ty l ko efe ktem dzia³ania, ale mo¿e byæ rów nie¿ efe ktem bra ku dzia³ania,
za nie cha niem, któ re w ta kim ujê ciu musi byæ tra kto wa ne jako fo r ma czy nu9.
W do ktry nie prze wa ¿y³ za tem pogl¹d, wy ra ¿o ny w glo sie Jana Ku le szy do przy ta -
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7  Sze ro czy ñ ska M.: Odpo wie dzia l noœæ ka r na psy cho tera peu ty w przy pa d ku sa mo bó j stwa pa cjen -
ta, Pro ku ra tu ra i Pra wo 2012, nr 4, s. 35.

8  Opub li ko wa ny w: Pro ku ra tu ra i Pra wo 2008, do da tek Orze cz ni c two, nr 10, poz. 31.
9  Ma rek A.: Pra wo ka r ne. Ko men tarz…, s. 24. Jan Wo le ñ ski z ko lei stwier dza w zwi¹zku z tym, i¿

przez wpro wa dze nie prze stê p stwa z tytu³u za nie cha nia do sy ste mu pra wa ka r ne go zna le zio ne zo sta³o
mo dus vi ven di „miê dzy ide a mi Wo l te ra a zdro wo rozs¹dko wym sta no wi skiem, i¿ za nie cha nie wywo³uje
jed nak pe w ne sku t ki w œwie cie re a l nym. Jest ono wzma c nia ne przez zwo len ni ków przy czy no wo œci za -
nie cha nia, ¿e wywo³uje sku t ki, gdy¿ jest ro dza jem akty w no œci cz³owie ka re gu lo wa nej jego wol¹ i in ny -
mi fa kta mi men ta l ny mi, a ta k ¿e ko men ta rza mi, ¿e przy porz¹dko wa nie sku t ku prze stê p stwa sku t ko we go
po le gaj¹cego na za nie cha niu ma cha ra kter obie kty w ny”. Au tor ten za wa d li we uz na je okre œle nie prze -
stê p stwa za nie cha nia w try bie art. 2 kk mia nem prze stê p stwa sku t ko we go, gdy¿ jest to kon stru k cja
myl¹ca i za cie raj¹ca isto tê sa me go prze stê p stwa za nie cha nia, któ re do pro wa dzi³o do sku t ku okre œlo ne go



cza ne go po wy ¿ej wy ro ku Ape la cji ka to wi c kiej, i¿ „dla odpo wie dzial no œci
z art. 162 kk nie ma zna cze nia czy w wy ni ku za nie cha nia po mo cy oso ba za gro ¿o -
na po nios³a ciê ¿ ki usz czer bek na zdro wiu albo œmieræ. Prze stê p stwo to jest bo -
wiem do ko na ne ju¿ w mo men cie za nie cha nia po mo cy w wa run kach opi sa nych
w prze pi sie pe na li zuj¹cym nie do pe³nie nie ogól nolu dz kie go obo wi¹zku po mo cy.
[…] Za rów no w do ktry nie, jak i w orze cz ni c twie przy j mu je siê po wszech nie, i¿
ma my do czy nie nia z ty pem ro dza jo wym prze stê p stwa for ma l ne go. Do odpo wie -
dzial no œci nie jest za tem ko nie cz ne za ist nie nie sku t ku za nie cha nia po mo cy. Dla -
te go nie mo ¿ na uza le ¿ niaæ odpo wie dzial no œci z art. 162 kk od tego, czy jej nie -
udzie l nie poci¹gnê³o za sob¹ ja kieœ uje m ne sku t ki dla oso by za gro ¿o nej, czy te¿
nie”10. Po do b ne sta no wi sko za ry so wa³o siê ta k ¿e w ju dy ka tu rze. Jak uzna³ S¹d
Ape la cy j ny we Wroc³awiu, „dla pope³nie nia czy nu z art. 162 § 1 kk wy sta r czy za -
miar ewen tu a l ny, to jest wy sta r czaj¹ce bê dzie, je œli spra w ca go dzi siê na nie udzie -
le nie po mo cy maj¹c œwia do moœæ oko li cz no œci mo da l nych czy nu. Usta wa nie wy -
ma ga, aby spra w ca «wie dzia³», ¿e inny cz³owiek zna j du je siê w sta nie za gro ¿e nia
o ja kim mowa w art. 162 § 1 kk, wy sta r czaj¹ce jest bo wiem, aby spra w ca by³
œwia dom ta kiej mo ¿ li wo œci11. Nie zbêd ne jest w tym mie j s cu, uzu pe³nie nie, i¿
prze stê p stwo za nie cha nia, o któ rym mowa, do ty czy ty l ko oso by, któ ra nie spro -
wa dzi³a na in ne go cz³owie ka za gro ¿e nia, w któ rym po zo sta wi³a go bez po mo cy.
W na dal bo wiem za cho wuj¹cym swoj¹ aktu a l noœæ wy ro ku z 11 cze r w ca 1959 r.
SN uzna³, i¿ prze stê p stwo za nie cha nia „od no si siê do oso by, któ ra sama nie wy -
two rzy³a po³o¿e nia gro¿¹cego bez po œred nim nie bez pie czeñ stwem dla ¿y cia in ne -
go cz³owie ka”12. Do daæ w tym kon te k œcie roz wa ¿a nej pro ble ma ty ki termi nolo-
 gi cz nej na le ¿y rów nie¿, i¿ w do ktry nie pra wa ka r ne go wy od rê b nia siê ta k ¿e prze -
stê p stwa za nie cha nia w³aœci we (samo za nie cha nie przez oso bê zo bo wi¹zan¹ praw -
ne do czy nu) i niew³aœci we (do pro wa dze nie przez za nie cha nie do okre œlo ne go
w usta wie sku t ku)13. 

W myœl art. 162 § 1 kk samo za nie cha nie za tem jest czy nem prze stê pczym,
cho cia¿ nie pro wa dzi do aktu a li za cji za gro ¿e nia, ja kie z za nie cha niem siê wi¹¿e,
tj. utra ty ¿y cia lub zdro wia przez oso bê, któ rej wsku tek za nie cha nia nie zo sta³a
udzie lo na po moc. Za gro ¿e nie to aktu a li zu je siê na to miast w mo men cie wyst¹pie -
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prze pi sa mi pra wa, tj. do re a l ne go na ru sze nia dóbr oso by za gro ¿o nej, tj. utra ty prze zeñ ¿y cia lub zdro wia, 
albo przy naj mniej do zna nia usz czer b ku na zdro wiu. Wbrew sta no wi sku do ktry ny pra wa ka r ne go, z per -
spe kty wy fi lo zo fii pra wa, do wo dzi, i¿ za nie cha nie nie mo¿e byæ uto ¿ sa mia ne z nie dzia³aniem. Por. Wo -
le ñ ski J.: Przy czy nek do feno me no lo gii za nie cha nia, [w:] Œwia do moœæ, œwiat i wa r to œci. Pra ce ofia ro wa -
ne Pro fe so ro wi An drze jo wi Pó³ta wskie mu w 90. ro cz ni cê uro dzin, Wroc³aw 2013, s. 85 i n.

10  Ku le sza J.: Glo sa do wy ro ku S¹du Ape lacy j ne go w Ka to wi cach z 1 lu te go 2008 r., sygn. II AKa
382/07, Pro ku ra tu ra i Pra wo 2010, nr 5, s. 173.

11  Orze cz ni c two Ape la cji Wroc³awskiej. Biu le tyn S¹du Ape lacy j ne go we Wroc³awiu 2007, 4 nr 4,
s. 28.

12 Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go – Izba Ka r na z 11 cze r w ca 1959 r., II K 292/59, do stê p ny w wer sji elek -
tro ni cz nej pod ad re sem in ter ne to wym: http://le xis.pl/pa ges/do cu ment;jses sio nid=8B62EF89E03F
8F91CF84C3891A083741?id=855086

13  Ma rek A.: Pra wo ka r ne. Ko men tarz…, s. 24.



nia sku t ku za nie cha nia. W myœl art. 2 kk po wsta je wów czas odpo wie dzia l noœæ
ka r na za prze stê p stwo za nie cha nia u tego, „na kim ci¹¿y³ pra w ny, szcze gó l ny
obo wi¹zek zapo bie g niê cia sku t ko wi”. Obo wi¹zek taki wo bec wszy stkich fo r -
mu³uje pod sankcj¹ karn¹ powo³any po wy ¿ej prze pis art. 162 § 1 kk, li mi tuj¹c za -
ra zem w prze pi sie § 2 za kres tego obo wi¹zku. Od nosz¹c siê do isto ty odpo wie -
dzial no œci w prze stê p stwie sku t ko wym, SN stwier dzi³, i¿: „Je œli sku tek
sta no wi¹cy usta wo we zna miê prze stê p stwa pope³nio ne go przez za nie cha nie jest
na stê p stwem bez pra wnych za cho wañ wie lu osób, to zwa ¿y wszy na treœæ art. 2 kk,
mo¿e byæ on przy pi sa ny tym ty l ko, któ re nie wy ko na³y ci¹¿¹cego na nich pra w -
ne go, szcze gó l ne go obo wi¹zku zapo bie g niê cia sku t ko wi i ty l ko wte dy, gdy
w nast¹pie niu sku t ku urze czy wi st ni³o siê nie bez pie czeñ stwo, któ re wy ko na nie
tego obo wi¹zku mia³o od wró ciæ”14.

Po wszech ny sku tek sto so wa nia re gu la cji kk od nosz¹cych siê do prze stêpstw
za nie cha nia: for ma l ne go i sku t ko we go jest taki, i¿ odpo wie dzia l noœæ ka r na po -
wsta je w wy ni ku sa me go czy nu za nie cha nia, o ile nie za ist nia³y oko li cz no œci
okre œlo ne w art. 162 § 2 kk, wy³¹czaj¹ce odpo wie dzia l noœæ. Odpo wie dzia l noœæ za
prze stê p stwo sku t ko we na to miast po wsta je w wy ni ku zmate riali zo wa nia siê za -
gro ¿e nia wy ni kaj¹cego z za nie cha nia, a wiêc wyst¹pie nia szko dy po stro nie oso -
by, któ rej do pu sz czaj¹cy siê prze stê p stwa za nie cha nia nie udzie li³ po mo cy.
Odpo wie dzia l noœæ ka r na za prze wi dzia ne w art. 162 kk nie udzie le nie po mo cy
od no si siê za tem je dy nie do osób, któ re mog¹ jej udzieliæ bez nara¿enia siebie
i in nych na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia lub ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu.

Po wsta je wiêc py ta nie, czy regu³a ta do ty czy na iden ty cz nych za sa dach ta k ¿e
i stra ¿a ków, któ rzy w do ktry nie pra wa za li czaj¹ siê, obok m.in. le ka rzy, ra to w ni -
ków me dy cz nych, ra to w ni ków gó r skich itp., do gru py gwa ran tów nie wyst¹pie nia 
ne ga ty w nych sku t ków dla osób zna j duj¹cych siê w sta nie nie bez pie czeñ stwa
i wy ma gaj¹cych udzie le nia po mo cy. îród³em tej w¹tpli wo œci, jak zwra ca uwa gê
J. Ku le sza, jest oko li cz noœæ, i¿ za kres po mo cy dla osób w sy tu a cji za gro ¿e nia, jaki
mo ¿ na okre œliæ na pod sta wie dys po zy cji art. 162 § 1 kk, jest do sto so wa ny do mo ¿ -
li wo œci ka ¿ de go do ros³ego cz³onka spo³ecze ñ stwa. Czy za tem te same ocze ki wa -
nia mo ¿ na fo r mu³owaæ pod ad re sem osób obci¹¿o nych, jak wy mie nio ne po wy ¿ej, 
w spo sób szcze gó l ny obo wi¹zkiem gwa ran ta, bo okre œlo nym tak w za kre sie obo -
wi¹zków za wo do wych, nie za le ¿ nie czy wy ko ny wa nych w wa run kach zwyk³ego
kon tra ktu czy re ¿i mu s³u¿by, jak i de on to lo gii za wo do wej15. Do ty czy to za rów no
ob jê te go dys po zycj¹ pra wno ka r nej za sa dy wy³¹cze nia, do któ rej od nie sie my siê
sze rzej nie co da lej, za kre su ocze ki wa ne go zaan ga ¿o wa nia gwa ran ta w nie sie nie
po mo cy lu dziom zna j duj¹cym siê w sy tu a cji za gro ¿e nia ¿y cia lub zdro wia, któ re
– jak pod po wia da rozs¹dek – po win no byæ wiê ksze ni¿ u prze ciê t ne go oby wa te la,
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14  Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 24 lu te go 2005 r., Sygn. Akt V kk 375/04, http://pra wo.mo -
ney.pl/orze cz ni c two/sad naj wy z szy/wy rok;sn;izba;ka r na,ik,v,kk,375,04,6731,orze cze nie.html

15  Ku le sza J.: Gra ni ce obo wi¹zku gwa ran ta w œwie t le art. 162 kk Pro ku ra tu ra i Pra wo 2006, nr 7-8,
s. 8.



jako ¿e gwa rant jest do nie sie nia po mo cy przy go to wa ny – a przy naj mniej po wi -
nien byæ – w spo sób pro fe sjo nal ny, jak i su ro wo œci san kcji ka r nej za prze stê p stwo 
z tytu³u za nie cha nia. Uza sad nieñ dla tej pie r wszej, jak nad mie nia no, po szu ku je
siê przy za sto so wa niu wspo mnia nej za sa dy wy³¹cze nia, dla su ro wo œci san kcji zaœ
w in nych ni¿ kk aktach pra wnych, pe na li zuj¹cych okre œlo ne, na gan ne za cho wa -
nia gwa ran tów. Sam kk bo wiem nie ró ¿ ni cu je su ro wo œci san kcji z tytu³u prze stê -
p stwa za nie cha nia w za le ¿ no œci od tego czy do pu œci³ siê go zwyk³y oby wa tel, do
któ re go co do za sa dy kie ro wa ne jest ocze ki wa nie okre œlo ne w art. 162 kk, czy te¿
gwa rant, któ ry, co do za sa dy, na pod sta wie wi¹¿¹cych go ob li ga cji pro fe sjo nal -
nych, zo bo wi¹zany jest do nie sie nia po mo cy oso bom w sy tu a cji za gro ¿e nia ¿y cia
lub zdro wia. Wi¹¿e siê z tym w spo sób nie uchron ny kwe stia tego, czy (a je ¿e li tak, 
to na ile) gwa ran ta mog¹ do ty czyæ wy³¹cze nia odpo wie dzial no œci okre œlo ne w art. 
162 § 2 kk. Je ¿e li za tem prze stê p stwo za nie cha nia roz pa try waæ i oce niaæ ty l ko na
grun cie art. 162 kk, to nie ma pod staw ina czej go kwa li fi ko waæ i oce niaæ ze wzglê -
du na oso bê, któ ra siê go do pu œci³a. Tym sa mym czyn zwyk³ego oby wa te la i gwa -
ran ta mu sia³by byæ po tra kto wa ny jed na ko wo, co z pe w no œci¹ k³óci³oby siê ze
spo³ecz nym po czu ciem spra wied li wo œci. Dla or ga nu pro ce so we go by³oby bo -
wiem bez zna cze nia, i¿ prze stê p stwa za nie cha nia do pu œci³ siê zwyk³y oby wa tel,
przy pa d ko wy œwia dek zda rze nia czy sy tu a cji po wo duj¹cej za gro ¿e nie ¿y cia
i zdro wia okre œlo nej oso by (osób), czy np. po zo staj¹cy w s³u¿ bie stra ¿ak, o któ -
rym po wszech nie wia do mo, i¿ jest pro fe sjo nal nie przy go to wa ny do nie sie nia po -
mo cy in nym w sy tu a cji za gro ¿e nia, a przez to jest szcze gó l nie zo bo wi¹zany przez
pra wo do nie sie nia ta kiej po mo cy. Po zo staj¹c na grun cie art. 162 kk, sy tu a cjê
prawn¹ zwyk³ego oby wa te la i stra ¿aka- gwa ran ta uz naæ na le ¿y za po dobn¹: obu
w jed na ko wym sto p niu do ty czy ocze ki wa nie usta wo da w cy ka r ne go okre œlo ne
w art. 162 kk aby udzie li li po mo cy oso bie (oso bom) zna j duj¹cym siê w po³o¿e niu
za gra ¿aj¹cym ich zdro wiu lub ¿y ciu. Po win no œci spo³ecz ne w tym za kre sie
zwyk³ego oby wa te la i gwa ran ta nie s¹ to ¿ sa me. Od tego osta t nie go ocze ki waæ na -
le ¿y – ze wzglê du na sta tus gwa ran ta i pro fe sjo nal ne przy go to wa nie do nie sie nia
po mo cy – wiê ksze go zaan ga ¿o wa nia, wy kra czaj¹cego poza za kres wy³¹czeñ odpo -
wie dzial no œci okre œlo ny w art. 162 § 1 kk. Odwo³aæ siê w tym wy pa d ku na le ¿y do
wspo mnia nej za sa dy wy³¹cze nia sfo r mu³owa nej w prze pi sie art. 26 § 2 kk,
wy³¹czaj¹cym prze stê p stwo, je ¿e li spra w ca po œwiê ca do bro, któ re ma szcze gó l ny
obo wi¹zek chro niæ na wet z na ra ¿e niem siê na nie bez pie czeñ stwo oso bi ste ten, na
kim spo czy wa szcze gó l ny obo wi¹zek ochro ny po œwiê ca ne go do bra, nie mo¿e go
po œwiê ciæ bez na ra ¿e nia sie bie na nie bez pie czeñ stwo oso bi ste16. A. Grze œ ko wiak
na ka zu je w prze pi sach szcze gó l nych, od nosz¹cych siê do fun kcjo no wa nia okre -
œlo nych za wo dów b¹dŸ w de on to lo gii za wo do wej szu kaæ gra nic na ra ¿e nia gwa -
ran ta na nie bez pie czeñ stwo, a wiêc jak da le ce zo bo wi¹zany jest on na ra ¿aæ swo je
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¿y cie w ob ro nie ¿y cia i zdro wia oso by (osób), do któ rej ob li gu je go pra wo. Za sad -
ne wy da je siê rów nie¿ przy po mo cy tej za sa dy wska zy waæ przes³anki zwiê kszo -
nych w tym za kre sie obo wi¹zków w po rów na niu do ocze ki wañ ogó l nych sfo r -
mu³owa nych w art. 162 kk. Je ¿e li bo wiem od osób pra w nie zob li go wa nych do
ochro ny okre œlo nych dóbr z na ra ¿e niem w³as ne go ¿y cia prze pi sy kk o sta nie wy¿ -
szej ko nie cz no œci przy naj mniej do pu sz czaj¹ na ra ¿e nie ¿y cia w³as ne go, to s¹ to
ocze ki wa nia da lej id¹ce ni¿ te, któ re wo bec ogó³u oby wa te li fo r mu³uje art. 162
kk, wy³¹czaj¹c w § 2 odpo wie dzia l noœæ za za nie cha nie w wy pa d ku, gdy udzie le -
nie po mo cy oso bie za gro ¿o nej wi¹za³oby siê z na ra ¿e niem w³as ne go zdro wia i ¿y -
cia. Ge ne ra l nie wiêc pra wo ocze ku je od gwa ran ta wy ¿sze go zaan ga ¿o wa nia
w udzie la nie po mo cy oso bom zna j duj¹cym siê w sy tu a cji za gro ¿e nia zdro wia i ¿y -
cia, ani ¿e li od zwyk³ego oby wa te la. Wy ma ga nia mi ni mum okre œla art. 162 kk,
wy ma ga nia pod wy ¿szo ne – prze pi sy pra wa od nosz¹ce siê do osób maj¹cych sta -
tus gwa ran ta, przy czym w ra zie po ja wie nia siê za rzu tu prze stê p stwa z tytu³u za -
nie cha nia w od nie sie niu do gwa ran ta oce nie pod le ga nie ty l ko jego za cho wa nie
jako zwyk³ego oby wa te la, zwi¹za ne go norm¹ art. 162 kk, ale ta k ¿e za cho wa nie
jako gwa ran ta, szcze gó l nie zo bo wi¹za ne go przez pra wo do ochro ny ¿y cia i zdro -
wia cz³owie ka przed za gro ¿e nia mi. Za uwa ¿yæ na le ¿y, i¿ gwa rant poza prac¹
(s³u¿b¹) po zo sta je zwyk³ym oby wa te lem. Nie ule ga wsza k ¿e w¹tpli wo œci, i¿ na -
wet gdy nie pra cu je (nie pe³ni s³u¿by) jest zwi¹zany po win no œcia mi deon tolo -
gicz ne go, wiêc oce na jego za cho wa nia jako „oso by pry wa t nej” nie mo¿e abs tra ho -
waæ od tego, ¿e za wo do wo jest zob li go wa ny nieœæ po moc lu dziom w sy tu a cji
za gro ¿e nia. Ina czej wiêc musi byæ oce nia ne za cho wa nie zwyk³ego oby wa te la gdy
za gro ¿o ne jest ¿y cie lub zdro wie lu dz kie w zwi¹zku z po ¿a rem, a ina czej za cho wa -
nie stra ¿a ka, na wet je ¿e li w tym cza sie nie pe³ni s³u¿by. Dla kla ro w no œci da l sze go 
wy wo du przy j mu je my za³o¿e nie, i¿ roz wa ¿a my po stê po wa nie stra ¿a ka wo bec za -
gro ¿e nia ¿y cia lub zdro wia lu dz kie go pod czas s³u¿by.

Wy ma ga nia od stra ¿a ka w za kre sie nie sie nia po mo cy in nym maj¹ wiêc
w œwie t le po wy ¿szych uwag cha ra kter mi ni ma l ny, okre œlo ny jak dla ka ¿ de go
oby wa te la w art. 162 kk, oraz szcze gó l ny, nad zwy cza j ny, okre œlo ny w prze pi sach
in nych ni¿ kk, a wiêc in nych usta wach, roz porz¹dze niach czy za wo do wym ko -
 de ksie ety cz nym. Przes³anek zwiê kszo ne go zaan ga ¿o wa nia stra ¿a ka w nie sie niu
po mo cy in nym zna j duj¹cym siê w sy tu a cji za gro ¿e nia ¿y cia lub zdro wia, upa try -
waæ na le ¿y w ogó l nych za sa dach ich s³u¿by okre œlo nych w roz dzia le 5 usta wy
z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej17 (dalej: PSPU). 

Wska zaæ w tym kon te k œcie na le ¿y rów nie¿, i¿ sama usta wa tra ktu je jed no stki
stra ¿y, a tym sa mym ta k ¿e stra ¿a ków, jako gwa ran tów nie sie nia po mo cy oso bom, 
któ rych za gro ¿o ne jest ¿y cie lub zdro wie. Jed noz na cz nie na to wska zuj¹ za pi sy
art. 1 ust 2 pkt 2 PSPU w zwi¹zku z art. 2 ust. 2 usta wy z 24 sie r p nia 1991 r.
o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej, zgod nie z któ rym „orga ni zo wa nie i pro wa dze nie
akcji ra to w ni czych w cza sie po ¿a rów, klêsk ¿y wio³owych lub li k wi da cji mie j s co -
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wych za gro ¿eñ…”. Przez dzia³anie ra to w ni cze ro zu mie siê ka¿d¹ czyn noœæ pod -
jêt¹ w celu ochro ny ¿y cia, zdro wia, mie nia lub œro do wi ska, a ta k ¿e li k wi da cjê
przy czyn po wsta nia po ¿a ru, wyst¹pie nia klê ski ¿y wio³owej lub in ne go mie js co -
we go za gro ¿e nia18.

Za da nia do tycz¹ce ra to wa nia ¿y cia lu dz kie go, czy ni¹ce ze stra ¿a ka gwa ran ta
jego ochro ny, wy ni kaj¹ rów nie¿ z Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go
(da lej: KSRG) oraz z art. 15 usta wy z 8 wrze œ nia 2006 r. o Pa ñ stwo wym Rato w ni -
c twie Me dy cz nym19. Do ty czy to m.in. obo wi¹zków w dzie dzi nie ra tow ni c twa
me dy cz ne go, w któ rej pod mio ty ucze st nicz¹ce w KSRG zob li go wa ne s¹ wspó³-
pra co waæ z pod mio ta mi ucze st nicz¹cymi w sy ste mie Pa ñ stwo we go Ra tow ni c twa
Me dy cz ne go (da lej: PRM) oraz po dej mo waæ dzia³ania ra to w ni cze w sy tu a cji gdy
PRM nie maj¹ mo ¿ li wo œci sku te cz nej re a li za cji swo ich za dañ20. Rolê stra ¿a ków
jako gwa ran tów wy zna czaj¹ za tem, obok PSPU, ta k ¿e da l sze akty pra w ne. Wska -
zaæ w tym kon te k œcie na le ¿y prze de wszy stkim:
l usta wê z 8 wrze œ nia 2006 r. o Pa ñ stwo wym Rato w ni c twie Me dy cz nym

21
;

l roz porz¹dze niu Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 18 lu te go
2011 r. w spra wie szcze gó³owych za sad or ga ni za cji krajo we go sy ste mu ratow -
niczo- gaœni cze go

22
.

Po wsta je py ta nie czy po wy ¿sze przes³anki usta wo we s¹ je dy nym Ÿród³em obo -
wi¹zku nie sie nia przez stra ¿a ków po mo cy lu dziom zna j duj¹cym siê w sy tu a cji za -
gro ¿e nia zdro wia lub ¿y cia. Ma rian Fi lar, oma wiaj¹c kwe stiê Ÿró de³ obo wi¹zków
nie sie nia po mo cy me dy cz nej przez le ka rza, wska za³, i¿ le ka rza do tycz¹ nie ty l ko
ob li ga cje wy ni kaj¹ce z usta wy o za wo dzie le ka rza czy in nych ustaw, okre -
œlaj¹cych obo wi¹zki le ka rza, ale rów nie¿ i akty in ne go ro dza ju, do któ rych za li -
czy³ m.in. umo wê o pra cê23. Oko li cz noœæ ta nie mo¿e mieæ za sto so wa nia w od nie -
sie niu do stra ¿a ków, jako ¿e ich sta tus w mie j s cu pe³nie nia s³u¿by re gu luj¹
prze pi sy o pe³nie niu s³u¿by, pod czas gdy prze pi sy ko de ksu pra cy maj¹ w od nie -
sie niu do stra ¿a ków za sto so wa nie ty l ko po mo c ni cze, w spra wach do tycz¹cych
kwe stii so cja l nych. Przyj¹æ za tem na le ¿y, i¿ pod sta wo wym Ÿród³em obo wi¹zku
udzie la nia po mo cy lu dziom w sy tu a cji zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia, s¹ wskazane 
powy¿ej przepisy ustawowe oraz fakt wykonywania obowi¹zków zawodowych
w re ¿i mie s³u¿by. 

Za da nia stra ¿a ków wy ni kaj¹ce z przy wo³anych aktów pra wnych obe j muj¹ ta -
k ¿e czyn no œci z za kre su kwa lifi ko wa nej pie r wszej po mo cy. Zgod nie z art. 3 pkt 2
PRM kwa lifi ko wa na pie r wsza po moc to czyn no œci po dej mo wa ne wo bec oso by
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w sta nie nag³ego za gro ¿e nia zdro wo t ne go przez ra to w ni ka; pod mio ty KSRG
wska za ne zo sta³y w nich jako pod mio ty wspó³pra cuj¹ce z sy ste mem PRM.
W œwie t le po wy ¿szych przes³anek usta wo wych udzie la nie po mo cy lu dziom w sy -
tu a cjach za gro ¿e nia zdro wia i ¿y cia jest pro fe sjo nal nym obo wi¹zkiem stra ¿a ków.
S¹ oni oso ba mi w spo sób szcze gó l ny zo bo wi¹za ny mi do nie sie nia ta kiej po mo cy,
po do b nie jak i inne pod mio ty maj¹ce sta tus gwarantów. Dla zaistnienia
przestêpstwa zaniechania stra¿aka spe³nione powinny byæ nastêpuj¹ce warunki:
l œwia do moœæ ist nie nia za gro ¿e nia dla zdro wia lub ¿y cia osób, któ rym jako

gwa rant mia³ obo wi¹zek nieœæ po moc;
l brak pod jê cia dzia³añ po mi mo œwia do mo œci za gro ¿e nia dla ¿y cia i zdro wia

osób, któ rym zob li go wa ny by³ nieœæ po moc;
l po sia da nie wie dzy i œwia do mo œci o tym, i¿ ci¹¿y na nim szcze gó l ny obo wi¹zek nie -

sie nia po mo cy oso bom zna j duj¹cym siê w sy tu a cji za gro ¿e nia ¿y cia lub zdro wia.
W przy pa d ku stra ¿a ka œwia do moœæ w za kre sie wszy stkich po wy ¿szych wa -

rian tów po win na bez po œred nio wy ni kaæ z tre œci roty sk³ada ne go œlu bo wa nia,
w któ rej wszy stkie po wy ¿sze ele men ty s¹ jed noz na cz nie okre œlo ne. Ina czej ni¿
u le ka rza, któ ry musi mieæ ta k ¿e œwia do moœæ, i¿ ci¹¿y na nim szcze gó l ny pra w ny
obo wi¹zek tro ski o da ne go kon kre t ne go pa cjen ta24, stra ¿ak po wi nien mieæ za -
wsze œwia do moœæ, i¿ obo wi¹zek taki ma on w od nie sie niu do ka ¿ dej oso by, któ ra
zna laz³a siê w sy tu a cji za gro ¿e nia ¿y cia lub zdro wia. Do daæ w tym mie j s cu na le -
¿y, i¿ stra ¿ak, po do b nie jak inni gwa ran ci, pope³niaj¹c prze stê p stwo za nie cha nia,
na ra ¿a siê rów nie¿ na odpo wie dzia l noœæ z art. 1 60 § 2 kk, zgod nie z któ rym „je ¿e -
li na spra w cy ci¹¿y obo wi¹zek opie ki nad osob¹ na ra ¿on¹ na nie bez pie czeñ stwo”
gro zi kara od trzech do piê ciu lat po zba wie nia wol no œci. Jak pi sze A. Ma rek pod -
staw¹ pe na li za cji czy nu po wy ¿ej opi sa ne go „mo¿e byæ ka ¿ de dzia³anie lub za nie -
cha nie, któ re stwa rza ta kie nie bez pie czeñ stwo, je œli ma ono cha ra kter zindy -
widua lizo wa ny i bez po œred ni, tzn. spo wo do wa³o niezw³ocz ne za gro ¿e nie dla
¿y cia lub zdro wia cz³owie ka w za kre sie ciê ¿ kie go usz czer b ku”25. Wa run kiem
zbie gu de li któw z art. 160 § 2 i 162 § 1 kk jest za tem, aby ten pie r wszy wy ni ka³
z za nie cha nia, a nie z czyn ne go dzia³ania. Z sy tu acj¹ tak¹ mamy do czy nie nia
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. 

Nie udzie le nie po mo cy musi oz na czaæ za tem nie ty l ko odpo wie dzia l noœæ
karn¹ z tytu³u prze stê p stwa za nie cha nia for ma l ne go (gdy nie wyst¹pi³ sku tek za -
nie cha nia) albo prze stê p stwa sku t ko we go (je ¿e li sku tek taki wyst¹pi³), ale rów -
nie¿ dys cy p li narn¹. Ta dru ga kwe stia po zo sta je na ubo czu na szych zain te re so -
wañ w ni nie j szym opra co wa niu, tym nie mniej wa r to nad mie niæ, i¿ PSPU
sta no wi w art. 116 ust. 1, ¿e za czyn sta no wi¹cy wy kro cze nie, pope³nio ny w wy ni -
ku wy ko na nia po le ce nia s³u¿ bo we go, stra ¿ak po no si odpo wie dzia l noœæ ty l ko
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dys cy p li narn¹, chyba ¿e wykonuj¹c polecenie s³u¿bowe umyœlnie pope³nia
wykroczenie (przestêpstwo).

Po wró ciæ w tym mie j s cu na le ¿y do syg nali zo wa nej ju¿ kwe stii gra nic odpo -
wie dzial no œci gwa ran ta, któ ra – o czym rów nie¿ by³a mowa – do ty czy ta k ¿e stra -
¿a ków. Z za sa dy wy³¹cze nia wy ni ka, i¿ gra ni ce jego odpo wie dzial no œci w za kre sie 
prze stê p stwa za nie cha nia siê gaj¹ da lej ni¿ gra ni ce odpo wie dzial no œci zwyk³ego
oby wa te la. Jak pod kre œla siê w li te ra tu rze, „spra w ca ma obo wi¹zek chro niæ okre -
œlo ne do bra na wet z na ra ¿e niem siê na nie bez pie czeñ stwo oso bi ste […]. Na ra ¿e -
nie na nie bez pie czeñ stwo oso bi ste sta no wi je dy nie prze su niê cie gó r nej gra ni cy
wy ma ga ne go po œwiê ce nia, na to miast do l na gra ni ca nie ule ga przez to zmia nie”26.
Nie oz na cza to by na j mniej, i¿ gwa rant zo bo wi¹zany jest „do za cho wañ gra -
nicz¹cych z za ma cha mi samo bó j czy mi, czy na wet do pu sz cze nia do po wsta nia
u sie bie ciê ¿ kie go usz czer b ku na zdro wiu” 27. St¹d kry ty cz nie oce nia siê w do -
ktry nie pogl¹dy, i¿ gwa rant nie po wi nien zwa ¿aæ w nie sie niu po mo cy na ¿ad ne
nie bez pie czeñ stwa ja kie mu gro¿¹, na wet je ¿e li w spo sób oczy wi sty spro wa dza
w ten spo sób na sie bie gro Ÿ bê utra ty ¿y cia. Cy to wa ny ju¿ wcze œ niej kil ka kro t nie
J. Ku le sza za „nie do ko ñ ca zro zu mia³e” uz na je sta no wi sko M. Kli sia od nosz¹ce
siê do przy pa d ku le ka rza, któ ry jest zo bo wi¹zany na wet do udzie le nia po mo cy
krwa wi¹cemu cho re mu na AIDS, po mi mo bra ku œro d ków za bez pie czaj¹cych,
przy czym au tor ten za strze ga, i¿ ka ¿ dy pro fe sjo nal ny le karz po sia da okre œlo ne
mi ni mum tego ro dza ju œro d ków28. Nie zmie nia to fa ktu, i¿ z ta kie go sta no wi ska
wy pro wa dziæ mo ¿ na kon se k wen cje skra j ne i uz naæ, i¿ gwa rant w nie sie niu po -
mo cy in nym po wi nien sku piæ siê na tym za da niu tak da le ce, ¿e po wi nien ra to wa -
ne do bro uz naæ za wa ¿ nie j sze od rów no rzêd ne go do bra w³as ne go. To tak, ja k by
uz naæ za dopu sz cza l ne ¿¹da nie od in te re suj¹cego nas stra ¿a ka, by in ter we nio wa³
na rzecz za gro ¿o ne go w po ¿a rze w sy tu a cji, w któ rej in ter we n cja taka w spo sób
nie uchron ny musi siê sko ñ czyæ jego œmie r ci¹, a gdy by ten jed nak wy bra³ w³asne
¿y cie, sta wiaæ mu za rzut prze stê p stwa z tytu³u za nie cha nia. Za zna czyæ wsza k ¿e
wy pa da, i¿ od stra ¿a ka mo ¿ na wy ma gaæ, gdy¿ wstê puj¹c do s³u¿by, jak nad mie -
nia no, œlu bu je ra to waæ ¿y cie lu dz kie z „na ra ¿e niem ¿y cia swo je go”, a wiêc akce p -
tu je ry zy ko utra ty ¿y cia w toku s³u¿by i uw z glêd nia je przy po dej mo wa niu de cy -
zji o jej pod jê ciu. Za pe w ne by³oby w po stê po wa niu pro ce so wym o prze stê p stwo
za nie cha nia lub prze stê p stwo sku t ko we, nie lu dz kim czy nie nie stra ¿a ko wi za rzu -
tu, i¿ do pu œci³ siê za nie cha nia b¹dŸ do pu œci³ do wyst¹pie nia jego sku t ku, ty l ko
dla te go, ¿e udzie laj¹c po mo cy nie po sun¹³ siê do na ra ¿e nia w³as ne go ¿y cia, by ra -
to waæ cu dze, tym nie mniej – wa r to zwró ciæ uwa gê – fo r ma l na pod sta wa do po sta -
wie nia ta kie go za rzu tu ist nie je w przy rze cze niu ja kie stra ¿ak sk³ada po dej muj¹c
swoj¹ s³u¿bê. Za zna czyæ wsza k ¿e wy pa da rów nie¿, i¿ fo r mu³a „z na ra ¿e niem ¿y -
cia swo je go”, jak¹ w ro cie przy siê gi wyg³asza stra ¿ak, nie mo¿e byæ tra kto wa na
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jako rów no zna cz na z de kla racj¹ jego po œwiê ce nia. W œwie t le przy to czo ne go po -
wy ¿ej sta no wi ska do ktry ny uz naæ na le ¿y, i¿ ist niej¹ gra ni ce odpo wie dzial no œci
gwa ran ta nios¹cego po moc in nym, któ rych prze kro cze nia nie mo ¿ na od gwa ran -
ta ¿¹daæ pod ry go rem za rzu tu do pu sz cze nia siê prze zeñ prze stê p stwa z tytu³u za -
nie cha nia. Jest za ra zem kwe stia dopu sz czal no œci powo³ywa nia siê przez gwa ran -
ta na kla u zu lê wy³¹czaj¹c¹ odpo wie dzia l noœæ za za nie cha nie udzie la nia po mo cy,
za wart¹ w art. 162 § 2 kk. W sy tu a cji, gdy tak za cho wa nie zwyk³ego oby wa te la,
jak i gwa ran ta, s¹ pro ce so wo oce nia ne na grun cie art. 162 kk, je dy nym ra cjo na l -
nym roz wi¹za niem jest roz wa ¿e nie, czy ten stan rze czy po wi nien byæ utrzy ma ny
i czy w re gu la cjach pra wno ka r nych nie na le ¿a³oby zró ¿ ni co waæ gra nic zaan ga ¿o -
wa nia w nie sie nie po mo cy oso bom, któ rych ¿y cie lub zdro wie jest za gro ¿o ne, dla
zwyk³ych oby wa te li i dla gwa ran tów, z pod nie sie niem rzecz ja s na wy ma gañ
w tym za kre sie dla tych osta t nich. Tak d³ugo bo wiem, jak kwe stia ta nie zo sta nie
jed noz na cz nie w prze pi sach kk ure gu lo wa na, tak d³ugo bê dzie ist nia³a z jed nej
stro nie po ku sa, by zrów ny waæ – wbrew spo³ecz ne mu po czu ciu spra wied li wo œci
– wy ma ga nia od no œ nie zaan ga ¿o wa nia siê w nie sie nie po mo cy zwyk³ych oby wa te li 
i gwa ran tów, z dru giej zaœ zbyt ra dy kal ne go pod no sze nia tych wy ma gañ wobec
gwarantów, nawet do obowi¹zku ratowania cudzego ¿ycia kosztem w³asnego.

W œwie t le po wy ¿szych uwag mo ¿ na przyj¹æ, i¿ stra ¿ak za prze stê p stwo za nie -
cha nia od po wia da, fo r ma l nie rzecz bior¹c, jak ka ¿ dy zwyk³y oby wa tel na grun cie
art. 162 kk. W pra kty ce jed nak wy ma ga nia co do jego zaan ga ¿o wa nia w nie sie niu
po mo cy s¹ wiê ksze ni¿ w od nie sie niu do zwyk³ego oby wa te la, co wy ni ka
z przes³anek za wa r tych w PSPU oraz in nych aktach pra wnych od nosz¹cych siê
do jego s³u¿by (np. prze pi sów usta wy o Pa ñ stwo wym Rato w ni c twie Me dy cz -
nym). Brak jest w aktu a l nym sta nie pra wnym re gu la cji, któ re w spo sób
przes¹dzaj¹cy wy ma ga³yby w oce nie za rzu tu o pope³nie nie prze stê p stwa za nie -
cha nia sto so wa nia wiê kszych wy ma gañ wo bec gwa ran ta ni¿ wo bec zwyk³ego
oby wa te la. W pra kty ce gwa rant, w tym ta k ¿e stra ¿ak, po nieœæ mo¿e su ro wsze san -
kcje za prze stê p stwo za nie cha nia ani ¿e li zwyk³y oby wa tel, jako, ¿e mo¿e po nieœæ
odpo wie dzia l noœæ ta k ¿e na pod sta wie art. 160 kk, oraz – co jest kwe sti¹ ju¿ nie co
inn¹ jed nak – kon se k wen cje dys cyp lina r ne. Za sad ne jed nak wy da je siê jed noz -
na cz ne usta wo we roz strzy g niê cie, i¿ gwa rant, jako do pu sz czaj¹cy siê prze stê p -
stwa za nie cha nia, musi byæ oce nia ny przez pra wo su ro wiej, 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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Da mian WITCZAK

Fire fi g h ters Cri mi nal Re spon sibi li ty
for not Gi ving the Aid

The pre sen ted ar ti c le di s cus ses the pro blem of cri mi nal re spon sibi li ty
for not gi ving the aid, con si de ring the per sons on duty in Sta te Fire Se r vi ce.
In Po lish Pe nal Code in the art. 162 the re are the le gal acts which
stan dar di ze this pro blem. It must be said that not gi ving the aid is a cri me,
no mat ter if the per son in need has felt ne ga ti ve or po si ti ve con se qu en ces
of our pas si vi ty. It sho uld be re me m be red abo ut, so cal led , the gu a ran tor
sta tus which fire fi g h ters as well as do ctors and pa ra me dics bear. The re are
per sons who, ac cor ding to Po lish law, are re spon si b le for the pre ven tion of
hu man life and he alth aga inst the harmful effects. The source of threat for
human life or health is unimportant.

Ke y words: cri mi nal re spon sibi li ty, fi re fig h ter, Sta te Fire Se r vi ce, gu a ran tor,
not gi ving the aid, life, health.
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Wp³yw emisji cz¹stek sta³ych z liniowych Ÿróde³
zanieczyszczenia na poziom stê¿enia py³u

zawieszonego PM10, PM2,5, PM1,0 w miejskim
powietrzu atmosferycznym

W ar ty ku le przed sta wio no wy ni ki ba dañ py³u za wie szo ne go, po cho -

dz¹cego z li nio wych Ÿró de³ za nie czy sz czeñ emi to wa nych, w bez po œred nim 

s¹sie dztwie ogró d ków dzia³ko wych pra wo brze ¿ nej Wa r sza wy. Wy ni ki po -

mia rów py³u za wie szo ne go i jego fra kcji wy ka za³y zna cz ne prze kro cze nia

dopu sz cza l nych norm w pun ktach po mia ro wych po³o¿o nych w naj bli ¿ -

szych od leg³oœciach od Tra sy £azien ko wskiej i alei Wa szyn g to na. Mog¹ one 

po wo do waæ nie ty l ko za gro ¿e nie dla bez pie cze ñ stwa eko logi cz ne go w tym 

re jo nie, ale ta k ¿e wp³ywaæ na ob ni ¿e nie bez pie cze ñ stwa zdro wo t ne go

u¿yt ko w ni ków ogró d ków dzia³ko wych oraz oko li cz nych mieszkañców.

Szcze gó l nie nie bez pie cz na dla zdro wia jest dro b na fra k cja py³u za wie szo -

ne go PM2,5, po wo duj¹ca wzrost li cz by zgo nów wy ni kaj¹cych z cho rób se r -

ca, nie do czyn no œci uk³adu kr¹¿e nia, nie wy do lno œci dróg od de cho wych

oraz raka p³uc.

S³owa klu czo we: py³y, zanie czy sz cze nia po wie trza, emi sja li nio wa

za nie czy sz czeñ.
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Wstêp

Py³y s¹ – obok di t len ku siar ki (SO2), tlen ków azo tu (NOx) oraz tlen ku wê gla
(CO) – pod sta wo wy mi sub stan cja mi za nie czy sz czaj¹cymi po wie trze at mo s fe rycz -
ne [12]. Py³ za wie szo ny sta no wi¹ dro b ne, utrzy muj¹ce siê w po wie trzu cz¹stki
o ro z mia rach po ni ¿ej 10 µm. Ze wzglê du na œred ni cê cz¹stek, py³y kla syfi ko wa ne
s¹ jako:
– PM10 – maj¹ce œred ni cê ae ro dy na miczn¹ zia ren mniejsz¹ ni¿ 10 µm, mog¹ce

osa dzaæ siê w gó r nych dro gach od de cho wych oraz p³ucach. Zwa ne s¹ py³ami
inha labi l ny mi.

– PM2,5 i PM1,0, – o œred ni cach aero dyna mi cz nych od po wie d nio mnie j szych ni¿
2,5 i 1,0 µm, wni kaj¹ce bez po œred nio do p³uc oraz przed ostaj¹ce siê do krwio -
bie gu. Zwa ne s¹ py³ami re spi rabi lny mi [2, 3].
Sk³ad ni ka mi py³u za wie szo ne go s¹ za rów no zwi¹zki or ga ni cz ne, jak i nie orga -

ni cz ne, m.in.: wê glo wo do ry, zwi¹zki krze mu, gli nu, ¿e la za, me ta le ciê ¿ kie, sia r -
cza ny, azo ta ny oraz sole amo no we. Sk³ad py³u zmie nia siê wraz z jego Ÿród³em,
por¹ roku i wa run ka mi atmo sfe rycz ny mi [1, 6]. 

Zanie czy sz cze nie po wie trza atmo sfe rycz ne go py³ami œci œle wi¹¿e siê z in ten -
sy w nym roz wo jem go spo da r czej dzia³al no œci cz³owie ka. Wœród wie lu ro dza jów
tej dzia³al no œci isto t ne mie j s ce za j mu je trans port [8]. Obe cnoœæ py³ów emi to wa -
nych przez trans port czy te¿ sze ro ko po jêt¹ ko mu ni ka cjê, wi¹¿e siê prze de wszyst -
kim z pro ce sem spa la nia pa liw p³yn nych, zu ¿y wa niem siê czê œci eks ploa tacy j -
nych po ja z dów, œcie ra niem siê opon sa mo cho do wych oraz œcie ra niem siê
na wie rz ch ni as fa l tu. Jest to tzw. emi sja li nio wa za nie czy sz czeñ, któ ra cha ra kte -
ryzu je siê za zwy czaj stê ¿e nia mi ni ¿ szy mi ni¿ stê ¿e nia za nie czy sz czeñ po cho -
dz¹cych ze Ÿró de³ pun kto wych, jed na k ¿e emi sja su ma ry cz na nie ko nie cz nie musi
byæ mnie j sza. Ce chu je j¹ rów nie¿ nie jed no rod noœæ rozk³adu, czy li ró ¿ no rod noœæ
wy dzie la nej masy w cza sie i prze strze ni. Kon tro la i sza co wa nie tego ro dza ju emi -
sji jest pro ce sem bar dzo trud nym i cza soch³onnym [5, 11].

Pro blem zanie czy sz cze nia py³ami w naj wiê kszym sto p niu wy stê pu je w du -
¿ych mia stach, w dzie l ni cach o wy so kim sto p niu za lud nie nia, gê stej sie ci komu -
nika cy j nej, gdzie na sto sun ko wo ma³ych ob sza rach po ru sza siê du¿a li cz ba po ja z -
dów, a utru d nio na ko mu ni ka cja, szcze gó l nie w go dzi nach szczy tu, przy czy nia siê 
do wy so kiej emi sji spa lin [10].

Czas po zo sta wa nia py³ów w at mo s fe rze oraz ich roz prze strze nia nie siê za le¿¹
od wy so ko œci, na ja kiej siê unosz¹, wa run ków kli ma ty cz nych oraz roz mia rów ich
cz¹stek. Py³ PM10 jest trans po rto wa ny na od leg³oœæ do 1000 km i mo¿e byæ usu -
wa ny z at mo s fe ry m.in. przez se dy men ta cjê czy te¿ kil ku go dzin ne opa dy. Z ko lei
py³y PM2,5 mog¹ byæ trans po rto wa ne na od leg³oœæ do 2500 km [1, 13]. Py³ PM2,5

i ae ro zo le po wstaj¹ce przy spa la niu pa liw p³yn nych za wie raj¹ me ta le ciê ¿ kie
w ró ¿ nych, czê sto do brze roz pusz cza l nych fo r mach, jak np. chlor ki. Po okre sie
od czte rech do sie d miu dni ule gaj¹ one trans fo r ma cji do form mniej roz pusz cza l -
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nych i mo bi l nych w œro do wi sku na tu ra l nym, ta kich jak: sia r cza ny, wê gla ny, fo s -
fo ra ny i tlen ki [15]. 

Py³y s¹ po wa ¿ nym czyn ni kiem cho robo twó r czym. Ich dzia³anie jest czê sto
akty wo wa ne przez obe cnoœæ in nych sub stan cji, np. zwi¹zków me ta li ciê ¿ kich
w nich za wa r tych [9]. W za le ¿ no œci od rozpu szcza l no œci py³ów w p³ynach ustro -
jo wych i ich stru ktu ry kry sta li cz nej, mog¹ one mieæ dzia³anie dra ¿ ni¹ce, zw³ók -
niaj¹ce, kan ce ro gen ne, ale r gi zuj¹ce. Osia daj¹c na œcian kach pê che rzy ków p³uc -
nych, utrud niaj¹ wy mia nê ga zow¹. Po wo duj¹ pod ra ¿ nie nie na skór ka i œlu zów ki
oraz za pa le nie gó r nych dróg od de cho wych [14]. Mog¹ ta k ¿e wywo³ywaæ cho ro by
ale r gi cz ne, ast mê, no wo two ry p³uc, gard³a i krta ni [19]. Nie usta lo no pro gu stê ¿e -
nia py³ów, po ni ¿ej któ re go ne ga ty w ne sku t ki od dzia³ywa nia na cz³owie ka nie
wy stê puj¹. Gru pa mi szcze gó l nie na ra ¿o ny mi na ne ga ty w ne od dzia³ywa nie py³ów 
za wie szo nych w po wie trzu s¹ oso by sta r sze, dzie ci oraz oso by z dole gli wo œcia mi
dróg od de cho wych i uk³adu kr¹¿e nia. Zwiê ksze nie za cho rowa lno œci na cho ro by
uk³adu od de cho we go w naj wiê kszym sto p niu po wo du je py³ PM10. Na to miast py³
PM2,5 mo¿e przy czy niaæ siê do wzro stu zgo nów w wy ni ku cho rób se r ca, na czyñ
krwio no œ nych, dróg od de cho wych oraz raka p³uc [17]. Obok ne ga tyw ne go
dzia³ania py³u na or ga nizm lu dz ki, no tu je siê te¿ ne ga ty w ny wp³yw na or ga ni z -
my ro œlin ne. Py³ osa dza siê na po wie rz ch ni li œci, poch³ania œwiat³o, za ty ka apa ra -
ty szpar ko we, utrud niaj¹c tym sa mym pro ces fo to syn te zy [4, 16]. W zwi¹zku
z nie ko rzy st nym od dzia³ywa niem za nie czy sz czeñ po wie trza na zdro wie lu dzi
oraz stan œro do wi ska, zgod nie z pol skim pra wo da wstwem, co ro cz nie do ko nu je siê
oce ny ja ko œci po wie trza pod k¹tem zanie czy sz cze nia di t len kiem siar ki, di t len -
kiem azo tu, tlen kiem wê gla, ben ze nem, ozo nem oraz py³em za wie szo nym PM10

i PM2,5 a ta k ¿e in ny mi zanie czysz cze nia mi wy stê puj¹cymi w pyle PM10, czy li
zwi¹zka mi o³owiu, ar se nu, ka d mu, ni klu i ben zo(a)pie re nem [6, 18]. 

Wy ma ga nia do tycz¹ce me tod oce ny ja ko œci po wie trza re gu luj¹: Roz porz¹dze -
nie Mi ni stra Œro do wi ska z 13 wrze œ nia 2012 r. w spra wie do ko ny wa nia oce ny po -
zio mów sub stan cji w po wie trzu (DzU 2012, poz. 1032), Dy re kty wa 2004/107/WE
oraz Dy re kty wa 2008/50/WE. Roz porz¹dze nie Mi ni stra Œro do wi ska z 24 sie r p nia 
2012 r. w spra wie po zio mów nie któ rych sub stan cji w po wie trzu okre œla po zio my
dopu sz cza l ne i do ce lo we nie któ rych sub stan cji w po wie trzu, w tym py³ów PM10

i PM2,5. Po ziom dopu sz cza l ny stê ¿e nia œred nio dobo we go dla py³u PM10 wy no si
50 µg/m3 i mo¿e byæ prze kro czo ny nie wiê cej ni¿ 35 razy w ci¹gu roku, zaœ po ziom 
dopu sz cza l ny stê ¿e nia œred nio rocz ne go wy no si 40 µg/m3. Po ziom info r mo wa nia
dla stê ¿e nia 24-go dzin ne go cz¹stek py³u o œred ni cy mnie j szej od 10 µm wy no si
200 µg/m3, na to miast po ziom ala r mo wa nia wy no si 300 µg/m3. W przy pa d ku
py³u za wie szo ne go PM2,5, roz porz¹dze nie okre œla dopu sz cza l ny po ziom dla stê ¿e -
nia œred nio rocz ne go na lata 2015 i 2020. Po zio my te od po wie d nio wy nosz¹
25 µg/m3 dla 2015 r. i 20 µg/m3 dla 2020 r. Art. 89 Usta wy Pra wo ochro ny œro do -
wi ska ob li gu je do co ro cz nej oce ny po zio mu nie któ rych sub stan cji w po wie trzu
w po sz cze gól nych stre fach, któ rych po dzia³ z ko lei ure gu lo wa ny jest w Roz -
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porz¹dze niu Mi ni stra Œro do wi ska z 2 sie r p nia 2012 r. w spra wie stref, w któ rych
do ko nu je siê oce ny ja ko œci po wie trza (DzU 2012 poz. 914). Stre fê, o któ rej mowa,
sta no wi¹: 
– aglo me ra cja o li cz bie mie sz ka ñ ców po wy ¿ej 250 ty siê cy,
– mia sto, któ re nie jest aglo me racj¹ o li cz bie mie sz ka ñ ców po wy ¿ej 100 ty siê cy,
– po zo sta³y ob szar wo je wó dz twa, któ ry nie wcho dzi w sk³ad aglo me ra cji i miast

po wy ¿ej 100 tys. mie sz ka ñ ców.
W stre fach, w któ rych zanie czy sz cze nia prze kra czaj¹ dopu sz cza l ne stê ¿e nia,

or ga ny sa morz¹dowe na szcze b lu wo je wó dz kim – a mia no wi cie zarz¹d wo je -
wództwa – opra co wuj¹ pro gram ochro ny po wie trza. Po przy jê ciu przez se j mik
wo je wó dz twa w dro dze uchwa³y, pro gram sta no wi akt pra wa mie js co we go. Prio -
ry te tem w ochro nie po wie trza jest ogra ni cze nie emi sji za nie czy sz czeñ, w tym
py³ów oraz spe³nie nie stan dar dów ja ko œci po wie trza, któ re okre œla Dy re kty wa
2008/50/WE Pa r la men tu Euro pe j skie go i Rady z 21 maja 2008 r. w spra wie ja ko -
œci po wie trza i czy st sze go po wie trza dla Eu ro py (CAFE). To w³aœ nie w tym do ku -
men cie skon cen tro wa no siê na za gad nie niu py³u PM2,5, któ re by³o wie lo kro t nie
po mi ja ne w pol skim pra wo da wstwie. W dy re kty wie CAFE okre œlo no wa r to œci
dopu sz cza l ne dla ró ¿ nych sub stan cji, m.in.: py³u za wie szo ne go PM10, PM2,5,
dwu t len ku siar ki, dwu t len ku azo tu, tlen ku wê gla, ben ze nu, o³owiu. Dziê ki dy -
 re k ty wie pa ñ stwa cz³on ko wskie mog¹ wzmo c niæ ist niej¹ce prze pi sy do tycz¹ce
przy go to wa nia oraz wdro ¿e nia pla nów i pro gra mów w za kre sie po pra wy jakoœci
powietrza.

1. Me to dy ka ba dañ

Obie ktem ba dañ, prze pro wa dzo nych w la tach 2012–2014, by³o po wie trze
atmo sfe ry cz ne na te re nie ogró d ków dzia³ko wych zlo kali zo wa nych na Przy -
czó³ku Gro cho wskim – pra wo brze ¿ nej czê œci aglo me ra cji wa r sza wskiej. Ogró d ki
te zo sta³y od da ne do u¿y t ko wa nia w 1939 r. Za j muj¹ ob szar 32,085 ha i s¹ bar dzo
zró¿ ni co wa ne pod wzglê dem za bu do wy prze strzen nej oraz zago spoda ro wa nia ro -
l ni cze go. Na te re nie wiê kszo œci z nich sy ste maty cz nie upra wia ne s¹ ro œli ny kon -
sum pcy j ne, ta kie jak: sa³ata, ogór ki, ma r chew, bu ra ki, dy nia, pomidory, agrest
oraz porzeczki. Bardzo czêsto rosn¹ na nich tak¿e drzewa owocowe.

Do ba dañ wy ty po wa no 11 pun któw, w któ rych do ko na no po mia ru py³u za -
wie szo ne go pod k¹tem ana li zy fra kcji py³u za wie szo ne go: PM10, PM2,5 oraz PM1,0. 
Pun kty po mia ro we zlo kali zo wa ne by³y wzd³u¿ li nii od Tra sy £azien ko wskiej do
alei Wa szyn g to na. Pie r wszym z nich by³ te ren ogró d ka dzia³ko we go od da lo ne go
od Tra sy £azien ko wskiej o 20 m. Osta t nim pun ktem po mia ro wym by³o wej œcie
na te ren ogró d ków, umie js co wio ne w od leg³oœci 30 m od alei Wa szyn g to na, czy li
ok. 960 m od Tra sy £azien ko wskiej, bêd¹cej g³ówn¹ ar te ri¹ ko mu ni ka cyjn¹
³¹cz¹c¹ cen trum Wa r sza wy z pra wo brze¿n¹ czê œci¹ mia sta. Jest to dwu kie run ko -
wa dro ga szy b kie go ru chu z trze ma pa sa mi ru chu w ka ¿ dym kie run ku. Sza cun -
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ko wa liczba po ja z dów prze mie sz czaj¹cych siê po oma wia nej tra sie w ci¹gu doby
wy no si ok. 110 tys. [7, 14]. Drug¹ ulic¹ oka laj¹c¹ ogró d ki dzia³kowe jest ale ja Wa -
szyn g to na – jed na z g³ów nych ulic dzie l ni cy Pra ga Po³ud nie. Uli ca ta zna j du je siê 
w ci¹gu komu nika cy j nym prze ci naj¹cym nie mal ca³e mia sto na li nii wschó d–za -
chód, w zwi¹zku z czym na tê ¿e nie ruchu pojazdów równie¿ jest wysokie – wynosi 
ok. 50 tys./dobê [13, 14]. 
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Rys. 2. Pun kty po mia ro we

îród³o: opra co wa nie w³asne, na pod sta wie Go o gle Earth.

Rys. 1. Te ren ogró d ków dzia³ko wych na Pra dze Po³ud nie

îród³o: opra co wa nie w³asne, na pod sta wie Go o gle Earth.



Ka ¿ dy po miar py³u za wie szo ne go
na te re nie ogró d ków dzia³ko wych zo -
sta³ wy ko na ny na wy so ko œci 1,5 m od
po wie rz ch ni zie mi. Pró b ki po wie trza
po bie ra no czte ro kro t nie w ci¹gu roku,
a na stê p nie wy nik uœre d nio no [2].

Do ba dañ za sto so wa no py³omierz
Du st Track II. Przyrz¹d umo ¿ li wia
zba da nie za wa r to œci py³u za wie szo ne -
go w po wie trzu z roz ró ¿ nie niem na ró¿ -
ne fra kcje m.in. PM10, PM2,5, PM1,0.
Urz¹dze nie pra cu je na za sa dzie fo to -
me tru la se ro we go – wy ko nu je po miar
t³umie nia œwiat³a la se ro we go roz pro -
szo ne go na ba da nej prób ce pod k¹tem
90°. Pró ba po wie trza jest za sy sa na do

apa ra tu przez wbu do wan¹ po mpkê i prze cho dzi przez ko mo rê po mia row¹ w taki
spo sób, ¿e jest od dzie lo na od œcia nek ku we ty ku r tyn¹ po wietrzn¹. Ta kie roz -
wi¹za nie za bez pie cza uk³ad po mia ro wy przed zanie czy sz cze niem. Op ty cz na ana -
li za po bra nej pró b ki po wie trza po zwa la na wy zna cze nie stê ¿e nia py³u po szcze gó -
l nych fra kcji. Na stê p nie, za po moc¹ opro gra mo wa nia Tra k Pro, do ko na no
ana li zy da nych ze bra nych przez py³omierz Du st Trak II. Wy ni ki po mia rów ze -
sta wio no w dane tabe la ry cz ne oraz przed sta wio no w po sta ci gra fi cz nej.

2. Omó wie nie wy ni ków ba dañ

Po ni ¿ej za pre zen towa no wy ni ki prze pro wa dzo nych ba dañ ze sta wio ne w po -
sta ci tabe la ry cz nej i graficznej. 
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Rys. 5. Py³omierz za sto so wa ny do ba dañ

îród³o: www.wios.wa r sza wa.pl/do wnlo ad/1/106/1
py ly zaw2008.pdf z dn. 26.03.2014 r.

Rys. 3. Pie r wszy punkt po mia ro wy

 îród³o: fot. Ka ro li na Ku sko wska.

Rys. 4. Osta t ni punkt po mia ro wy

 îród³o: fot. Ka ro li na Ku sko wska.



W ta be li 1 przed sta wio no wy ni ki po mia rów stê ¿e nia mie j skie go py³u za wie -
szo ne go [µg/m3] z po dzia³em na fra kcje, w la tach 2012–2014 (wa r to œci œred nie
aryt me ty cz ne).

Stê ¿e nie py³u fra kcji PM10 w la tach 2012–2014 ma ten den cjê spa d kow¹. Naj -
wiê ksze stê ¿e nie tego py³u za no to wa no w 2012 r. i wy no si³o ono 294,6 µg/m3,
prze kra czaj¹c tym sa mym do pu sz czaln¹ no r mê oko³o sie dmio kro t nie. Zgod nie
z Roz porz¹dze niem Mi ni stra Œro do wi ska z 24 sie r p nia 2012 r. w spra wie po zio -
mów nie któ rych sub stan cji w po wie trzu, stê ¿e nie to kszta³towa³o siê na po zio mie 
info r mo wa nia i by³o bar dzo bli skie po zio mo wi ala r mo wa nia. 

Ta be la 1. Wy ni ki po mia rów stê ¿e nia mie j skie go py³u za wie szo ne go [µg/m3] z po dzia³em
na fra kcje w la tach 2012–2014 (wa r to œci œred nie aryt me ty cz ne)

Nr
pun ktu 
po mia -
ro we go

Od leg³oœæ
od Tra sy

PM1,0 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3] PM10,0 [µg/m3]

£azien ko wskiej 
[m]

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

Wszy stkie po mia ry prze pro wa dzo ne w la tach 2012–2014 wy ka za³y prze kro -
cze nie dopu sz cza l nych norm dla py³u fra kcji PM10. W za le ¿ no œci od od leg³oœci
pun ktu po mia ro we go od Tra sy £azien ko wskiej i alei Wa szyn g to na, stê ¿e nia po -
szcze gó l nych fra kcji py³u za wie szo ne go ule ga³y zna cz nym zmia nom. W pie r -
wszych sie d miu pun ktach po mia ro wych wy stê pu je ma lej¹ca za le ¿ noœæ li nio wa
miê dzy stê ¿e niem py³u PM10 a od leg³oœci¹ od Tra sy £azien ko wskiej. W po zo -
sta³ych czte rech pun ktach po mia ro wych, zlo kali zo wa nych bli ¿ej alei Wa szyn g -
to na, zale¿noœæ ta zmienia siê i stê¿enie py³u odpowiednio wzrasta.

Naj ni ¿ sze stê ¿e nie py³u PM2,5 wyst¹pi³o w 2012 r., na to miast naj wy ¿sze
w 2013 r.

W przy pa d ku py³u fra kcji PM2,5 naj wy¿sz¹ wa r toœæ – 113,1 µg/m3 od no to wa no
w 2013 r. w od leg³oœci 960 m od Tra sy £azien ko wskiej, czy li oko³o 30 m od alei
Wa szyn g to na – prze kra cza³o dopu sz cza l na no r mê prawie piêciokrotnie.
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Rys. 6. Stê ¿e nie py³u za wie szo ne go PM10 w za le ¿ no œci od od leg³oœci od Tra sy £azien ko wskiej

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 7. Stê ¿e nie py³u za wie szo ne go PM2,5 w za le ¿ no œci od od leg³oœci od Tra sy £azien ko wskiej

îród³o: opra co wa nie w³asne.



W za le ¿ no œci od od leg³oœci pun któw po mia ro wych od Tra sy £azien ko wskiej
alei Wa szyn g to na, wa r to œci stê ¿eñ py³u PM2,5 w œro d ko wych pun ktach po mia ro -
wych s¹ naj ni ¿ sze. Na to miast w pun ktach po mia ro wych po³o¿o nych w po bli ¿u
Tra sy £azien ko wskiej i alei Wa szyn g to na, stê¿enia py³u wykazuj¹ tendencjê
rosn¹c¹.

Dla fra kcji py³u PM1,0 naj ni ¿ sze wa r to œci stê ¿eñ za no to wa no w 2012 r., na to -
miast w roku 2013 wa r to œci te by³y naj wy ¿sze. Ma ksy ma l ne stê ¿e nie py³u fra kcji
PM1,0 wy no si³o 114,3 µg/m3. Po do b nie jak w przy pa d ku py³u PM2,5, od no to wa ne
wa r to œci wska zuj¹ na wy raŸn¹ za le ¿ noœæ od od leg³oœci od Tra sy £azien ko wskiej
i alei Wa szyn g to na.

Wnio ski

1. Wy so kie stê ¿e nia py³u za wie szo ne go w mie j skim po wie trzu atmo sfe ry cz nym
po wo duj¹ nie ty l ko za gro ¿e nie dla bez pie cze ñ stwa eko logi cz ne go w re jo nie,
ale ta k ¿e mog¹ wp³ywaæ na ob ni ¿e nie bez pie cze ñ stwa zdro wo t ne go u¿yt ko w -
ni ków ogró d ków dzia³ko wych i oko li cz nych mie sz ka ñ ców.

2. Wy ni ki po mia rów py³u za wie szo ne go i jego fra kcji wy ka za³y zna cz ne prze -
kro cze nia dopu sz cza l nych norm w pun ktach po mia ro wych po³o¿o nych
w naj b li ¿ szych od leg³oœciach od Tra sy £azien ko wskiej i alei Wa szyn g to na.
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Rys. 8. Stê ¿e nie py³u za wie szo ne go PM1,0 w za le ¿ no œci od od leg³oœci od Tra sy £azien ko wskiej

îród³o: opra co wa nie w³asne.



3. Ma ksy ma l ne stê ¿e nie py³u za wie szo ne go PM10,0, wy nosz¹ce 294,6 µg/m3, oz -
na czo ne w 2012 r., prze kra cza³o nie ma l ¿e sie dmio kro t nie do pu sz czaln¹ no r -
mê. Uzy ska ne dane po mia ro we s¹ zbie ¿ ne z ba da nia mi prze prowa dzo ny mi
w cen trum Wroc³awia, gdzie stwier dzo no 10-kro t ne prze kro cze nie no r my za -
py le nia.

4. Od no to wa ne wy so kie stê ¿e nia py³u za wie szo ne go w po wie trzu atmo sfe ry cz -
nym na te re nie ogró d ków dzia³ko wych mog¹ bu dziæ nie po kój, gdy¿ mie j skie
py³y ³¹cz nie z py³ami opa do wy mi w po bli ¿u tras komu nika cy j nych, za wie raj¹
wy so kie stê ¿e nia me ta li ciê ¿ kich, któ re wraz z wia trem i wo da mi powie rzch -
nio wy mi s¹ prze no szo ne na du¿e od leg³oœci.

5. Ana li za da nych po mia ro wych py³u za wie szo ne go, uzy ska nych w la tach
2012–2014, wy ka za³a, ¿e nie jed no krot nie do cho dzi do prze kra cza nia stê ¿eñ
ala r mo wych, wy nosz¹cych 200,0 µg/m

3
. Na le ¿y za tem pro wa dziæ in ten sy w ne

ba da nia moni to rin go we na tym ob sza rze.
6. Obe c ny stan zanie czy sz cze nia py³em za wie szo nym po wie trza atmo sfe rycz ne -

go na te re nie Pra gi Po³ud nie su ge ru je ko nie cz noœæ pro wa dze nia da l szych
kom p le kso wych ba dañ, ta k ¿e œro do wi ska wod no- gle bowe go na po do bnych
ob sza rach o wy so kim sto p niu ur ba ni za cji. Po zwol¹ one na oce nê po ten cjal ne -
go za gro ¿e nia dla zdro wia za rów no u¿yt ko w ni ków dzia³ek, jak i lud no œci na
te re nie ca³ej Wa r sza wy oraz in nych du ¿ych aglo me ra cji mie j skich.

Li te ra tu ra

 [1] Ba dy da A.: Wie lo aspe kto wy wp³yw ru chu dro go we go i za to rów komu nika cy j nych na
œro do wi sko spo³ecz ne aglo me ra cji mie j skiej na przyk³ad zie Wa r sza wy, Ofi cy na
Wy da w ni cza Poli te ch ni ki Wroc³awskiej, Wroc³aw 2005. 

 [2] Bed na rek R., Dzia do wiec H., Po ko j ska U., Pru sin kie wicz Z.: Ba da nia ekologi czno- 
-gleboz naw cze. Wy daw ni c two Na uko we PWN, Warszawa, 2005.

 [3] Bin g gan W., Yang L.: A re view of he a vy me tal con ta mi na tions in ur ban so ils, ur ban
road dusts and agri cu l tu ral so ils from Chi na, Mic ro che mi cal Jo u r nal 2010, nr 94,
s. 99–107.

 [4] Ch³opek Z.: Eko lo gi cz ne aspe kty mo to ry za cji i bez pie cze ñ stwo ru chu dro go we go,
Poli te ch ni ka Wa r sza wska, Warszawa 2012.

 [5] Ch³opek Z.: Ochro na œro do wi ska na tu ral ne go. Po ja z dy sa mo cho do we.
Wy daw ni c two Ko mu ni ka cji i £¹czno œci, Warszawa 2002.

 [6] G³ówny In spe kto rat Ochro ny Œro do wi ska, Ra port o sta nie œro do wi ska w Pol sce 2008,
Bi b lio te ka Mo ni to rin gu Œro do wi ska, Warszawa 2010.

 [7] G³ówny Urz¹d Sta ty sty cz ny, Trans port – wy ni ki dzia³al no œci 2011 r.

 [8] Hjo r ten krans D., Be r g back B., Hag ge rud A.: New me tal emis sion pat terns in road
traf fic en vi ron ment. En vi ron men tal Scien ce and Te ch no lo gy 2006, nr 117, s. 85–98.

 [9] Jan ko wska E., Wiê cek E.: Py³y, Wa r sza wa, CIOP 2011. 

[10] Ja nosz W., Ra j czyk A.: Mikro zanie czysz cze nia w œro do wi sku cz³owie ka. Ma te ria³y
Kon fe ren cyj ne. Poli te ch ni ka Czêstochowska 2003.

130 Zeszyty Naukowe SGSP nr 50 (2) 2014



[11] Ko na r ski P., Iwa ne j ko I., Mie rze je wska A., Æwil M., Di du sz ko R.: II Krajo wa
Kon fe ren cja Nauko wo-Te chni cz na „EKOLOGIA W ELEKTRONICE”. Prze mys³owy
In sty tut Ele ktro ni ki. Wa r sza wa, 5-5 gru dzieñ 2002.

[12] Ma na han S.E.: To ksy ko lo gia Œro do wi ska. Aspe kty che mi cz ne i bio che mi cz ne.
Wy daw ni c two Na uko we PWN, Wa r sza wa 2006.

[13] Wo je wó dz ki In spe kto rat Ochro ny Œro do wi ska w Szcze ci nie, Ra port o sta nie
œro do wi ska w wo je wó dztwie zacho dnio pomo r skim w latach 2006–2007.

[14] Wo je wó dz ki In spe kto rat Ochro ny Œro do wi ska w Wa r sza wie, Ro cz na oce na ja ko œci
po wie trza w wo je wó dztwie ma zo wie c kim. Ra port za rok 2012, Warszawa 2013.

[15] Stra te gia Zrów nowa ¿o ne go Roz wo ju Sy ste mu Trans po rto we go Wa r sza wy do 2015
roku i na lata ko le j ne, Warszawa 2010.

[16] Wa l czak B.: Py³y dro go we jako po ten cja l ne za gro ¿e nie dla eko sy ste mów mie j skich na
przyk³ad zie Zie lo nej Góry. Uni we r sy tet Zie lono gó r ski. Praca doktorska 2008.

[17] Xin wei L., Li jun W., Lo ret ta Y.L., Kai L., Li Hu ang., Dan Kang: Mul ti va ria te sta ti sti cal
ana ly sis of he a vy me tals in stre et dust of Ba o ji, Jo u r nal of Ha zar do us Ma te rials 2010,
nr 173, s. 744–749.

[18] Zheng N., Liu J., Wang Q., Liang Z.: He alth risk as ses s ment of he a vy me tal ex po su re to 
stre et dust in the zinc sme l ting di strict, No r t he ast of Chi na Scien ce of the To tal
En vi ron ment 2010, 408, s. 726–733.

[19] Zwo Ÿ dziak P.: Kon fe ren cja Na uko wa Stu den tów. „BIOCYWILIZACJA”. UNS
Poli te ch ni ka Wroc³awska 2008.

Akty pra w ne

Dy re kty wa 2008/50/WE. 

Dy re kty wa 2004/107/WE.

Roz porz¹dze nie Mi ni stra Œro do wi ska z 13 wrze œ nia 2012 r. w spra wie do ko ny wa nia oce ny
po zio mów sub stan cji w po wie trzu (Dz U 2012, poz. 1032). 

Roz porz¹dze nie Mi ni stra Œro do wi ska z 24 sie r p nia 2012 r. w spra wie po zio mów nie któ rych
sub stan cji w po wie trzu (DzU 2012 nr 0 poz. 1031).

Stro ny in ter ne to we

www.wios.wa r sza wa.pl/do wnlo ad/1/106/1py ly zaw2008.pdf z dn. 26.03.2014 r.

www.tsi.ka to wi ce.pl/py lo mie rze.html z dn. 8.05.2014 r.

Wp³yw emisji cz¹stek sta³ych z liniowych Ÿróde³ zanieczyszczenia ... 131



132 Zeszyty Naukowe SGSP nr 50 (2) 2014

Anna DMOCHOWSKA

Da riusz DMOCHOWSKI

Ka ro li na KUSKOWSKA

Jo an na WOLNA

The Im pact of the Sta b le Pa r ti c les Emis sion
from Li ne ar Pol lu tion So u r ces on the Le vel
of Con cen tra tion of the PM10, PM2,5, PM1,0

Dusts in Ur ban Atmospheric Air

The pa per pre sents the re sults of the re se arch into the dust from
the li ne ar so u r ces of pol lu tion emit ted clo se to the rig h t - bank Wa r saw
al lo t ments. The re sults of dust me a su re ments and its fra c tion show
that the le gal li mits of the con cen tra tion of dusts flo a ting in the
at mo sp he ric air for the me a su re ment po ints are ex ce e ded. The po ints 
are lo ca ted in the ne a rest di stan ce from Tra sa £azien ko wska and ale ja
Wa szyn g to na – two busy ro ads in the rig h t - bank Wa r saw. The re sults
show that the dust and its fra c tions can pose the eco lo gi cal sa fe ty
ha zards and can con sti tu te a si g ni fi cant re du c tion of he alth sa fe ty of
both al lo t ments users and lo cal re si dents. The fra c tion of the PM2.5

dust is espe cial ly dan ge ro us for human health. It may cause an
increase in the number of deaths resulting from heart disease

Ke y words: dust, pol lu tion of air, li ne ar emis sion of pol lu tion.
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Oceny bólu u poszkodowanego dokonywane przez 
ratowników KSRG – propozycja pomiaru pi¹tego

parametru ¿yciowego

Po trze ba ra to wa nia ¿y cia, przy wra ca nia zdro wia i przy no sze nia ulgi cie r -

pi¹cym oso bom na ro dzi³a siê w za mierzch³ej przesz³oœci. Zdro wie i ¿y cie

lu dz kie jest wa r to œci¹ nad rzêdn¹. Pa ñ stwo pol skie za pe w nia po moc ka ¿ dej

oso bie zna j duj¹cej siê w sta nie nag³ego za gro ¿e nia zdro wo t ne go.

Ból jako „nie przy je m ne prze ¿y cie zmys³owe i emo cjo na l ne, po³¹czo ne

z aktu a l nym lub po ten cja l nym usz ko dze niem tkan ki lub zwi¹zane z wy o-

 bra ¿e niem tego typu usz ko dze nia” uwa ¿a siê za wa ¿ ny ob jaw, sta no wi¹cy

przed miot zain tere so wa nia le ka rzy wszy stkich spe cja li za cji. Me dy cy d³ugo

tra kto wa li kwe stie bólu mar gi na l nie, po zo sta wiaj¹c je fi lo zo fom. Ból pe³ni

fun kcjê sy g na³u ala r mo we go, a nie le czo ny ne ga ty w nie od dzia³uje na or ga -

nizm cho re go. Nie le cze nie lub nie pra wid³owe le cze nie bólu wi¹¿e siê z ry -

zy kiem wyst¹pie nia po wik³añ.

Za pro wa dze nie dzia³añ ra to w ni czych z za kre su bez pie cze ñ stwa po wszech -

ne go od po wia da Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na i jed no stki ra tow ni c twa me dy cz -

ne go. Ist nie je mo ¿ li woœæ wy ko ny wa nia kwa lifi ko wa nej pie r wszej po mo cy

(KPP) przez inne pod mio ty. Ra to w ni kiem mo¿e byæ oso ba spe³niaj¹ca okre œ lo -

ne prze pi sa mi pra wny mi wy mo gi, a wa run kiem udzie la nia KPP przez ra to w -

ni ków s¹ ko m pe ten cje, w tym po sia da nie aktu a l nej wie dzy z za kre su me dy -

cy ny ra tun ko wej i umie jê t no œci nie sie nia pie r wszej po mo cy.

Ra to w nik po wi nien oce niaæ ska lê bólu wy stê puj¹cego u po szko dowa ne go.

Brak zro zu mie nia isto ty bólu jest po wszech ny u ra to w ni ków. Ra to w ni kom

wspó³pra cuj¹cym w ra mach sy ste mu Pa ñ stwo we go Ra tow ni c twa Me dy cz -

ne go (PRM) nie wska za no me tod do ko ny wa nia oce ny bólu u po szko dowa -

ne go. Ból uz na je siê za pi¹ty pa ra metr ¿y cio wy, po od de chu, tê t nie,
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Wpro wa dze nie

Po trze ba ra to wa nia ¿y cia, przy wra ca nia zdro wia i przy no sze nia ulgi cie r -
pi¹cym oso bom na ro dzi³a siê w za mierzch³ej przesz³oœci. Pocz¹tkiem by³o za pe -
w ne pie r wo t ne sza co wa nie wa r to œci ¿y cia i zdro wia cz³owie ka oraz wzrost œwia -
do mo œci ist nie nia sku te cz nych spo so bów nie sie nia po mo cy oso bom za gro ¿o nym 
i od czu waj¹cym ból. Roz wo jo wi cywi liza cyj ne mu to wa rzy szy³o od kry wa nie i do -
sko na le nie me tod diag no sty cz nych i tera peu ty cz nych cho rób, a ta k ¿e od kry wa -
nie, kon stru o wa nie, pro du ko wa nie i wpro wa dza nie do u¿y cia œro d ków przy da t -
nych do nie sie nia po mo cy. Isto t nym dla roz wo ju me dy cy ny, w tym ra to w ni czej,
by³o ta k ¿e powo³ywa nie i do sko na le nie ró ¿ nych form orga niza cy j nych.

Zdro wie i ¿y cie lu dz kie jest wa r to œci¹ nad rzêdn¹. To, ¿e: ,,Rze czpo spo li ta
Pol ska za pe w nia ka ¿ de mu cz³owie ko wi prawn¹ ochro nê ¿y cia” jest kon sty tu -
cyjn¹ gwa rancj¹1, a „w celu re a li za cji za dañ pa ñ stwa po le gaj¹cych na za pe w nie -
niu po mo cy ka ¿ dej oso bie zna j duj¹cej siê w sta nie nag³ego za gro ¿e nia zdro wo t -
ne go two rzy siê sy stem Pa ñ stwo we Ra tow ni c two Me dy cz ne (…)”2.

Jed no stka mi wspó³pra cuj¹cymi z sy ste mem PRM s¹ s³u¿by powo³ane do nie -
sie nia po mo cy oso bom w sta nie nag³ego za gro ¿e nia zdro wo t ne go. Do tych s³u¿b
za li cza siê jed no stki Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej i ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej,
dzia³aj¹ce w ra mach krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go oraz inne jed nost -
ki pod leg³e lub nad zo ro wa ne przez mi ni stra w³aœci we go do spraw we wnê trz nych
i mi ni stra ob ro ny na ro do wej3. Sy stem PRM uzu pe³niaj¹ inne pod mio ty, w tym
Wod ne Ocho t ni cze Po go to wie Ra tun ko we (WOPR)4. Z sy ste mem mog¹ wspó³- 
pra co waæ spo³ecz ne or ga ni za cje ra to w ni cze, któ re s¹: „obo wi¹zane do nie sie nia
po mo cy oso bom w sta nie nag³ego za gro ¿e nia zdro wo t ne go, je ¿e li zo stan¹ wpi sa -
ne do re je stru jed no stek wspó³pra cuj¹cych z sy ste mem”5. Wy mie nio ne s³u¿by
i in ne pod mio ty w³¹czo ne do sy ste mu PRM „udzie laj¹ kwa lifi ko wa nej pie r wszej
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tem pe ra tu rze cia³a i ci œ nie niu tê t ni czym. Ucze st ni ków ku r sów z za kre su

KPP nie za po zna je siê z naj pro stszy mi ska la mi po mia ru bólu. Po ziom od -

czu wa nia bólu oce nia siê na po dsta wie su bie kty w nych in fo r ma cji uzy ska -

nych od ba da ne go pa cjen ta, oso by po szko do wa nej z za sto so wa niem ska li

wzro kowo -ana logo wej lub nu me ry cz nej. Pro gram ku r su w za kre sie KPP

po wi nien zo staæ roz sze rzo ny o na ucza nie oce ny bólu.

S³owa klu czo we: kwa lifi ko wa na pie r wsza po moc, ra to w nik, bez pie cze ñ -

stwo, ból.

1 Kon sty tu cja Rze czypo spo li tej Pol skiej, Usta wa z 2 kwie t nia 1997 r. (DzU z 1997 r. nr 78,
poz. 483, ze zm.), art. 38.

2 Usta wa z 8 wrze œ nia 2006 r. o Pa ñ stwo wym Rato w ni c twie Me dy cz nym (DzU nr 191, poz. 1410), art. 1.
3 Ibi dem, art. 15 ust 1.
4 Ibi dem oraz Usta wa z 18 sty cz nia 1996 r. o ku l tu rze fi zy cz nej (DzU z 2001 r. nr 81, poz. 889,

ze zm.), art. 55 ust. 1 i 2.
5 Usta wa z 8 wrze œ nia 2006 r. o Pa ñ stwo wym Rato w ni c twie…, op. cit., art. 15, ust.2.



po mo cy oso bom zna j duj¹cym siê w sta nie nag³ego za gro ¿e nia zdro wo t ne go”6.
Ka ¿ dy œwia dek zda rze nia ma obo wi¹zek udzie le nia pie r wszej po mo cy, a ta k ¿e,
w mia rê po sia da nych mo ¿ li wo œci, obo wi¹zek niezw³ocz ne go pod jê cia dzia³añ zmie -
rzaj¹cych do sku te cz ne go po wia do mie nia o tym zda rze niu od po wied nich s³u¿b7.

Mi ni ster Zdro wia8 na pod sta wie de le ga cji usta wo wej9 okre œli³:
1) ra mo wy pro gram ku r su w za kre sie kwa lifi ko wa nej pie r wszej po mo cy, w tym mi ni -

maln¹ li cz bê go dzin prze zna czo nych na szko le nie teo re ty cz ne i pra kty cz ne;
2) kwa li fi ka cje ka dry dy da kty cz nej pro wadz¹cej kurs;
3) spo sób prze pro wa dza nia eg za mi nu koñcz¹cego kurs;
4) sk³ad ko mi sji egza mina cy j nej, tryb jej powo³ywa nia i odwo³ywa nia;
5) okres wa ¿ no œci i wzór za œwia d cze nia o uko ñ cze niu ku r su i uzy ska niu tytu³u

ra to w ni ka.
Ra to w ni kiem mo¿e byæ oso ba:
– po sia daj¹ca pe³n¹ zdo l noœæ do czyn no œci pra wnych;
– za tru d nio na lub pe³ni¹ca s³u¿bê w jed no stkach wspó³pra cuj¹cych z sy ste -

mem, o któ rych mowa w art. 15 lub bêd¹c¹ cz³on kiem tych jed no stek;
– po sia daj¹ca wa ¿ ne za œwia d cze nie o uko ñ cze niu ku r su w za kre sie kwa lifi ko -

wa nej pie r wszej po mo cy i uzy ska niu tytu³u ra to w ni ka;
– któ rej stan zdro wia po zwa la na udzie la nie kwa lifi ko wa nej pie r wszej po mo cy

10
. 

Jed no stki Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej i ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej dzia³a j¹ce 
w ra mach krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go, maj¹ w swych sze re gach
ra to w ni ków, któ rzy udzie laj¹ kwa lifi ko wa nej pie r wszej po mo cy. Sto so w nie do
spe cy fi ki pra cy ucze st ni ków ku r su, mo ¿ na wpro wa dziæ zwiê kszon¹, o co naj -
mniej 50%, li cz bê go dzin z okre œlo ne go te ma tu11. Ra to w ni cy w swo jej pra cy spo -
ty kaj¹ siê ze zja wi skiem bólu, dys po nuj¹ wiedz¹ i umie jêt no œcia mi w przy no sze -
niu ulgi bó lo wej, ale nie maj¹ na rzê dzia do mie rze nia bólu. W zwi¹zku z tym
w ni nie j szym ar ty ku le za sta³o za pro pono wa ne na rzê dzie po mia ru isto t ne go pa ra -
me tru ¿y cio we go, ja kim jest ból.

1. Zwa l cza nie bólu – za gad nie nia ogó l ne

Me dy cy na d³ugo tra kto wa³a kwe stie bólu mar gi na l nie, po zo sta wiaj¹c je fi lo -
zo fom. Hi po kra tes (460–377 p.n.e.), uwa ¿a ny za ojca me dy cy ny, uzna³, ¿e ból jest
ob ja wem cho ro by, a mózg sie d li skiem bólu. Za prze czy³o to wcze œ nie j szym
pogl¹dom, wed³ug któ rych sie d li skiem tym mia³o byæ se r ce. Ary sto te les
(384–322 p.n.e.) sk³ania³ siê ku pogl¹dowi, ¿e ból to prze jaw do le gli wo œci du szy
i se r ca. Jako pie r wsi tra f nie okre œli li lo ka li za cjê i etio lo giê bólu Ga len (130–201),
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6 Ibi dem, art. 15 ust. 3. 
7 Ibi dem, art. 4.
8 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Zdro wia z 19 ma r ca 2007 r. w spra wie ku r su w za kre sie kwa lifi ko wa nej

pie r wszej po mo cy (DzU nr 60, poz. 408).
9  Usta wa o Pa ñ stwo wym Rato w ni c twie…, op. cit., art. 13 ust. 8.
10  Ibi dem.
11  Roz porz¹dze nie Mi ni stra Zdro wia w spra wie ku r su…, op. cit., za³. nr 1.



rzy m ski le karz gre c kie go po cho dze nia, wy bi t ny ana tom oraz Awi cen na
(980–1037), muzu³ma ñ ski fi lo zof, któ rzy twier dzi li, ¿e ból po wsta je w mó z gu, jest 
od czu wa ny w nim oraz w ne r wach czu cio wych i ru cho wych przy na ru sze niu
ci¹g³oœci tka nek i przy nag³ych zmia nach w roz mie sz cze niu p³ynów ustro jo -
wych. Nie do ko ñ ca jed nak mie li ra cjê, po nie wa¿ ne u ro ny czu cio we od bie raj¹ bo -
dŸ ce i prze ka zuj¹ je da lej przez wo l ne za ko ñ cze nia ne r wo we. W efe kcie po³¹cze -
nia re ce p to rów jo no tro po wych oraz meta bo tro po wych po wsta je od po wiedŸ
ko mór ki. W wy ni ku skom pli ko wa nych pro ce sów bio che mi cz nych od czu wa ny
jest ból, któ ry nie po wsta je jed nak „w mó z gu i w ne r wach”. Le o nar do da Vin ci
(1452–1519) uwa ¿a³, ¿e ból wi¹¿e siê z „czu ciem do ty ku” i wy ni ka z dzia³ania
nad mie r ne go na tê ¿e nia bo dŸ ca. Nie bra³ on pod uwa gê tego, ¿e w skó rze zna j duj¹ 
siê ne r wy – mecha nore cep to ry, któ re mog¹ od bie raæ wi bra cje i na cisk, ter more -
cep to ry (odpo wie dzia l ne za od czu wa nie ciep³a i zi m na) oraz no cy cep to ry od bie -
raj¹ce wra ¿e nia bó lo we. Ból mo ¿ na za tem od dzie liæ od po zo sta³ych ele men tów,
któ re od po wia daj¹ za „czu cie do ty ku”. Pierwsz¹ kon ce pcjê bólu uz na wan¹ za
doœæ po prawn¹ (czy li zgodn¹ z wy ni ka mi wspó³cze s nych ba dañ) stwo rzy³ Ka r te -
zjusz (1596–1650), któ ry opi sa³ hi po te tyczn¹ dro gê prze wo dze nia im pu l sów ne r -
wo wych od mie j s ca usz ko dze nia cia³a do oœro d ka mó z go we go. Z ko lei Max von
Frey (1852–1932) oce ni³, ¿e na cen ty me trze kwa dra to wym skó ry zna j du je siê
oko³o 200 pun któw wra ¿ li wych na ból12.

W 1953 r. John Bo ni ca – za³o¿y ciel Miê dzyna rodo we go To wa rzy stwa Ba da nia
Bólu (1974) – opu b li ko wa³ pra cê pt. The Ma na g ment of Pain, któ ra sta³a siê fun da -
men tem wie dzy o bólu i jego le cze niu13. Wed³ug In ter na tio nal As so cia tion for the
Stu dy of Pain (IASP) ból to „nie przy je m ne prze ¿y cie zmys³owe i emo cjo na l ne,
po³¹czo ne z aktu a l nym lub po ten cja l nym usz ko dze niem tkan ki lub zwi¹zane z wy -
ob ra ¿e niem tego typu usz ko dze nia”14. Ból jest za tem do zna niem su bie kty w nym.

Wœród li cz nych wra ¿eñ zna nych cz³owie ko wi za j mu je szcze gó l ne mie j s ce.
Uczu cie bólu wywo³uje nie po kój o zdro wie, a ponad to pe³ni fun kcjê sy g na³u ala r -
mo we go – ostrze ga or ga nizm przed usz ko dze niem, in fo r mu je cz³owie ka o roz po -
czy naj¹cym siê/trwaj¹cym pro ce sie cho ro bo wym. Ból ko ja rzy siê jed nak prze de
wszy stkim z ne ga ty w nym prze ¿y ciem, któ re mu to wa rzysz¹ do zna nia fi zy cz ne
(ta kie jak brak ape ty tu, nud no œci, wy mio ty, za pa r cia, za bu rze nia ry t mu snu i czu -
wa nia, ogra ni cze nie akty w no œci) oraz do zna nia psy chi cz ne (ta kie jak lêk, strach,
gniew, przy gnê bie nie, de pre sja)15 oraz do zna nia so cja l ne, do któ rych za li cza my
ogra ni cze nie roli spo³ecz nej i ro dzin nej, jak rów nie¿ do zna nia du cho we nie rozer -
wa l nie zwi¹zane z cie r pie niem.
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12 http://na ukaw pol s ce.pap.pl/aktu al no s ci/news,67169,taje mni ce- bo lu.html [do stêp 22.12.2013].
13 Or ten bu r ger D.: Ból prze wlek³y a de pre sja [w:] Ga j da Z. (red.): Ból i cie r pie nie, Kra ków 2004,

s. 26–34.
14 Lo ser J.D., Tre e de R.D.: The Ky o to pro to col of IASP Ba sic Pain Ter mi no lo gy, Pain 2008,

137(3), s. 473–477.
15 Zdro jo wy R., Ko³od ziej A., Szy de³ko T. i wsp.: Le cze nie prze ciw bó lo we w za awan so wa nym

raku ste r cza, Twój Ma ga zyn Me dy cz ny 2002, nr 3, s. 4–12.



W Kon we ncji o Ochro nie Praw Cz³owie ka i Pod sta wo wych Wol no œci zo sta³o
przy jê te, ¿e: „Pra wa cz³owie ka sta no wi¹ pie r wo t ne Ÿród³o pra wnych po staw me -
dy cy ny bólu. Pra wa cz³owie ka maj¹ cha ra kter po wszech ny (…), s¹ nie po dzie l ne
i sta no wi¹ ra zem je den ko m p leks chro nio nych wa r to œci”16. W Kon sty tu cji Rze -
czypo spo li tej Pol skiej zna j du je siê za pis o za ka zie tor tu ro wa nia, okru t ne go, nie -
lu dz kie go lub po ni ¿aj¹cego tra kto wa nia17 oraz zo bo wi¹za nie w³adz pu b li cz nych
do za pe w nie nia szcze gó l nej opie ki zdro wo t nej ki l ku gru pom pa cjen tów: dzie -
ciom, ko bie tom ciê ¿a r nym, oso bom nie pe³no spra w nym i w podesz³ym wie ku18.

Ból – uz na wa ny za naj wa¿ nie j szy ob jaw w me dy cy nie, sta no wi¹cy przed miot
zain tere so wa nia le ka rzy wszy stkich spe cja li za cji – jest ci¹gle ba da ny. Efe kta mi
ba dañ s¹: nowe me to dy diag no sty cz ne, sto so wa nie far mako te ra pii oraz nie inwa -
zy j nych i in wa zy j nych me tod jego le cze nia. Wed³ug Pol skie go To wa rzy stwa Ba -
da nia Bólu kom p le kso we po dej œcie do te ra pii bólu zwiê ksza jej sku te cz noœæ, a za -
ra zem po le p sza ko m fort ¿y cia mi lio nów Po la ków19. W 1995 r. Ame ry ka ñ skie
To wa rzy stwo Le cze nia Bólu uzna³o ból za pi¹ty pa ra metr ¿y cio wy, po od de chu,
tê t nie, tem pe ra tu rze cia³a oraz ci œ nie niu tê t ni czym20. W zwi¹zku z tym na le ¿y
roz wa ¿yæ wpro wa dze nie do pro gra mu ku r su kwa lifi ko wa nej pie r wszej po mo cy
na ukê po mia ru na tê ¿e nia bólu.

Z sen so ry cz nym aspe ktem bólu nie roze rwa l nie wi¹¿e siê po jê cie pro gu bó lo -
we go. De fi niu je siê go jako pie r wsze od czu cie bólu po ja wiaj¹ce siê po za dzia³aniu 
bo dŸ ca. Z po jê ciem pro gu bó lo we go wi¹¿e siê to le ran cja bólu, czy li zdo l noœæ wy -
trzy ma nia bólu do pe w ne go sto p nia, zwa ne go pro giem wy trzy ma³oœci. Próg wy -
trzy ma³oœci wi¹¿e siê zaœ z czyn ni kiem emo cjo na l nym per ce pcji bólu i pod le ga
g³ów nie wp³ywom psy cho logi cz nym21. Dla te go za rów no pod czas oce ny sto p nia
na tê ¿e nia od czu wa ne go bólu, jak i w ca³ym pro ce sie le cze nia pa cjen tów, na le ¿y
uw z glêd niæ wp³yw czyn ni ków kszta³tuj¹cych po czu cie celu i sen su ¿y cia, prze de
wszy stkim zaœ – sen su cie r pie nia. Nie le czo ny ból od dzia³uje na ca³y or ga nizm
cho re go. Wywo³uje nie ty l ko przy kre do zna nia so ma ty cz ne i za bu rze nia fun kcji
¿y cio wych, lecz ta k ¿e ne ga ty w ne emo cje i cie r pie nie ducho wo-eg zysten cjal ne,
przez co ob ni ¿a ja koœæ ¿y cia pa cjen ta i jego bli skich22.

Zwa l cza nie bólu na ka ¿ dym eta pie pro ce su diag no sty czne go, le cz ni cze go
i reha bili tacyj ne go na le ¿y uz naæ za bez wzglêdn¹ ko nie cz noœæ, bior¹c¹ siê bez po -
œred nio z obo wi¹zku po sza no wa nia god no œci isto ty lu dz kiej23. Tra ktu je o tym
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16 Kon we n cja o Ochro nie…, op. cit.
17 Kon sty tu cja…, op. cit., art. 40.
18 Ibi dem, art. 68 ust. 3.
19 Do bro go wski J., Hi l gier M.: Wyst¹pie nie Zarz¹du PTBB do Mi ni stra Zdro wia, Ból 2002, 3(4),

s. 54.
20 Ca m p bell J.E.: Pain: the fifth vi tal sign: Ad vo ca cy and Po li cy, Ame ri can Pain So cie ty 1995,

http://www.am pa in soc.org/ad vo ca cy/fifth.htm [do stêp 2.11.2005].
21 Do m¿a³a T.M.: Ból – pod sta wo wy ob jaw w me dy cy nie, Wa r sza wa 1996. 
22 Che r ny N.: The ma na ge ment of can cer pain, A Can cer Jo u r nal for Cli ni cians 2000, 50,

s. 70–116.
23 Usta wa o pra wach…, op. cit.



KEL24 oraz Usta wa o za wo dzie le ka rza25. Le karz spe³niaj¹cy wy mo gi wzo r ca do -
bre go le ka rza ma pra w ny i ety cz ny obo wi¹zek: zbie ra nia od cho re go in fo r ma cji
na te mat bólu (tra kto wa nia bólu jako pi¹tego pa ra me tru ¿y cio we go); ade kwa t ne -
go re a go wa nia na ska r gi cho re go; sto so wa nia le ków o sile dzia³ania do sto so wa nej
do na tê ¿e nia zg³asza ne go bólu; za pe w nie nia cho re mu od po wied niej an al ge zji
w tra kcie za bie gów diag no sty cz nych i tera peu ty cz nych; sto so wa nia pra wid³owej
pro fi la kty ki bólu po ope racy jne go26. Baga teli zo wa nie skarg cho re go do tycz¹cych
do le gli wo œci bó lo wych lub od mo wa zaor dy no wa nia od po wied nie go œro d ka anal -
gety cz ne go stoj¹ w sprze cz no œci z pra wem pa cjen ta do œwia do me go udzia³u w po -
dej mo wa niu de cy zji tera peu ty cz nych27.

Do wa l ki z bó lem le ka rza po wi nien mo ty wo waæ nie ty l ko obo wi¹zek kie ro wa -
nia siê do brem cho re go, lecz ta k ¿e fakt, ¿e brak le cze nia bólu lub nie pra wid³owe
le cze nie na ra ¿aj¹ cho re go na zwiê kszo ne ry zy ko wyst¹pie nia sze re gu po wa ¿ nych
po wik³añ – a wiêc sta no wi na ru sze nie za sa dy nie szko dze nia28.

2. Za sa dy po stê po wa nia i za kres czyn no œci ra to w ni ka KSRG

Za pro wa dze nie dzia³añ ra to w ni czych z za kre su bez pie cze ñ stwa po wszech ne -
go od po wia da PSP – za wo do wa, umun du ro wa na i od po wie d nio wy po sa ¿o na
w sprzêt fo r ma cja29. Sze fem krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go jest Ko -
men dant G³ówny PSP. Fun kcjo no wa nie KSRG oraz mo ¿ li woœæ w³¹cza nia jed -
no stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej do KSRG umo ¿ li wiaj¹ sze r sze wyko rzy sty wa -
nie si³ ra tow ni c twa30.

Wa run kiem udzie la nia kwa lifi ko wa nej pie r wszej po mo cy przez ra to w ni ków
jest po sia da nie aktu a l nej wie dzy z za kre su me dy cy ny ra tun ko wej, zna jo moœæ
pro ce dur ra to w ni czych oraz opa r tych o nie al go ry t mów dzia³ania, jak rów nie¿
po sia da nie sprzê tu rato w ni cze go. Nie któ re za le ce nia do tycz¹ce me dy cy ny ra tun -
ko wej za wa r te s¹ w wy ty cz nych Eu ro pe j skiej Rady Resu s cy ta cji z grud nia 2010 r.
i obo wi¹zuj¹ do grud nia 2015 r.31. Pro ce du ry jed no stek sy ste mu wspó³pra -
cuj¹cych z PRM po win ny byæ kom paty bi l ne z wy ty cz ny mi Eu ro pe j skiej Rady
Resu s cy ta cji32.
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24 http://pl.wi ki sou r ce.org/wiki/Ko deks_Ety ki_Le ka r skiej, art. 8.
25 Usta wa o za wo dzie le ka rza…, op. cit., art. 4.
26 Bren nan F., Co u sins M.: Pain Re lief as a Hu man Right, Pain Cli ni cal Up da tes 2004, 12(5), s. 1–4.
27 Lu kas L., Gody cki- Æ wir ko M., Ma r cin ko wska E.: Za gad nie nia ety cz ne w pra kty ce le ka rza ro -

dzin ne go [w:] La t ko wski J.B., Lu kas L. (red.): Me dy cy na ro dzin na, Wa r sza wa 2004, s. 113–119.
28 Bren nan F., Carr D.B., Co u sins M.: Pain Ma na ge ment. A Fun da men tal Hu man Right Pain, Me di -

ci ne 2007, 105(1), s. 205–221.
29 Usta wa z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, art. 1 ust. 1 (DzU z 1991 r. nr 88,

poz. 400, ze zm.).
30 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 14 wrze œ nia 1998 r. w spra wie

za kre su, szcze gó³owych wa run ków i try bu w³¹cza nia jed no stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej do krajo we -
go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go (DzU z 1998 r. nr 121, poz. 798).

31 http://www.mp.pl/oit/kra ze nia/show.html?id=56777 [do stêp 21.12.2013].
32 An dres J. (red.): Wy ty cz ne resu s cy ta cji 2010, Kra ków 2011, wyd. 1.



KSRG po sia da w³asne za sa dy or ga ni za cji33 uzu pe³nio ne o za sa dy do tycz¹ce
ra tow ni c twa me dy cz ne go34, któ re s¹ zbie ¿ ne z prze pi sa mi po wszech nie obo -
wi¹zuj¹cymi ra to w ni ków PRM. Me dy cz ne dzia³ania ra to w ni cze na mie j s cu zda -
rze nia pod mio ty KSRG po dej muj¹ w przy pa d ku:
– bra ku ze spo³u ra tow ni c twa me dy cz ne go;
– bra ku mo ¿ li wo œci wy ko rzy sta nia per so ne lu jed no stek ochro ny zdro wia w sy tu -

a cji, gdy do stêp do po szko do wa nych zna j duj¹cych siê w stre fie za gro ¿e nia bê -
dzie  mo ¿ li wy ty l ko dla ra to w ni ków pod mio tów KSRG przy wy ko rzy sta niu ich 
sprzê tu rato w ni cze go;

– gdy zda rze nie ma ce chy zda rze nia ma so we go lub mno gie go i po le ga na udzie la -
niu kwa lifi ko wa nej pie r wszej po mo cy oso bom zna j duj¹cym siê w sta nie
nag³ego za gro ¿e nia zdro wo t ne go, obe j muj¹cej w szcze gó l no œci:
m roz po zna nie u osób po szko do wa nych sta nu nag³ego za gro ¿e nia zdro wo t ne -

go oraz pro wa dze nie se gre ga cji pie r wo t nej lub udzia³ w se gre ga cji wtó r nej;
m za sto so wa nie te ch nik i sprzê tu nie zbêd ne go do ra to wa nia ¿y cia i zdro wia

w za le ¿ no œci od ro dza ju, ska li i mie j s ca zda rze nia oraz li cz by osób po szko -
do wa nych;

m za pe w nie nie ci¹g³oœci rea lizo wa ne go przez pod mio ty KSRG pro ce su ra to -
wa nia osób zna j duj¹cych siê w sta nie nag³ego za gro ¿e nia zdro wo t ne go na
mie j s cu zda rze nia;

m okre œle nie spo so bu po stê po wa nia ze sprzê tem me dy cz nym,
a ponad to doku men to wa nie spo so bu udzie le nia kwa lifi ko wa nej pie r wszej po -

mo cy oraz jej ana li zê35.
Za kres czyn no œci wy ko ny wa nych przez ra to w ni ka PRM w ra mach KPP obe j -

mu je:
– resu s cy ta cjê kr¹¿enio wo -od de chow¹ bez przyrz¹dow¹ i przyrz¹dow¹ z po da -

niem tle nu oraz za sto so wa niem, wed³ug wska zañ, defi bry la to ra zauto maty -
zowa ne go;

– ta mo wa nie krwo to ków ze w nê trz nych i opa try wa nie ran;
– unie ru cho mie nie z³amañ i po dej rzeñ z³amañ ko œci oraz zwi ch niêæ;
– ochro nê przed wych³od ze niem lub prze grza niem;
– pro wa dze nie wstê p ne go po stê po wa nia prze ciwwstrz¹so we go dziê ki w³aœci we -

mu u³o¿e niu osób w sta nie nag³ego za gro ¿e nia zdro wo t ne go, ochro nê te r -
miczn¹ osób w sta nie nag³ego za gro ¿e nia zdro wo t ne go;

– sto so wa nie tle no te ra pii bie r nej;
– ewa ku a cjê z mie j s ca zda rze nia osób w sta nie nag³ego za gro ¿e nia zdro wo t ne go;
– wspa r cie psy chi cz ne osób w sta nie nag³ego za gro ¿e nia zdro wo t ne go;
– pro wa dze nie se gre ga cji me dy cz nej

36
.
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33 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 18 lu te go 2011 r. w spra wie
szcze gó³owych za sad or ga ni za cji Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go (DzU nr 46, poz. 239).

34 Za sa dy or ga ni za cji ra tow ni c twa me dy cz ne go w KSRG, Wa r sza wa 2013.
35 Ibi dem.
36 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Zdro wia w spra wie ku r su…, op. cit., art. 14.



Czyn no œci ra to w ni cze w ra mach KPP rea li zo wa ne s¹ w za le ¿ no œci od ro dza ju
ob ra ¿eñ i za gro ¿e nia po szko do wa nych wg pro ce dur ra to w ni czych za wa r tych
w Za³¹czni ku nr 1 i z za sto so wa niem sprzê tu bêd¹cego na wy po sa ¿e niu pod mio -
tów KSRG wg przy jê tych stan dar dów. De cy zjê o prze mie sz cza niu osób w sta nie
nag³ego za gro ¿e nia zdro wo t ne go, prze by waj¹cych poza mie j s cem zda rze nia, przy 
po mo cy œro d ków sta no wi¹cych wy po sa ¿e nie pod mio tów KSRG, kie ruj¹cy
dzia³aniem ra to w ni czym mo¿e podj¹æ wy³¹cz nie w sta nie wy ¿szej ko nie cz no œci37. 
John Emo ry Ca m p bell w sche ma cie po stê po wa nia w przy pa d ku ura zu do -
tycz¹cym umie jê t no œci oce ny cho re go, u¿y wa po jê cia bo le s no œci i tkli wo œci
narz¹do wej i ob sza ro wej38.

Pro ble mem dla ra to w ni ka jest oce na wy stê puj¹cego bólu u po szko dowa ne go.
Nie wska za no skal oce ny bólu oraz spo so bu do ko ny wa nia po mia ru pa ra me tru
u po szko dowa ne go w ra mach wy ko ny wa nia kwa lifi ko wa nej pie r wszej po mo cy
przez ra to w ni ka jed no stki sy ste mu PRM.

3. Me to dy okre œla nia si³y bólu przez ra to w ni ka KSRG

Ra to w ni cy s³u¿b i pod mio tów wspó³pra cuj¹cych z sy ste mem PRM, w tym
zwi¹za nych z KSRG, czê sto spo ty kaj¹ siê ze zja wi skiem bólu. Le cze nie bólu jest
w me dy cy nie ra tun ko wej wa ¿ nym, cho cia¿ ci¹gle nie do ce nia nym pro ble mem.
Ból jest uz na wa ny za wa ¿ ny ob jaw w me dy cy nie. Jego obe cnoœæ uto ¿ sa mia siê
z cho rob¹ lub tra ktu je jako ob jaw diag no sty cz ny39. Na tê ¿e nie bólu mo¿e rów nie¿
in fo r mo waæ o sku te cz no œci le cze nia (np. ustê po wa nie do le gli wo œci bó lo wych
w mia rê po wra ca nia do zdro wia)40. Po wszech nie za uwa ¿a l nym pro ble mem wœród 
ra to w ni ków sy ste mu jest zja wi sko oli goa nal ge zji, bra ku zro zu mie nia pro ble mu
przez ra to w ni ków oraz nie do ce nia nie do le gli wo œci bó lo wych cho re go41.

Spo sób po stê po wa nia z po szko do wa nym ura zo wym wy pro mo wa ny zo sta³
przez glo baln¹ or ga ni za cjê typu non for pro fit In ter na tio nal Tra u ma Life Sup port42.
Okre œli³a ona wy ty cz ne do tycz¹ce za po bie ga nia roz leg³ym sku t kom ura zów. Za
pod sta wê dzia³ania przy jê³a stan dard po zwa laj¹cy na szko le nie s³u¿b sy ste mu
w na j no wszych te ch ni kach szy b kiej oce ny sta nu cho rych i w³aœci wych za bie gach
le cz ni czych, jak rów nie¿ roz po zna wa niu sta nów nag³ego za gro ¿e nia ¿y cia. Te ch -
ni ki diag no sty cz ne zo sta³y za apro bo wa ne przez Ame ri can Col le ge of Eme r gen cy
Phy si cians and Na tio nal As so cia tion of EMS Phy si cians43.
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37 Za sa dy or ga ni za cji…, op. cit.
38 Ca m p bell J.E. (red.): In ter na tio nal Tra u ma Life Sup port – Ra tow ni c two przed szpi ta l ne w ura -

zach, Kra ków, 2009, s. 84–86.
39 Su cho cka L.: Psy cho lo gia bólu, Wa r sza wa 2008, s. 15–69.
40 Do m¿a³a T.M.: Ból, Wa r sza wa 1980.
41 Ko si ñ ski S., Wo j ta szo wicz R., Bry ja M.: Ba da nie bólu przez ra to w ni ków me dy cz nych, An este -

zjo lo gia i Ra tow ni c two 2013, nr 7, s. 139–144.
42 Ba si ñ ski A., Ste ci w ko A., Wa szy ñ ski E.: Komu ni ko wa ne siê le ka rza z pa cjen tem, Wroc³aw 2000, 

s. 45, 48, 63–74.
43 Ca m p bell J.E. (red.): In ter na tio nal…, op. cit. s. 19.



Ból bada siê me to da mi su bie ktyw ny mi, na to miast od po wiedŸ na nie go – me -
to da mi obie kty w ny mi. Ra to w nik me to da mi fi zy kal ny mi mo¿e oce niæ re a kcje ru -
cho we œwiadcz¹ce o ist nie niu bólu. S¹ nimi: na piê cie miê œ nio we (na zy wa ne te¿
ob ron¹ miê œ niow¹), wy raz twa rzy, ob ja wy we ge ta tyw ne. Wy wiad z pa cjen tem ma 
klu czo we zna cze nie dla dia g no sty ki i ewen tu a l nej an al ge zji po szko dowa ne go.
An drzej Koz³owski po da je sze rok¹ kate go ry za cjê za cho wañ bó lo wych44. Jako
czte roe ta po wy i obe j muj¹cy wie le ob sza rów, mo del za cho wañ bó lo wych opi sa³a
Kry sty na de Wa l den - Ga³usz ko45. Do czê sto sto so wa nych me tod po mia ru bólu
na le ¿y me to da wy wia du z za sto so wa niem kwe stio na riu sza Me l za cka. W zwi¹zku
z tym, ¿e oce na t¹ me tod¹ trwa od 15 do 24 mi nut, sto so wa nie jej w me dy cy nie ra -
tun ko wej nie jest czê sto pra kty ko wa ne46.

Ska la wzro kowo -ana logo wa (VAS) jest gra ficzn¹ skal¹ opi sow¹. Po szko do wa -
ny za zna cza na tê ¿e nie od czu wa ne go bólu na ska li o d³ugo œci 10 cm. Ska la roz po -
czy na siê cyfr¹ 0, a ko ñ czy liczb¹ 10, gdzie 0 oz na cza brak bólu, a 10 – naj go r szy
ból w ¿y ciu. Ist nie je wie le wa rian tów skal wzroko wo-ana lo go wych, nie któ re zo -
sta³y przed sta wio ne na rys. 1.
a)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

brak bólu ból nie do 
znie sie nia

b)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mi ni mum Ma ksi -
mum

c)

d)

Rys. 1. Przyk³ady skal wzroko wo-ana lo go wych s³u¿¹cych do oce ny na tê ¿e nia bólu

îród³o: Opra co wa no na pod sta wie: [30]47.
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1      2       3      4      5     6      7      8      9     10

44 Koz³owski A.R.: Prze zwy ciê ¿yæ ból, Wa r sza wa 2000, s. 101.
45 Wa l den - Ga³usz ko K.: Psy cho logi cz ne uwa run ko wa nia per ce pcji bólu po ope racy jne go u pa cjen -

tów z cho rob¹ no wo two row¹, Psy cho onko lo gia 2002, 6(4), s. 83–88.
46 Lee J.S.: Pain me a su re ment: Un de r stan ding exi sting to ols and the ir ap p li ca tion in the emer gency -

depar t ment, Eme r gen cy Me di ci ne 2001, 13(3), s. 279–287. 
47 Wor d li czek J., Do bro go wski J.: Le cze nie bólu, Wa r sza wa 2007, s. 12–185.



Za let¹ VAS jest mo ¿ li woœæ re je stra cji nie wie l kich zmian w na tê ¿e niu bólu,
cze go nie da siê osi¹gn¹æ za po moc¹ po mia ru NRS. Wadê sta no wi jed nak to, ¿e
– jak wy ni ka z ba dañ – me to da oka zu je siê nie zro zu mia³a dla 7–11% do ros³ych.
Wœród osób sta r szych od se tek ten ro œ nie a¿ do 25%48.

Ska la nu me ry cz na NRS jest 11-sto p nio wa. W ska li tej 0 oz na cza brak bólu,
a 10 – naj wiê kszy ból, jaki cho ry mo¿e so bie wy ob ra ziæ. NRS jest sto so wa na czê -
œciej ni¿ VAS. Ból, ina czej ni¿ w przy pa d ku VAS, zo sta je przed sta wio ny w li cz -
bach ca³ko wi tych. Na rys. 2 przed sta wio no przyk³ady skal nu me ry cz nych.

a)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b)
bólu brak ból umiar ko wa ny naj sil nie j szy

wy ob ra ¿al ny ból

0  1 2 3  4  5 6 7 8 9 10

Rys. 2. Przyk³ady nu me ry cz nych skal na tê ¿e nia bólu

îród³o: Opra co wa no na pod sta wie: [30]49.

Ska lê nu me ryczn¹ NRS ³atwo za sto so waæ. Co wiê cej, NRS le piej ni¿ ska la
porz¹dko wa na da je siê do po rów nañ sta ty sty cz nych dziê ki wy ¿szej czu³oœci i rze -
te l no œci w po rów na niu z in ny mi ska la mi po mia ru bólu50. Za zwy czaj sto so wa ne s¹ 
ska le 11-pun kto we (0–10), po nie wa¿ uw z glêd niaj¹ one wy sta r czaj¹ce zró¿ ni co -
wa nie udzie la nych od po wie dzi do tycz¹cych na tê ¿e nia bólu51. Z prze pro wa dzo -
nych ba dañ do tycz¹cych sku te cz no œci za sto so wa nia ska li nu me ry cz nej NRS wy -
ni ka³o, ¿e ty l ko 2% pa cjen tów nie po tra fi³o oce niæ bólu za jej po moc¹52.

Ska la s³owna (VRS, ang. Ver bal Ra ting Sca le) s³u¿y do oce ny bólu w spo sób
opi so wy. Za zwy czaj sto su je siê czte ro-, piê cio- lub sze œcio stop nio we ska le. Ska la
czte ro stop nio wa roz po czy na siê od 0 – brak bólu, na stê p nie 1 – ból lek ki, da lej
2 – ból si l ny, na ko ñ cu 3 – ból nie do znie sie nia. Na to miast w ska li sze œcio stop -
nio wej 0 – brak bólu, 1 – ból ³agod ny, 2 – ból zno œ ny, 3 – ból do tkli wy, 4 – ból nie -
zno œ ny, 5 – ból nie do wy trzy ma nia. Po œred nia piê cio stop nio wa ska la Li ke r ta zo -
sta³a przed sta wio na na rys. 353.

Ska le s³owne s¹ dla pa cjen ta zro zu mia³e, na to miast pro ble maty cz na oka zu je
siê in ter pre ta cja. Co wiê cej, cho rzy rza d ko wy bie raj¹ wa r to œci skra j ne, co utrud -
nia po rów na nia sta ty sty cz ne. Ze wzglê du na ró ¿ ne uwa run ko wa nia wie ko we,
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48 Lee J.S.: Pain me a su re ment…, op. cit., s. 279–287.
49 Do bro go wski J., Kuœ M., Se d lak K., Wor d li czek J.: Ból i jego le cze nie, Wa r sza wa 1996, s. 20–139.
50 Ibi dem.
51 Wor d li czek J., Do bro go wski J.: Le cze nie…, op. cit., s. 12–185.
52 Lee J.S.: Pain me a su re ment…, op. cit., s. 279–287.
53 Ibi dem.



men ta l ne, egzy sten cjona l ne itp., od po wie dzi cho rych s¹ zró¿ ni co wa ne i w celu
ich opty ma li za cji na le ¿y od po wie d nio do bie raæ me to dy ba da nia bólu. Lu kas
Ra d bruch stwier dzi³ na przyk³ad, ¿e u osób sta r szych le piej sto so waæ ska lê nu -
me ryczn¹ NRS lub na wet pos³u¿yæ siê skal¹ ka te go ry zuj¹c¹ (brak bólu, ból lek ki,
œred ni) ni¿ ska lê VAS54.

bar dzo ma³e
na si le nie

ma³e
na si le nie

œred nie
na si le nie

du¿e
na si le nie

bar dzo du¿e
na si le nie

Rys. 3. Ska la piê cio stop nio wa Li ke r ta

îród³o: Opra co wa no na pod sta wie: [20]55.

Pra ca ra to w ni ków, oprócz wie lu cech lu dzi czy nu, wy ma ga em pa tii. Aby ra tow -
nik móg³ sku te cz nie dzia³aæ, musi byæ wy po sa ¿o ny w na rzê dzia u³atwiaj¹ce mu
pra cê. W po³¹cze niu z wiedz¹, umie jêt no œcia mi, in tu icj¹ i do œwia d cze niem ra to -
w ni ka, me to dy ba da nia z za sto so wa niem skal do oce ny bólu mog¹ byæ sku te cz -
nym na rzê dziem pod czas oce ny pi¹tego pa ra me tru ¿y cio we go. Wpro wa dze nie
skal do po mia ru bólu jako ele men tu diag no zo wa nia po szko do wa nych przez ra to -
w ni ków sy ste mu PRM u³atwi³oby pra cê ra to w ni kom, a cho rym za pe w ni³oby
szybsz¹ an al ge zjê, a tym sa mym ulgê bó low¹. W ni nie j szym opra co wa niu zo sta³y
przed sta wio ne wy bra ne ska le po mia ru bólu w celu wska za nia za sad no œci ich wy -
ko rzy sta nia w pra cy ra to w ni ków.

Jak wy ni ka z przy to czo nych ar gu men tów, orga ni za to rzy ku r sów KPP, ko rzy -
staj¹c z mo ¿ li wo œci mo de lo wa nia tre œci pro gra mo wych, po win ni roz wa ¿yæ roz -
sze rze nie pro gra mu na ucza nia o na ukê oce ny bólu. W ra mach ku r su mo ¿ na prze -
ka zaæ me to dy kê po mia ru bólu jako pi¹tego pa ra me tru oce ny sta nu oso by
po szko do wa nej lub cho rej. Wy da je siê to isto t ne z pun ktu wi dze nia dzia³añ ra tow -
niczych. 

Na pod sta wie ana li zy li te ra tu ry do tycz¹cej te ma ty ki bólu, du¿¹ gru pê cho rych 
zg³aszaj¹cych siê do szpi ta l nych od dzia³ów ra tun ko wych (SOR) sta no wi¹ pa cjen -
ci bó lo wi. Nie któ rzy z nich s¹ przy wo ¿e ni przez ze spo³y ra tow ni c twa me dy cz ne -
go czê sto po wcze œ nie j szym za opa trze niu przez ra to w ni ków sy ste mu. 

Oce nia siê, ¿e ból jako pod sta wo wy lub to wa rzysz¹cy ob jaw cho ro bo wy jest
obe c ny u 61–81% pa cjen tów od dzia³ów ra tun ko wych56. Od se tek ten mo¿e wy no -
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54 Ra d bruch L. i wsp.: Co g ni ti ve im pa i r ment and its in flu en ce on pain and sym ptom as ses s ment in
a pal lia ti ve care unit, Pal lia ti ve Me di ci ne 2000, 14(4), s. 266–276.

55 Wor d li czek J., Do bro go wski J.: Le cze nie…, op. cit., s. 12–185.
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mann M., A pro spe c ti ve stu dy of ED pain ma na ge ment pra cti ces and the patient’s per spe c ti ve, J Emerg
Nurs 1999, 25, s. 171–177; Tcher ny- Les se not S., Karwo wski- So u lie F., Lama rche - Va del A., Gin s burg
C., Bru net F., Vida l - Tre can G.: Ma na ge ment and re lief of pain in an eme r gen cy de pa r t ment from the
adult patients’ per spe c ti ve, J Pain Sym ptom Ma na ge 2003, 25, s. 539–546; Karwo wski- So u lie F., Lesse -
not-T che r ny S., Lama rche - Va del A., Bi ne au S.: Pain in an eme r gen cy de pa r t ment: an au dit. Eur J Emerg
Med 2006, 13, s. 218–224.



siæ w oœro d kach typu ura zo we go na wet 91%57. Sta ty sty ki sta wiaj¹ ból na cze le kla -
sy fi ka cji ob ja wów cho ro bo wych spo ty ka nych w rato w ni c twie me dy cz nym.

Mo ¿ li woœæ edu ka cji ra to w ni ków z za kre su przed sta wio nej te ma ty ki wy da je
siê byæ wa ¿ nym za gad nie niem nie ty l ko z usta wo wej ko nie cz no œci wspó³dzia-
³ania jed no stek sy ste mu, w tym ra to w ni ków KSRG w sy ste mie Pa ñ stwo we go Ra -
tow ni c twa Me dy cz ne go, ale rów nie¿, a na wet prze de wszy stkim, z pun ktu wi dze -
nia god ne go tra kto wa nia oso by po szko do wa nej.

Wy ni ki i wnio ski

1. Ra to w ni cy sy ste mu PRM, w tym KSRG w nie do sta tecz nym sto p niu po sia -
daj¹ wie dzê z za kre su do ko ny wa nia po mia ru na tê ¿e nia bólu.

2. Na le ¿y roz wa ¿yæ uw z glêd nie nie w edu ka cji ra to w ni ków KSRG za gad nie nia
po mia ru bólu przez roz sze rze nie pro gra mu ku r su KPP o te ma ty kê zwi¹zan¹
z po mia rem jego na tê ¿e nia.

3. Za sad nym jest w ra mach do sko na le nia za wo do we go ra to w ni ków, któ rzy uko -
ñ czy li ku r sy KPP, za po zna nie z me to da mi po mia ru bólu.
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 [7] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 18 lu te go 2011 r.
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Je rzy TELAK

Ewa ZIELIÑSKI

Ma g da le na ZIELINSKA

As ses s ment of Victim’s made Pain
by the Re s cu ers of the Sta te Re s cue
and Fire fi g h ting Sy stem – Pro po sal
for Me a su ring the Fifth Life Fa c tor

Hu man life and he alth are su per ior va lu es. Go ve r n ment pro vi des
as si stan ce for eve ry o ne, per ce i ved as in a sta te of he alth eme r gen cy risk.
Per son who fu l fills de fi ned con di tions may be co me a Re s cu er.

Pain as “un p le a sant sen so ry and emo tio nal ex pe rien ce, con ne c ted with 
cur rent or po ten tial tis sue da ma ge, or re la ted with idea of this kind
of da ma ge“ is re co g ni zed in me di ci ne as the most im po r tant sym ptom.
It be ca me an in te rest of do ctors of all spe cia li za tions. The pain me ans as
the alarm and un tre a ted pain may ca u se some ne ga ti ve ef fects on who le
hu man or ga nism.

Re lief of pain is a ne ces si ty to avo id a risk of com p li ca tions which may
oc cur due to im pro per tre a t ment. (PSP) Sta te Fire Se r vi ce and eme r gen cy
me di cal units are re spon si b le for car ry ing re s cue ope ra tions in the field of
pu b lic sa fe ty. The re is also a po ssi bi li ty to pro vi de qu a li fied fi r st -a id se r vi ce
by the ot her units. The main con di tion of pro vi ding qu a li fied fi r st -a id (KPP)
by the Re s cu ers is to have kno w le d ge in eme r gen cy me di ci ne field. 

A Re s cu er sho uld be able to ju d ge the sca le of victim’s pain. The re is no
ty pi cal sca le of pain or a me t hod which co uld tell how to exa mi ne it
– ac cor ding to KPP. Lack of un de r stan ding the es sen ce of pain is com mon
among re s cu ers. What is more, pain is con si de red to be the fifth life fa c tor,
af ter bre a t hing, pu l se, body’s tem pe ra tu re and blo od pres su re. It is ju d ged
upon sub je c ti ve in fo r ma tion ob ta i ned from the vi c tim, using a vi su al
ana lo gue and nu me ric sca le. The plan of KPP co u r se has been esta b li s hed
and sho uld be ex pan ded with pain as ses s ment le a r ning.

Ke y words: qu a li fied fi r st -a id, li fe gu ard, sa fe ty, pain.
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Filtry warszawskie infrastruktur¹ komunaln¹
o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeñstwa

miasta i jego mieszkañców
– czêœæ 2

1. Ewa ku a cja jako fo r ma ochro ny lud no œci

Tru i z mem jest twier dze nie, ¿e spo so by za cho wa nia siê lud no œci w sy tu a cji za -
gro ¿e nia, w tym ta k ¿e tego o cha ra kte rze ter rory sty cz nym, mog¹ przy bie raæ wie le 
form. Z psy cholo gicz ne go pun ktu wi dze nia wpi su je siê je prze wa ¿ nie do któ rejœ
z na stê puj¹cych grup1:
l sta wia nie czo³a za gro ¿e niu (me cha nizm wa l ki),

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

któ rej cha ra kter, a ta k ¿e  za kres œwia d czo nych przez ni¹ us³ug, sta no wi¹ klu -

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

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

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

sku t ków wy bra ne go za gro ¿e nia oraz od nosz¹ siê do pra kty cz nych ele men -

tów ochro ny lud no œci. Pod jê to rów nie¿ pró bê wska za nia mo ¿ li we go ob sza ru 

za sto so wa nia sy ste mów in fo r ma cji prze strzen nej w za kre sie okre œla nia za siê -

gu po ten cja l nych sku t ków za gro ¿e nia, w od nie sie niu do pro ce su pla no wa nia 

cy wi l ne go oraz re a go wa nia w sy tu a cji za gro ¿e nia. W ko ñ co wym eta pie pra -

cy wska za no roz wi¹za nia zwi¹zane z or ga ni zacj¹ i prze pro wa dze niem ewa -

ku a cji lud no œci oraz sa mo ewa ku acj¹.

S³owa klu czo we: zarz¹dza nie kry zy so we, pla no wa nie cy wi l ne, in fra stru k -

tu ra kry ty cz na, ochro na in fra stru ktu ry kry ty cz nej, sy stem za opa trze nia

w wo dê, mo de lo wa nie za gro ¿eñ, sy ste my in fo r ma cji prze strzen nej, wspo -

ma ga nie de cy zji, na rzê dzia do wspo ma ga nia de cy zji, ewa ku a cja, samo -

ewa ku a cja, ochro na lud no œci.
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1  Pie tran to ni L., Sac cin to E.: Psy cho lo gi cal Mo dels and Eva cu a tion Be ha vior, [w:] Eme r gen cy
eva cu a tion of pe o p le from bu i l dings, red. Kê p ka P., Ja skó³owski W., Wyd. BEL Stu dio Sp. z o.o., Wa r -
sza wa 2011, s. 281.



l prze mie sz cza nie siê do miejsc bez piecz nie j szych (me cha nizm ucie cz ki).
Oczy wi stym jest, ¿e sta wia nia czo³a za gro ¿e niu nie na le ¿y za wsze in ter pre to -

waæ dos³ow nie. W przy pa d ku czyn no œci po le gaj¹cych na wzma c nia niu wa³ów
prze ciwpo wo dzio wych tu¿ przed na de jœciem tzw. wie l kiej wody, wy ko ny wa niu
pa sów prze ciwpo ¿a ro wych b¹dŸ wy pa leñ profi la kty cz nych na skrzyd³ach wiel -
koob szaro we go po ¿a ru lasu, czy te¿ pro wa dze niu prac za bez pie czaj¹cych obie kty
bu do w la ne przed ne ga tyw ny mi, prze widy wa ny mi sku t ka mi nad chodz¹cego hu -
ra ga nu, jest ono jak naj bar dziej dos³ow nie in ter pre towa lne. Jed na k ¿e w mo men -
cie na de jœcia te go hu ra ga nu i gro Ÿ by bez po œred nie go jego od dzia³ywa nia na lu dzi 
b¹dŸ sy tu a cji na ra ¿e nia na opad ra dio akty w ny, nie jest to ju¿ ta kie jed noz na cz ne.
Mo¿e bo wiem prze ja wiaæ siê w po sta ci do ra Ÿ ne go schro nie nia na ob sza rze za gro -
¿o nym (np. w pi w ni cach, tu ne lach pod zie mnych, schronach).

Gra ni ce tego ob sza ru – zwa ne go rów nie¿ stref¹ za gro ¿e nia – zdaj¹ siê byæ ta k ¿e
gra ni ca mi po miê dzy wy szcze gól niony mi we wstê pie ni nie j sze go roz dzia³u spo so -
ba mi psy cho logi cz nej od po wie dzi na sy tu a cjê za gro ¿e nia. Za sta wia nie czo³a za -
gro ¿e niu przy j mo wa ne jest bo wiem po zo sta nie w przed mio to wej stre fie. Me cha -
nizm ucie cz ki ce chu je siê na to miast d¹¿e niem do opu sz cze nia te j ¿e, uda nia siê do
mie j s ca przy naj mniej su bie kty w nie oce nia ne go jako bar dziej bez pie cz ne.

Wy ra zem me cha ni z mu ucie cz ki w op ty ce za gad nieñ z za kre su sze ro ko ro zu -
mia nej ochro ny lud no œci jest ewakuacja. 

Zgod nie ze zna cze niem za wa r tym w s³ow ni ku, te r min „ewa ku a cja” (³ac.
evacu a tio – opró ¿ nia nie, zni ka nie) oz na cza wy wo ¿e nie lu dzi, zwierz¹t i do by t ku
z te re nów za gro ¿o nych wojn¹ lub na wie dzo nych klêsk¹ ¿y wio³ow¹2.

Nie co bar dziej roz bu do wan¹ de fi ni cjê pro po nuj¹ au to rzy S³ow ni ka te r mi nów
z za kre su bez pie cze ñ stwa na ro do we go. Wed³ug nich o ewa ku a cji mówi siê w kon te k -
œcie zor gani zowa ne go prze mie sz cza nia lud no œci, wsze l kie go ro dza ju dóbr ma te -
ria l nych oraz zwierz¹t ho do w la nych z ob sza rów lub obie któw, któ re s¹ za gro ¿o ne 
b¹dŸ ob jê te sku t ka mi dzia³añ zbro j nych albo ka ta strof, z jed no cze s nym ukie run -
ko wa niem na udzie le nie im po mo cy oraz ogra ni cze nie strat (w za so bach lu dz -
kich, zwie rzê cych i ma te ria l nych). Prze mie sz cza nie to przy j mu je fo r mê usu wa -
nia, wy no sze nia, wy wo ¿e nia b¹dŸ wy pro wa dza nia3.

Do nie sie nia me dia l ne po twier dzaj¹, ¿e po wy ¿sza de fi ni cja nie jest pe³na – nie
wy cze r pu je wszy stkich przes³anek œwiadcz¹cych o za sad no œci roz wa ¿e nia ewa -
ku a cji, ce lem ochro ny zdro wia, ¿y cia i mie nia. Przyk³ado wo do ewa ku a cji na ma -
wia³a no wo jo r ska po li cja, któ ra do pa try wa³a siê za gro ¿eñ w po sta ci bra ku pr¹du
i a ta ku zimy, spo wo do wa nych od dzia³ywa niem hu ra ga nu San dy pod ko niec
2012 r., w mo men cie, gdy zja wi sko to nie sta no wi³o ju¿ bez po œred nie go za gro ¿e -
nia dla spo³ecz no œci No we go Jorku.
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2  Uni wer sa l ny S³ow nik jê zy ka pol skie go, PWN, Wa r sza wa 2003, t. 1, s. 863.
3  S³ow nik te r mi nów z za kre su bez pie cze ñ stwa na ro do we go, Wy da nie II, red. W. £ep ko wski, Wyd. 

AON, Wa r sza wa 2002, s. 32.



Za bie gi pro wadz¹ce do mo ¿ li wie jak naj pe³nie jsze go do pre cyzo wa nia de fi ni -
cji ewa ku a cji mog¹ oka zaæ siê wiêc bez ce lo we, cho cia ¿ by z uwa gi na wspo mi na ny
przez K. Fi co nia dy na mizm wspó³cze s nych za gro ¿eñ i ich mno goœæ4, kon sty tu -
uj¹cych ka ta log po ten cja l nych czyn ni ków, któ re mog¹ sku t ko waæ ko nie cz no œci¹
za ini cjo wa nia ewa ku a cji.

Au to rzy s³ow ni ko wej de fi ni cji ewa ku a cji lud no œci mówi¹ o zor gani zo wa nym
jej prze mie sz cza niu z re jo nów (stref), w któ rych prze by wa nie za gra ¿a ¿y ciu lub
zdro wiu, do ob sza rów (miejsc) bez piecz nie j szych, ce lem ochro ny lub ra tun ku5.
Taki opis zda je siê wy cho dziæ na prze ciw wska za nym ogra ni cze niom.

Obe cnoœæ po do bne go za³o¿e nia mo ¿ na od czuæ w toku ana li zy do ku men tów
tra ktuj¹cych bez po œred nio o ewa ku a cji w Pol sce. S¹ to wy ty cz ne Sze fa Ob ro ny
Cy wi l nej Kra ju z 17 paŸ dzie r ni ka 2008 r. w spra wie za sad ewa ku a cji ludnoœci,
zwierz¹t i mie nia na wy pa dek ma so we go za gro ¿e nia oraz przed mio to wa in stru k cja
Sze fa Ob ro ny Cy wi l nej Kra ju z cze r w ca tego sa me go roku. Jest tam stwier dzo ne
wprost, ¿e ewa ku a cja po le ga na prze mie sz cza niu (siê) lud no œci i trans po rcie mie -
nia z re jo nów, w któ rych wy stê puj¹ za gro ¿e nia do miejsc bez pie cz nych6. Po mi -
jaj¹c fakt bra ku do pre cyzo wa nia te r mi nu ma so we za gro ¿e nie, zak³ada siê, ¿e tra k -
tu je ona rów nie¿ o trans po rcie zwierz¹t. Nie jed noz nacz na kwe stia prze miesz-
cza nia (siê) lud no œci su ge ru je, by od by wa³o siê ono w fo r mie bar dziej (prze mie sz -
cza nie przy u¿y ciu œro d ków ko mu ni ka cji zbio ro wej b¹dŸ w ko lu mnach pie szych) 
lub mniej zor gani zo wa nej (samo ewa ku a cja lud no œci w opa r ciu o w³asne œro d ki
trans po rtu lub pieszo).

Ewa ku a cjê tra ktu je siê wiêc jako jedn¹ z form ochro ny lud no œci7. Wyko rzy -
sty wa na jest ona za rów no w ob li czu za gro ¿eñ cza su wo j ny, jak i po ko ju.
Przyk³adów jej za sto so wa nia w op ty ce ochro ny przed wsze l kie go ro dza ju za gro -
¿e nia mi do sta r czaj¹ li cz ne do nie sie nia me dia l ne:
l sie r pieñ 2011 r. – ewa ku a cja bli sko 370 000 mie sz ka ñ ców No we go Jor ku z po -

wo du hu ra ga nu Ire ne
8
,

l ma rzec 2011 r. – ewa ku a cja oko³o 210 000 mie sz ka ñ ców w pro mie niu 19 mil
od oga r niê tej p³omie nia mi ele ktro w ni ato mo wej w Fu ku s hi mie

9
,

l ma rzec 2011 r. – ewa ku a cja oko³o 5500 imi gran tów z Li bii z uwa gi na wo j nê
do mow¹

10
,
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4 Fi coñ K.: In ¿y nie ria Zarz¹dza nia Kry zy so we go. Po dej œcie sy ste mo we, BEL Stu dio Sp. z o.o.,
Wa r sza wa 2007, s. 78.

5 S³ow nik te r mi nów z za kre su bez pie cze ñ stwa na ro do we go, Wy da nie II, red. W. £ep ko wski, Wyd.
AON, Wa r sza wa 2002, s. 33.

6 Pkt 1 wy ty cz nych Sze fa Ob ro ny Cy wi l nej Kra ju w spra wie za sad ewa ku a cji lud no œci, zwierz¹t
i mie nia na wy pa dek ma so we go za gro ¿e nia.

7 Prze wo r ski K.: Ewa ku a cja jako spo sób ochro ny lud no œci, Wyd. AON, Wa r sza wa 2002, s. 7.
8 http://www.ny ti mes.com/2011/08/28/us/28hur rica ne-i re ne.html?pa ge wan ted=2&_r=0

(28.05.2013 r.).
9 http://www.gu ar dian.co.uk/world/2011/mar/16/fukushima- workers-eva cuate-radia tion-spi kes

(28.05.2013 r.).
10 http://www.gu ar dian.co.uk/world/2011/mar/16/fukushima- workers-eva cuate-radia tion-spi kes

(28.05.2013 r.).



l sty czeñ 2013 r. – ewa ku a cja 25 000 osób w Ha no we rze (Nie mcy) wsku tek od -
kry cia bli sko pó³to no wej bo m by lo t ni czej w cza sów II wo j ny œwia to wej

11
,

l sie r pieñ 2008 r. – ewa ku a cja pra wie 1,9 mi lio na mie sz ka ñ ców po³ud nio wej
czê œci sta nu Lu i zja na w USA z po wo du zbli ¿aj¹cego siê hu ra ga nu Gu stav

12
,

l li piec 2005 r. – ewa ku a cja oko³o 20 000 osób z cen trum Bi r min g ham (Wie l ka
Bry ta nia) z uwa gi na do nie sie nia s³u¿b pa ñ stwo wych na te mat wy so kie go ry -
zy ka za ma chu bo m bo we go

13
,

l kwie cieñ 2001 r. – ewa ku a cja 77 000 mie sz ka ñ ców Vin cen za (W³ochy) wsku -
tek od kry cia na te re nie mia sta nie zde tono wa nej bo m by lo t ni czej z cza sów
II wo j ny œwia to wej o ma sie 4000 fun tów (ponad 1800 kg)

14
.

Jak wy ni ka z po wy ¿sze go ze sta wie nia, ewa ku a cja mo¿e przy bie raæ ró¿n¹ ska lê
(od ki l ku ty siê cy do na wet mi lio nów ewa ku an tów), do ty czyæ ogó³u b¹dŸ wy bra -
nych grup spo³ecz nych, mo¿e rów nie¿ wy ni kaæ z ró ¿ ne go ro dza ju za gro ¿eñ. Z te -
go te¿ po wo du po wsta³o wie le ty po lo gii ewa ku a cji. Zda niem au to rów godn¹ uwa -
gi jest ta za pro pono wa na przez M. Si ma nov¹ i P. Po led na ka. Wed³ug nich
ro dza je ewa ku a cji mo ¿ na po dzie liæ ze wzglê du na15:
1. Ska lê pro wa dze nia przed mio to wych dzia³añ:

l z obie któw bu do w la nych,
l z te re nów.

2. Spo sób ich prze pro wa dze nia:
l ca³ko wi ta,
l czê œcio wa.

3. Czas trwa nia:
l krót koo kre so wa,
l d³ugo o kre so wa.

4. Bez po œred nioœæ od dzia³ywa nia za gro ¿e nia:
l bez po œred nia,
l po œred nia.

5. Sto pieñ zor gani zo wa nia:
l zor gani zo wa na,
l spon ta ni cz na.
Ewa ku a cja z obie któw bu do w la nych pro wa dzo na jest do ra Ÿ nie pod czas po ¿a -

rów i in nych mie j s co wych za gro ¿eñ (zda rzeñ wy ni kaj¹cych z roz wo ju cywi liza cyj -
ne go i na tu ra l nych praw przy ro dy, nie bêd¹cych po ¿a rem ani klêsk¹ ¿y wio³ow¹,
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11 http://tvp.info/in fo r ma cje/swiat/bomba-lot nicza-zde tonowana-w -hanowe rze/9660408
(28.05.2013 r.).

12 http://www.nola.com/hur ri ca ne/in dex.ssf/2008/08/11_mil lion_pe o p le_eva cu a te_sou.html
(28.05.2013 r.).

13 http://usa to da y30.usa to day.com/news/world/2005-07-09 -bir ming ham -e vac_x.htm
(28.05.2013 r.).

14 http://en glish.pe o p le.com.cn/en glish/200104/30 /eng20010430_69000.html (28.05.2013 r.).
15 Si ma no va M., Po led nak P.: Re s cue and eva cu a tion ope ra tions in the in ter ven tion [w:] Eme r gen cy

eva cu a tion of pe o p le from bu i l dings, red. Kê p ka P., Ja skó³owski W., Wyd. BEL Stu dio Sp. z o.o., Wa r -
sza wa 2011, s. 328.



sta no wi¹cych rów nie¿ za gro ¿e nie dla ¿y cia, zdro wia, mie nia lub œro do wi ska, któ -
rym za po bie ¿e nie lub sku t ków któ rych usu niê cie nie wy ma ga za sto so wa nia nad -
zwy cza j nych œro d ków, np. uru cha mia nia me cha ni z mów re a go wa nia kry zy so we -
go)16. Za jej or ga ni za cjê od po wia da oso ba kie ruj¹ca dzia³ania mi rato w ni czy mi
(KDR), prze wa ¿ nie fun kcjo na riusz Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej (PSP). Ewa ku a -
cja od by wa siê przez  opu sz cze nie obie ktu bu dow la ne go tak, by ogra ni czyæ ewen -
tu a l ne ne ga ty w ne sku t ki od dzia³ywa nia za gro ¿e nia na jego u¿yt ko w ni ków.

Ewa ku a cja z te re nów po le ga na prze mie sz cza niu lud no œci (mie sz ka ñ ców osie -
d li, miej s co wo œci, gmin, a na wet ca³ych po wia tów) wsku tek ob sza ro we go od -
dzia³ywa nia za gro ¿e nia (np. po wo dzi, wiel koob szaro we go po ¿a ru lasu, za gro ¿e -
nia terro rysty cz ne go). W jej przy pa d ku uru cho mie niu ule gaj¹ lo ka l ne me cha -
ni z my re a go wa nia kry zy so we go. Za or ga ni za cjê ta kiej ewa ku a cji od po wia daj¹
w³aœci we mie j s co wo or ga ny zarz¹dza nia kry zy so we go i ob ro ny cy wi l nej. Wsze l -
kie go ro dza ju s³u¿by ra to w ni cze (np. PSP) oraz porz¹dku pub li cz ne go (np. Po li -
cja) pe³ni¹ tu je dy nie fun kcjê wyko naw czo- do radcz¹.

Ewa ku a cja ca³ko wi ta oz na cza na da nie tej fo r mie ochro ny lud no œci atry bu tu
po wszech no œci. Gru pê ewa ku o wa nych w roz pa try wa nym mo men cie sta no wi¹
wszy stkie oso by zna j duj¹ce siê w stre fie za gro ¿e nia (np. p³on¹cym wy so ko œcio -
wym bu dyn ku biu ro wym czy na ob sza rach za la nych przez wody po wo dzio we).
Nie co ina czej przed sta wia siê sy tu a cja w kon te k œcie ewa ku a cji czê œcio wej. W pew -
nych oko li cz no œciach nie wska za nym mo¿e oka zaæ siê ewa ku o wa nie „wszy stkich
na raz”. Nie bê dzie to za sad ne cho cia ¿ by z uwa gi na na stê puj¹ce przes³anki:
l po wszech noœæ ewa ku a cji mo¿e spro wa dziæ na ewa ku o wa nych za gro ¿e nie

wtó r ne – cha os info rma cy j ny, dez orien ta cjê, w kon se k wen cji zaœ pa ni kê.
l ge ne ro wa nie przez po to ki ewa ku o wa nych t³umu i tzw. w¹skich gar de³ (do

gru py tej za li cza ne s¹ wsze l kie go ro dza ju mie j s ca zmnie j szaj¹ce doty ch cza so -
we przep³ywy stru mie ni lu dz kich, np. wyj œcia ewa kua cy j ne, za kor ko wa ne
skrzy ¿o wa nia ulic, wia du kty, mo sty) mog¹ sku t ko waæ akta mi nie ra cjo nal -
nego za cho wa nia lu dzi, z agresj¹ i pa niczn¹ ucieczk¹ w³¹cz nie.

l w przy pa d ku bu dyn ków wielo kondyg nacy j nych za sa dy do brej pra kty ki ra tow ni -
czej wska zuj¹ na prio ryte ty za cjê, po le gaj¹c¹ na ewa ku o wa niu w pie r w szej ko -
le j no œci po zio mu ob jê te go za gro ¿e niem, w na stê p nej kon dy g na cji wy ¿ szych
i kon dy g na cji ni ¿ szych.
Z tego te¿ po wo du pod mio ty odpo wie dzia l ne za ewa ku a cjê (za rów no z bu dyn -

ków, jak i te re nów) po win ny mieæ mo ¿ li woœæ zarz¹dza nia stru mie nia mi lu dzi
w o pa r ciu o ewa ku a cjê czê œciow¹, któ ra mo¿e przy bie raæ na stê puj¹ce fo r my:
l gru pow¹ (ewa ku o wa ni prze mie sz czaj¹ siê zor gani zowa ny mi gru pa mi),
l fa zow¹ – ewa ku o wa ne s¹ wy bra ne (b¹dŸ wszy stkie, acz ko l wiek w od po wied -

niej ko le j no œci) kon dy g na cje bu dyn ku, dzie l ni ce mia sta, gmi ny itp.).
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Czas trwa nia ewa ku a cji jest kry te rium klu czo wym z uwa gi na ko nie cz noœæ jak 
naj szy b sze go opu sz cze nia stre fy za gro ¿e nia. Sa mym ce lem ewa ku a cji jest bo -
wiem szy b kie i spra w ne prze mie sz cze nie osób za gro ¿o nych do miejsc bez piecz -
nie j szych ni¿ to, w któ rym zna j duj¹ siê one przed ewa ku acj¹17.

W pra kty ce ra to w ni czej utar³o siê, ¿e ewa ku a cja krót koo kre so wa wy mu sza na
ewa ku o wa nych opu sz cze nie miejsc prze by wa nia na czas nie d³u¿ szy ni¿ 72 go -
dzi ny. Zwi¹zana jest ona z za gro ¿e nia mi, któ rych cha ra kter nie sku t ku je ko nie -
cz no œci¹ przyk³ado wo uru cha mia nia miejsc przy jê cia ewa ku o wa nych oraz za -
pew nia nia im przez w³adze wy ¿y wie nia. Od wro t nie na to miast wygl¹da sy tu a cja
w przy pa d ku ewa ku a cji d³ugo o kre so wej. W tym wy pa d ku cha ra kter za gro ¿e nia
(np. po wo dzi, ska ¿e nia ra dio akty wne go) mo¿e wy mu szaæ ko nie cz noœæ opu sz cze -
nia stre fy za gro ¿e nia na czas zde cy do wa nie d³u¿ szy ni¿ trzy doby. Ponad to uru -
cho mie nia wy ma gaj¹ me cha ni z my za bez pie cze nia logi sty cz ne go ewa ku an tów18.
Osobn¹ kwe stiê sta no wi tu pro ble ma ty ka za bez pie cze nia przed gra bie¿¹ po rzu -
co ne go do by t ku.

Wspo mnia na bez po œred nioœæ od dzia³ywa nia za gro ¿e nia wy ra ¿a siê w mo ¿ li -
wo œci za sto so wa nia ³¹czo nej fo r my ochro ny lud no œci, mia no wi cie ewa ku a cji
z ukry wa niem siê we wsze l kie go ro dza ju bu do w lach ochron nych (np. schro -
nach). Bu do w le ta kie mog¹ pe³niæ fun kcjê bu fo ra bez pie cze ñ stwa – cza so wej po -
cze ka l ni w sy tu a cji, gdy ewa ku a cja z ja kichœ wzglê dów (np. wy so kie go ry zy ka
okre so we go, bez po œred nie go od dzia³ywa nia za gro ¿e nia na ewa ku o wa nych) jest
nie mo ¿ li wa przez ja kiœ bli ¿ej nie okre œlo ny czas.

Sto pieñ zor gani zo wa nia to osta t nie kry te rium po dzia³u ewa ku a cji. W naj-
pro stszym ujê ciu mo ¿ na mó wiæ o ewa ku a cji zor gani zo wa nej b¹dŸ niezo rgani zo -
wa nej. Ewa ku a cja zor gani zo wa na przy bie ra po staæ przed siê w ziê cia pro wa dzo ne -
go z u¿y ciem œro d ków ko mu ni ka cji zbio ro wej (poci¹gów, tra m wa jów, tro le j bu -
sów, au to bu sów, bu sów, sa mo lo tów, sta t ków itp.) pod ko mend¹ osób lub
ze spo³ów wy po sa ¿o nych w wie dzê na te mat prze bie gu tras ewa ku a cji, miejsc
przy jê cia lud no œci oraz in nych przed mio to wych ele men tów orga niza cy j nych.
Mo¿e rów nie¿ mieæ fo r mê samo ewa ku a cji, czy li za pla no wa nych dzia³añ po le -
gaj¹cych na sa mo dzie l nym prze mie sz cza niu siê z re jo nów ob jê tych za gro ¿e niem
do miejsc bez pie cz nych, w opa r ciu o w³asne mo ¿ li wo œci (trans po rto we, za kwa -
tero wa nia) lud no œci19. W dru gim przy pa d ku – ewa ku a cji niezo rgani zo wa nej
– rów nie¿ mowa o samo ewa ku a cji lud no œci, wi dzia nej jed nak przez pry z mat
beha wio ra l nej od po wie dzi lu dzi na kry ty cz nie ni skie po czu cie bez pie cze ñ stwa
w za ist nia³ych oko li cz no œciach.
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Po wy ¿sze ro dza je ewa ku a cji mog¹ za ist nieæ w tym sa mym cza sie, w od nie sie niu 
do tej sa mej spo³ecz no œci. Z jed nej stro ny roz wi ja to mo ¿ li wo œci pla ni sty cz ne,
z dru giej na to miast sta no wi wy zwa nie pod czas wyst¹pie nia sy tu a cji za gro ¿e nia.

Pol ska kon ce p cja ewa ku a cji lud no œci wpi su je siê w przed sta wio ne po wy ¿ej
roz wa ¿a nia. Wy ni ka to z re gu la cji za wa r tych we wspo mnia nych ju¿ wy ty cz nych
i in stru kcji Sze fa Ob ro ny Cy wi l nej Kra ju. Wska zuj¹ one na na stê puj¹ce ro dza je
ewa ku a cji (zró¿ ni co wa ne pod k¹tem cha ra kte ru od dzia³ywa nia na po ten cja l nych 
ewa ku an tów ogó³u za gro ¿eñ)20:
l Ewa ku a cja I sto p nia – ini cjo wa na wsku tek wyst¹pie nia nie prze wi dzia nego,

bez po œred nie go za gro ¿e nia dla ¿y cia lub zdro wia lu dz kie go, rea li zo wa na
niezw³ocz nie po jego za ist nie niu, orga ni zo wa na na po le ce nie sze fów ob ro ny
cy wi l nej wo je wództw, po wia tów i gmin b¹dŸ oso by kie ruj¹cej dzia³ania mi
rato w ni czy mi (KDR).

l Ewa ku a cja II sto p nia – orga ni zo wa na na po le ce nie sze fów ob ro ny cy wi l nej
wo je wództw, po wia tów i gmin, w opa r ciu o uprze d nio przy go to wa ne pla ny
prze mie sz cze nia lud no œci, zwierz¹t i mie nia z re jo nów przy leg³ych do
zak³adów, obie któw hydro tech ni cz nych, ze stref za le wo wych oraz re jo nów
przy leg³ych do in nych obie któw sta no wi¹cych po ten cja l ne za gro ¿e nie
w przy pa d ku ich usz ko dze nia lub awa rii, ini cjo wa na w mo men cie wyst¹pie -
nia sym pto mów ta kie go za gro ¿e nia.

l Ewa ku a cja III sto p nia – roz po czy na na na po le ce nie sze fów ob ro ny cy wi l nej
wo je wództw, po wia tów i gmin b¹dŸ or ga nu wo j sko we go w stre fie bez po œred -
nich dzia³añ wo jen nych, po le gaj¹ca na uprze d nio przy go to wa nym i za pla no -
wa nym prze mie sz cze niu lud no œci, zwierz¹t oraz mie nia pod czas
pod wy ¿sza nia sta nu go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa. Pro wa dzo na w zwi¹zku
z za gro ¿e nia mi bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa, w szcze gó l no œci kry zy sem mi li ta r -
nym oraz wojn¹. 
Wszy stkie wska za ne ro dza je ewa ku a cji tra ktuj¹ o prze mie sz cza niu lud no œci

z za gro ¿o nych te re nów. Mo¿e ono do ty czyæ ogó³u osób lub je dy nie wy bra nych ich
grup. W za le ¿ no œci od uwa run ko wañ sytu a cy j nych, ewa ku a cja mo¿e mieæ ponad to
cha ra kter po wszech ny b¹dŸ fa zo wy, bez po œred ni lub po œred ni. Po¿¹da nym jest,
aby po sia da³a atry but zor gani zo wa nia, i to w mo ¿ li wie naj wy ¿szym sto p niu oraz
do sto so wa na by³a do uwa run ko wañ sze ro ko ro zu mia nej wspó³cze s no œci.

W kon te k œcie osta t nie go za le ce nia na le ¿y wy ko rzy staæ fakt po sia da nia przez
zna cz ny od se tek oby wa te li w³as nych œro d ków trans po rtu oraz mo ¿ li wo œci mie sz -
ka nio wych na te re nach s¹sied nich w sto sun ku do tych po ten cja l nie za gro ¿o nych
(mie sz ka nia w³asne, ro dzi ny, zna jo mych itp.). Z tego te¿ wzglê du pod mio ty
w³aœci we zarz¹dza niu (pla no wa niu, orga ni zo wa niu, prze wo dze niu, kon tro lo wa -
niu) ewa ku acj¹, po win ny opie raæ swo je dzia³ania na zor gani zo wa nej samo ewa ku -
a cji lud no œci, maj¹c jed no cze œ nie na wzglê dzie jej od mia nê, tra kto wan¹ w op ty ce
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beha wio ra l nej od po wie dzi cz³owie ka na kry ty cz nie ni ski po ziom po czu cia bez -
pie cze ñ stwa (samo ewa ku a cjê spontaniczn¹). 

Wsze l kie zor gani zo wa ne fo r my ewa ku a cji z wy ko rzy sta niem œro d ków ko mu -
ni ka cji zbio ro wej na le ¿y ro zu mieæ jako po mo c ni cze ele men ty pro ce su prze mie -
sz cza nia lud no œci, de dy ko wa ne w szcze gó l no œci oso bom nie maj¹cym w wy ma ga -
nym ry go ra mi ewa ku a cji cza sie do stê pu do œro d ków trans po rtu indy widu al ne go
(sa mo cho dów oso bo wych, mo to cy kli itp.), hospi tali zo wa nym, mie sz ka ñ com do -
mów opie ki spo³ecz nej, zak³adów opie ki nad oso ba mi sta r szy mi, do mów dzie cka, 
oso bom nie pe³no spra w nym oraz u¿yt ko w ni kom pla có wek oœwia to wych21.

Samo ewa ku a cja wspo mi na nych grup, przez wzgl¹d na ich cha ra kte ry stykê,
mo¿e mieæ bez po œred ni wp³yw na wyd³u¿a nie cza su opu sz cza nia miejsc nie bez -
pie cz nych. Dla te go te¿ za le ca siê, by prze bie ga³a w spo sób o mo ¿ li wie jak naj wy -
¿szym sto p niu zor gani zo wa nia, z po mi niê ciem samo ewa ku a cji22.

Pol ska kon ce p cja ewa ku a cji lud no œci prze wi du je czte ry fazy tego przed siê w -
ziê cia. S¹ to ko le j no23:

• pod jê cie de cy zji o ewa ku a cji,
• ala r mo wa nie,
• opu sz cza nie stre fy za gro ¿e nia i po ru sza nie siê po dro gach ewa ku a cji,
• roz lo ko wa nie w mie j s cach przy jê cia lud no œci.
Wa r to do daæ, ¿e zja wi sko ofi cja l ne go za ko ñ cze nia ewa ku a cji w mo men cie

roz lo ko wa nia ewa ku an tów na ob sza rze uwa ¿a nym za bar dziej bez pie cz ny ni¿
stre fa za gro ¿e nia zda je siê po mi jaæ wie le isto t nych z pun ktu wi dze nia sze ro ko ro -
zu mia ne go bez pie cze ñ stwa pro ble mów. Jed nym z nich jest ju¿ sam po wrót
do do mów, uz na nie, ¿e ob sza ry opu sz czo ne na daj¹ siê w ogó le, by przyj¹æ swo ich
mie sz ka ñ ców oraz aspekt za bez pie cze nia pozo sta wio ne go mie nia przed gra bie¿¹.
Pol skie akty pra w ne, a ta k ¿e przed mio to we do ku men ty faku lta ty w ne, nie pre-
cy zuj¹ tych kwe stii, po mi mo od wro t nej sy tu a cji w przy pa d ku kra jów czê œciej do -
ty ka nych sku t ka mi za gro ¿eñ wa run kuj¹cych prze pro wa dza nie ewa ku a cji ni¿
Pol ska24.

Pod jê cie de cy zji o ewa ku a cji sta no wi pierwsz¹ oma wian¹ jej fazê. Jest to o tyle
isto t ne, ¿e nie w ka ¿ dym przy pa d ku opu sz cza nie stre fy za gro ¿e nia, w tym po ru -
sza nie siê w na ra ¿e niu na uwa run ko wa nia atmo sfe ry cz ne, pro wa dzi do zwiê ksze -
nia po zio mu bez pie cze ñ stwa lud no œci, na wet argu men towa ne go jak naj szy b szym 
opu sz cze niem te j ¿e stre fy. W przy pa d ku ta kich za gro ¿eñ, jak m.in. opad ra dio -
akty w ny, uwo l nie nie che mi cz nej sub stan cji nie bez pie cz nej lub pan de mia, zde -
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cy do wa nie bar dziej wska za nym dla ¿y cia i zdro wia oso by za gro ¿o nej bê dzie po -
zo sta nie w mie j s cu doty ch cza sowe go prze by wa nia25.

Do ka ta lo gu za gro ¿eñ, któ rych wyst¹pie nie b¹dŸ upraw dopo dob nie nie wy -
st¹pie nia mo¿e sku t ko waæ ewa ku acj¹, za li cza siê m.in.26:
l po wódŸ wez bra niow¹,
l po wódŸ opa dow¹,
l akty w noœæ wu l ka niczn¹ (po opa dzie wul ka ni cz nym),
l osu wi ska zie mi,
l po ¿ar lasu,
l usz ko dze nie in fra stru ktu ry, w szcze gó l no œci in fra stru ktu ry kry ty cz nej,
l nie wy sta r czaj¹c¹ liczbê za so bów ra to w ni czych,
l tsu na mi,
l wia try hu ra ga no we.

Do pod jê cia de cy zji o ewa ku a cji po win no dojœæ po uprzed niej kom p le kso wej
ana li zie za gro ¿e nia, uwa run ko wañ ob sza ru za gro ¿o ne go i prze by waj¹cych na
nim spo³ecz no œci, a ta k ¿e pro gnoz roz wo ju sy tu a cji. Mog¹ one bo wiem wska zy -
waæ na ko nie cz noœæ po zo sta nia lud no œci w mie j s cu aktu a l ne go prze by wa nia, po -
mi mo wy stê po wa nia za gro ¿e nia za czer pniê te go z po wy ¿sze go ka ta lo gu. Z dru giej 
stro ny, za gro ¿e nia, w przy pa d ku któ rych nie wska za ne jest ini cjo wa nie ewa ku a -
cji, mog¹ pro wa dziæ do za gro ¿eñ wtó r nych, de te r mi nuj¹cych ju¿ za sad noœæ wy -
bo ru tej fo r my ochro ny lud no œci.

Przyk³ad ta kiej gru py za gro ¿eñ sta no wi¹ po wa ¿ ne awa rie prze mys³owe, przy -
bie raj¹ce czê sto po staæ po wa ¿ nych awa rii in fra stru ktu ry kry ty cz nej lub  ko mu-
 na l nej. Ko nie cz noœæ ewa ku a cji te re nów w ich bez po œred nim s¹sie dztwie mo¿e
byæ uza sad nia na groŸb¹ eks plo zji oraz uwo l nie nia to ksy cz nych sub stan cji che -
mi cz nych i bio lo gi cz nych27.

Ala r mo wa nie w sy tu a cji pod jê cia de cy zji o ewa ku a cji obe j mu je dwie fazy:
l ala r mo wa nie osób zaan ga ¿o wa nych w orga ni zo wa nie ewa ku a cji,
l ala r mo wa nie lud no œci.

W pie r wszym przy pa d ku przy j mu je siê za sa dê du b lo wa nia kana³ów ko mu ni -
ka cji, tak by ogra ni czyæ do mi ni mum pra wdopo dobie ñ stwo niepo infor mo wa nia
któ rej ko l wiek z osób zaan ga ¿o wa nych w orga ni zo wa nie ewa ku a cji o fa kcie ko -
nie cz no œci jej prze pro wa dze nia. Z tego to po wo du ala r mo wa nie od by wa siê przy
u¿y ciu za rów no œro d ków ³¹czno œci tele fo ni cz nej (radio tele foni cz nej), jak i go ñ -
ców28.

Isto t ne w op ty ce ala r mo wa nia lud no œci s¹ na to miast œro d ki ma so we go prze -
ka zu. O ile nie wska za ne jest ich an ga ¿o wa nie na eta pie dys try bu cji in fo r ma cji do
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osób fun kcy j nych w pro ce sie ewa ku a cji, o tyle w kon te k œcie ko nie cz no œci do ta r -
cia do sze ro kie go gro na od bio r ców, w tym osób za gro ¿o nych, nie oce nio ne po zo -
staj¹ ra dio i te le wi zja. Na po trze by ³¹czno œci po wia da mia nia wy ko rzy stu je siê do -
stê p ne re gio na l ne rozg³oœ nie ra dio we i te le wi zyj ne. Za uzu pe³niaj¹ce kana³y ko -
mu ni ka cji uwa ¿a siê roz wie sza nie pla ka tów, roz da wa nie ulo tek oraz wyko rzy s ty -
wa nie ru cho mych œro d ków nag³aœ niaj¹cych29.

Opu sz cza nie stre fy za gro ¿e nia i po ru sza nie siê po dro gach ewa ku a cji to za sad -
ni cza jej faza, któ ra po win na bez po œred nio pro wa dziæ do zmnie j sze nia ry zy ka
utra ty zdro wia, a na wet ¿y cia, przez oso by prze by waj¹ce w stre fie za gro ¿e nia. Za -
sad nym jest, by cha ra kte ryzo wa³a siê ona jak naj wy ¿szym po zio mem zor gani zo -
wa nia. Z tego po wo du, na po trze by spra w ne go (sku te cz ne go, eko nomi cz ne go
i ko rzy st ne go) prze bie gu pro ce su ewa ku a cji, na le ¿y roz win¹æ na czas jej prze pro -
wa dza nia na stê puj¹ce ele men ty orga niza cy j ne30:
1. W stre fie za gro ¿e nia:

l ze spo³y ewiden cyjno -infor macyj ne (re je stru je siê tam i wy da je ka r ty ewa -
ku a cji, in fo r mu je lud noœæ o prze bie gu tej fo r my jej ochro ny, kie ru je siê
ewa ku an tów do pun któw zbiór ki lub pun któw za³ado w czych na œro d ki
trans po rtu, a ta k ¿e udzie la siê ze z wo leñ na po ru sza nie siê w³as ny mi œro d -
ka mi trans po rtu),

l pun kty zbiór ki (mie j s ca fo r mo wa nia ko lumn ewa ku an tów pie szych, któ rzy 
pod ko mend¹ prze wod ni ka udaj¹ siê dro ga mi ewa ku a cji poza stre fê za gro -
¿e nia),

l pun kty za³ado w cze na œro d ki trans po rtu (mie j s ca za³adun ku ewa ku an tów
do œro d ków ko mu ni ka cji zbio ro wej),

l ze spo³y po mo cy me dy cz nej,
2. Na tra sach ewa ku a cji:

l ze spo³y po mo cy me dy cz nej,
l ze spo³y po mo cy lo gi sty cz nej,

3. W mie j s cach przy jê cia lud no œci (w tzw. stre fie bez pie cz nej):
l pun kty wy³ado w cze (mie j s ca, w któ rych ewa ku o wa ni opu sz czaj¹ œro d ki ko -

mu ni ka cji zbio ro wej, na stê p nie udaj¹ siê do pun któw roz dzie l czych, b¹dŸ
bez po œred nio w mie j s ca za kwa tero wa nia),

l pun kty roz dzie l cze (mie j s ca dys po no wa nia ewa ku an tów do uprze d nio
przy go to wa nych i zewi den cjono wa nych miejsc za kwa tero wa nia, przyk³a -
do wo szkó³, przed szko li, in ter na tów, do mów stu den ta, ho te li, mo te li, sal
gi mna sty cz nych, mia ste czek na mio to wych, ko œcio³ów, szpi ta li).

Na le ¿y za zna czyæ, ¿e wska za ne po wy ¿ej ele men ty orga niza cy j ne s¹ chara -
ktery sty cz ne dla ewa ku a cji II sto p nia. Uwa run ko wa nia sy tu a cji za gro ¿e nia (np.
bra ki ka dro we, pro gno za roz wo ju za gro ¿e nia, ko nie cz noœæ niezw³ocz ne go uda -
nia siê do miejsc bar dziej bez pie cz nych), mog¹ sku t ko waæ bra kiem cza su na ich
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roz wi ja nie (za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ cho cia ¿ by ewa ku a cja I sto p nia za ini cjo -
wa na przez KDR). Ewa ku a cja po win na byæ wiêc przed siê w ziê ciem pla no wa nym
z uw z glêd nie niem pe w ne go ro dza ju ela sty cz no œci, tak by mo ¿ na by³o cze r paæ
z mo de lu wzo r co we go (wszy stkich wy mie nio nych ele men tów b¹dŸ je dy nie wy -
bra nych) jej or ga ni za cji w za le ¿ no œci od oko li cz no œci.

Bez wzglê du na to, ile i któ re ele men ty orga niza cy j ne ewa ku a cji zo stan¹ uru -
cho mio ne, prio ry te tem jest za pe w nie nie na czas ewa ku a cji za bez pie cze nia31:
l trans po rto we go,
l tech ni cz ne go,
l porz¹dkowo -o chron ne go,
l medycz no-sa nitar ne go,
l socja lno- byto we go,
l ³¹czno œci.

Za bez pie cze nie trans po rto we obe j mu je wsze l kie go ro dza ju spo so by prze mie -
sz cza nia siê lud no œci. W przy pa d ku prze jez d no œci tra któw komu nika cy j nych,
bê dzie to za pe w nie nie œro d ków ko mu ni ka cji zbio ro wej (np. poci¹gów, tra m wa -
jów, au to bu sów, bu sów), prze zna czo nych w szcze gó l no œci dla osób nie zdo l nych
do samo ewa ku a cji. Je œli dro gi i ich skrzy ¿o wa nia oka¿¹ siê nie prze jez d ne, na le ¿y
za pe w niæ lud no œci mo ¿ li woœæ ewa ku a cji pie szej.

Za bez pie cze nie te ch ni cz ne de dy ko wa ne jest ze spo³om po mo cy lo gi sty cz nej
oraz in nym pod mio tom re a li zuj¹cym ich za da nia. Obe j mu je za pe w nie nie na dro -
gach ewa ku a cji nie zak³óco ne go prze mie sz cza nia siê stru mie ni ewa ku o wa nych
(za rów no zmo tory zo wa nych, jak i pie szych). Jego isto t noœæ prze ja wia siê szcze -
 gó l nie w kon te k œcie za bez pie cze nia od po wied niej ilo œci pa liw, czê œci za pa so wych 
i ma te ria³ów eks ploa tacy j nych po ja z dów sa mo ewa ku uj¹cej siê lud no œci.

Ce lem za bez pie cze nia porz¹dkowo -o chron ne go jest utrzy ma nie bez pie cze ñ stwa
i porz¹dku pub li cz ne go na wszy stkich eta pach ewa ku a cji, w stre fie za gro ¿e nia, na
dro gach ewa ku a cji oraz w mie j s cach przy jê cia lud no œci. Po nie wa¿ cha ra kter za gro -
¿e nia i pro ce su ewa ku a cji mo¿e nie rza d ko sprzy jaæ nie po ko jom spo³ecz nym, a na wet 
pa ni ce, za da nia porz¹dko wo -o chron ne po win ny byæ rea li zo wa ne na ba zie za so bów
Po li cji, stra ¿y gmin nych (mie j skich) oraz Si³ Zbro j nych RP.

Za bez pie cze nie medy czno- sani tar ne po le ga na za pe w nie niu opie ki me dy cz -
nej i sanitar no-epi demiolo gicz nej. W przy pa d ku opie ki me dy cz nej, rea li zo wa ne
jest przez ze spo³y ra tow ni c twa me dy cz ne go, s³u¿by ra to w ni cze i or ga ni za cje
para me dy cz ne. Opie kê sanitar no-epi demio lo giczn¹ spra wuj¹ wo je wó dz kie i te -
re no we sta cje sanitar no-epi demiolo gicz ne.

Za za bez pie cze nie so cjal no- byto we od po wia daj¹ sze fo wie ob ro ny cy wi l nej
(OC) wo je wództw i gmin w³aœci wych mie j s com przy jê cia lud no œci. Po win ni oni
za pe w niæ ewa ku an tom mie j s ce za kwa tero wa nia, ¿y w noœæ oraz nie zbêd ne przed -
mio ty co dzien ne go u¿y t ku (np. ubra nia, œro d ki czy sto œci).
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Za bez pie cze nie ³¹czno œci z ko lei tra ktu je o:
l ³¹czno œci po wia da mia nia (osób zaan ga ¿o wa nych w or ga ni za cjê ewa ku a cji

oraz lud no œci za gro ¿o nej),
l ³¹czno œci kie ro wa nia i wspó³dzia³ania.

Ele men tem wy ko na w czym przed siê w ziêæ z za kre su za bez pie cze nia ³¹czno œci
mog¹ byæ sy ste my sze ro ko ro zu mia nej ³¹czno œci, któ re fun kcjo nuj¹ w ra mach sys -
te mu zarz¹dza nia kry zy so we go, krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go, sy s -
te mu ra tow ni c twa me dy cz ne go lub na po trze by Si³ Zbro j nych RP.

Fazy ewa ku a cji oraz ich wzo r co we zrela tywi zo wa nie z osi¹ cza su zo sta³y po ka -
za ne na rys. 1.

Jed nak na wet  naj le piej zor gani zo wa na ewa ku a cja lud no œci nie jest pro ce sem bez -
pie cz nym. Wœród za gro ¿eñ, któ re mog¹ byæ przez ni¹ ge ne ro wa ne, wy mie nia siê:
l spon ta niczn¹ samo ewa ku a cjê lud no œci,
l cha os info rma cy j ny,
l ko mu ni ka cyjn¹ nie dro ¿ noœæ dróg ewa ku a cji (m.in. za blo ko wa nie skrzy ¿o wañ 

i dróg wy ja z do wych ze stre fy ewa ku a cji),
l nie po ko je spo³ecz ne,
l agre sjê (np. na za kor ko wa nych dro gach ewa ku a cji),
l gra bie ¿e pozo sta wio ne go mie nia,
l bez po œred nie na ra ¿e nie ewa ku o wa nych na od dzia³ywa nie za gro ¿e nia,
l stan bez po œred nie go za gro ¿e nia zdro wia lub ¿y cia (np. pod czas ewa ku a cji

szpi ta la),
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l pa ni kê,
l efekt do mi na (opi suj¹cy ci¹gi przy czyno wo-sku tko we cha ra kte ry zuj¹ce za -

le ¿ no œci wza je mne go wp³ywu za gro ¿eñ przy j mo wa nych za pie r wo t ne na ich
wtó r ne od po wied ni ki).
Na le ¿y za zna czyæ, ¿e po wy ¿sze wy szcze gól nie nie nie sta no wi ka ta lo gu za -

mkniê te go. Za gro ¿e nia mog¹ bo wiem wp³ywaæ na sie bie, wy ka zuj¹c na wet wza -
je m ny sy ne r gizm od dzia³ywañ.

2. Samo ewa ku a cja lud no œci – za gro ¿e nie czy fo r ma ewa ku a cji

In stru k cja Sze fa Ob ro ny Cy wi l nej Kra ju w spra wie za sad ewa ku a cji lud no œci,
zwierz¹t i mie nia na wy pa dek ma so we go za gro ¿e nia, wska zu je jed noz na cz nie, ¿e sa -
moe waku a cja lud no œci jest prze wa ¿ nie do mi nuj¹c¹ form¹ ewa ku a cji32. Z doty ch -
cza so wych roz wa ¿añ wy ni ka, ¿e mo¿e ona przyj¹æ po staæ zor ga ni zo wan¹ (samo -
ewa ku a cja zor gani zo wa na) b¹dŸ nie zor gani zo wan¹ (samo ewa ku a cja spon ta-
ni cz na).

Samo ewa ku a cja zor gani zo wa na zda je siê byæ wy godn¹ – dla w³aœci wych miejs -
co wo or ga nów de cy zy j nych – form¹ ochro ny lud no œci, w po rów na niu do jej zor -
gani zowa ne go od po wied ni ka opa r te go na œro d kach ko mu ni ka cji zbio ro wej. Za -
da nia pod mio tów zaan ga ¿o wa nych w jej or ga ni za cjê ogra ni czaj¹ siê bo wiem do
za pe w nie nia:
l mo ¿ li wie bez pie cz nych wa run ków w pun ktach zbiór ki, 
l bez pie cze ñ stwa prze mie sz cza nia siê po dro gach ewa ku a cji
l obs³ugi pun któw przy jê cia lud no œci. 

Ewa ku an ci po ru szaj¹ siê pie szo lub przy wy ko rzy sta niu w³as nych œro d ków
trans po rtu. Mog¹, acz ko l wiek nie musz¹, ko rzy staæ z wy zna czo nych miejsc przy -
jê cia lud no œci. Do da t ko wo odci¹¿aj¹ je, je œli dys po nuj¹ w³as ny mi mo¿ li wo œcia mi 
lo ka lo wy mi (np. mie sz ka nie w³asne, ro dzi ny, zna jo mych). Samo ewa ku a cja zor -
gani zo wa na wy ma ga jed nak za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa ewa ku o wa nym, co
samo w so bie sta no wi wy zwa nie m.in. dla or ga nów ad mi ni stra cji pa ñ stwo wej,
stra ¿y, s³u¿b i in spe kcji. Bez pie cze ñ stwo to po win no nawi¹zy waæ do wszy stkich
ele men tów orga niza cy j nych ewa ku a cji lud no œci, w tym samo ewa ku a cji zor ga-
 nizo wa nej, z po³o¿e niem szcze gó l ne go na ci sku na bez pie cze ñ stwo i porz¹dek pu -
b li cz ny, zw³aszcza:
l ³ad i porz¹dek w mie j s cach zbiór ki, pun ktach za³ado w czych na œro d ki trans -

po rtu, pun ktach wy³ado w czych i pun ktach roz dzie l czych,
l porz¹dek pu b li cz ny oraz nie zak³óco ny przep³yw ewa ku o wa nych (pie szych

lub po ja z dów) na dro gach ewa ku a cji,
l za bez pie cze nie lo gi sty cz ne i po moc te ch niczn¹ na dro gach ewa ku a cji,
l po moc me dyczn¹ na dro gach ewa ku a cji,
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l ko mu ni ka cjê (np. za po œred ni c twem lo ka l nej rozg³oœni ra dio wej, przez któr¹
na da wa ne ko mu ni ka ty bêd¹ od bie ra ne w po ja z dach, te le fo nach ko mór ko -
wych i urz¹dze niach prze no œ nych na wy po sa ¿e niu ewa ku o wa nych oraz osób
zaan ga ¿o wa nych w or ga ni za cjê ewa ku a cji).
Samo ewa ku a cja spon ta ni cz na mo¿e na to miast roz pocz¹æ siê je sz cze przed

faz¹ ala r mo wa nia. Prze ka zy me dia l ne, bo ga te w in ter pre ta cje eks per tów i, nie ste -
ty, pseu doe kspe r tów, mog¹ sku t ko waæ po dej mo wa niem de cy zji o samo ewa ku a cji 
przez po szcze gó l nych oby wa te li i ich ro dzi ny. Rze czy wi sta po je mnoœæ stre fy za -
gro ¿e nia bê dzie nie rza d ko mnie j sza ni¿ zak³ada na w pla nach ewa ku a cji, któ re
uw z glêd niaj¹ ca³ko wit¹ li cz bê mie sz ka ñ ców roz pa try wane go ob sza ru. Jest to ko -
rzy st ne z pun ktu wi dze nia or ga ni za cji ewa ku a cji, po nie wa¿ mo¿e pro wa dziæ do
osi¹gniê cia cza su opu sz cza nia stre fy za gro ¿e nia kró t sze go ni¿ zak³ada ny. Ni ski
sto pieñ zor gani zo wa nej samo ewa ku a cji spon ta ni cz nej mo¿e na to miast sku t ko -
waæ wy¿sz¹ ni¿ w przy pa d ku po zo sta³ych ro dza jów ewa ku a cji, po da t no œci¹ na
cha os info rma cy j ny, nie po ko je spo³ecz ne, agre sjê, z pa nik¹ w³¹cz nie. Wy mie nio -
ne w po prze dnim roz dzia le za gro ¿e nia zdaj¹ siê byæ bar dziej na ma ca l ne w op ty ce
tego spon tani cz ne go, czê sto nie mo¿ li we go do zarz¹dzania, zjawiska.

Za sad nym wy da je siê wiêc twier dze nie, ¿e samo ewa ku a cja lud no œci po win na
byæ bra na pod uwa gê przy oka zji roz wa ¿añ na te mat ewa ku a cji lud no œci. Po twier -
dzaj¹ to wy nik ba dañ, uka zuj¹ce jej „ma sow¹” ska lê. J. Ca r ne gie i D. Deka33

wska zuj¹, ¿e owa ska la waha siê w wa run kach ame ry ka ñ skich w za kre sie wa r to œci 
od 30% do 67% (naj ni ¿ sza wa r toœæ od po wia da za gro ¿e niom che mi cz nym po -
wsta³ym wsku tek ka ta stro fy ko le jo wej, naj wy ¿sza ata ko wi terro rysty cz ne mu).

Ba zuj¹c na wy ni kach oma wia nych ba dañ, po dej mo wa niu de cy zji o samo ewa -
ku a cji sprzy jaj¹ na stê puj¹ce czyn ni ki34:
l wy so ka per ce p cja ry zy ka,
l od czu wa l noœæ za gro ¿e nia z uwa gi na fi zyczn¹ bli skoœæ mie j s ca zda rze nia (np.

awa rii, ka ta stro fy) i mie j s ca po by tu ewa ku an tów,
l wy kszta³ce nie wy ¿sze ewa ku an tów,
l fakt u¿y wa nia jê zy ka in ne go ni¿ an gie l ski w kon ta ktach do mo wych,
l fakt po zo sta wa nia w zwi¹zku z ma³¿e ñ skim, po³¹czo ny z po sia da niem po to m -

stwa w wie ku po ni ¿ej 18. roku ¿y cia.
Gru py osób, któ re za de kla ro wa³y nie chêæ opu sz cza nia do mostw w sy tu a cji za -

gro ¿e nia w ogó le to35:
l w³aœci cie le zwierz¹t do mo wych,
l oso by nie pe³no spra w ne,
l oso by za mie sz kuj¹ce ponad piêæ lat w jed nym mie j s cu,
l oso by o ni skich za ro b kach,
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l oso by nie po sia daj¹ce w³as ne go œro d ka trans po rtu,
l oby wa te le w wie ku co naj mniej 65 lat.

W Pol sce nie pro wa dzo no dot¹d ba dañ repre zenta ty w nych w ska li ca³ego kra -
ju, któ re tra kto wa³yby o ska li samo ewa ku a cji lud no œci. Ba da nia w wa run kach
ame ry ka ñ skich su ge ruj¹ jed nak isto t noœæ tego za gad nie nia, mimo i¿ cha ra kter
od po wie dzi re spon den tów by³ je dy nie de kla raty w ny.

Bior¹c pod uwa gê po wy ¿sze roz wa ¿a nia, nie spo sób jed noz na cz nie od po wie -
dzieæ na py ta nie, czy samo ewa ku a cja lud no œci po win na byæ ro zu mia na przez pry -
z mat je dy nie za gro ¿e nia b¹dŸ ro dza ju ewa ku a cji lud no œci. Nie mniej jed nak
zarz¹dza nie ewa ku acj¹ w ogó le wy ma ga komp le kso we go po dej œcia, któ re go wy -
ra zem jest m.in. uw z glêd nie nie samo ewa ku a cji lud no œci w omó wio nym du a li z -
mie jej ro zu mie nia.

3. Or ga ni za cja ewa ku a cji zwi¹za nej z dys funkcj¹ obie ktu
Fi l trów Wa r sza wskich

Dys fun k cja obie ktu Fi l trów Wa r sza wskich, zwi¹zana z opi sa nym tu za gro ¿e -
niem o cha ra kte rze ter rory sty cz nym, zda je siê wpi sy waæ w przes³anki œwiadcz¹ce 
o za sad no œci ewa ku a cji osób zna j duj¹cych siê w stre fie pro gno zowa ne go za gro ¿e -
nia. Œwiadcz¹ o tym:
l w³aœci wo œci fizy ko che micz ne sub stan cji nie bez pie cz nej, któ ra mo¿e zo staæ

uwo l nio na wsku tek ewen tu a l nej de to na cji ma te ria³ów wy bu cho wych ter ro ry -
sty oraz fakt po sia da nia przez nie go niezi denty fikowa ne go ma te ria³u bio logi -
cz ne go, wnie sio ne go z za mia rem ska ¿e nia pun ktu uz da t nia nia wody pi t nej
– brak iden ty fi ka cji czyn ni ka bio logi cz ne go nie wy klu cza mo ¿ li wo œci prze no -
sze nia go przez ob³ok uwo l nio ne go chlo ru,

l umie js co wie nie i za siêg po ten cja l nej stre fy za gro ¿e nia, obe j muj¹cej m.in.
szpi tal oraz cen trum mia sta – sto li cê kra ju, z jej in fra stru ktur¹ bi z ne sow¹
(biu ro w ce, po zo sta³e obie kty us³ugo we), mie sz kaln¹ (obie kty mie sz ka l ne),
ko mu ni ka cyjn¹ (sta cja me tra, Dwo rzec Cen tra l ny, li nie tra m wa jo we i au to bu -
so we) w³¹cz nie,

l mo ¿ li woœæ od dzia³ywa nia za gro ¿e nia pie rwo t ne go (wy buch bo m by) oraz za -
gro ¿eñ wtó r nych (roz prze strze nie nie siê ska ¿o ne go ma te ria³em bio lo gi cz nym 
ob³oku chlo ru, nie po ko je spo³ecz ne, pa ni ka itp.) na znaczn¹ li cz bê osób jed -
no cze œ nie (ponad 157 ty siê cy osób po ten cja l nie za gro ¿o nych),

l brak in fo r ma cji od no œ nie obie któw ochron nych w stre fie za gro ¿e nia, któ re
mog³yby spe³niæ po trze by ochron ne za gro ¿o nej lud no œci.
Opie raj¹c siê na pol skiej kon ce pcji ewa ku a cji lud no œci, przy j mu je siê, ¿e

zak³ada ne oko li cz no œci zda rze nia sku t kuj¹ za sad no œci¹ roz wa ¿e nia uru cho mie -
nia tej fo r my ochro ny lud no œci, ro zu mia nej przez pry z mat ewa ku a cji I sto p nia.
Z pra wdopo dobie ñ stwem bli skim jed no œci zak³ada siê, ¿e zo sta nie ona za ini cjo -
wa na przez KDR na pod sta wie wy ni ków ana li zy oko li cz no œci zda rze nia oraz pro -
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gno zy jego roz wo ju dla naj bar dziej pesy mi sty czne go sce na riu sza ci¹gu przy -
czyno wo-sku t kowe go:
l wy buch,
l ska ¿e nie ob³oku chlo ru ma te ria³em bio lo gi cz nym,
l roz prze strze nia nie siê ska ¿o ne go ob³oku chlo ru zgod nie z kie run kiem wia tru

(ukie run ko wa nie za gro ¿e nia na cen trum mia sta),
l od dzia³ywa nie fizy czno- chemi cz ne oraz psy cho logi cz ne na mie sz ka ñ ców

mia sta, w tym osób prze by waj¹cych w stre fie za gro ¿e nia.
Do usta le nia za³o¿eñ pro ce su ewa ku a cji lud no œci ze stre fy za gro ¿e nia, któ ra

obe j mu je ob szar za mkniê ty lini¹ pe w no œci, nie zbêd ne jest uw z glêd nie nie na stê -
puj¹cych in fo r ma cji:
l Stre fa za gro ¿e nia obe j mu je te ren cen trum mia sta sto³ecz ne go. Jej po wie rz ch -

nia wy no si 1,3 km
2
. Za gro ¿e nie od dzia³ywa niem ska ¿o nym chlo rem od no to -

wu je siê w od leg³oœci ponad 1,7 km od mie j s ca, w któ rym dosz³o do za ma chu
bo m bo we go.

l Wa run ki mete oro logi cz ne z jed nej stro ny ogra ni czaj¹ za siêg stre fy za gro ¿e nia 
(opa dy de szczu, tem pe ra tu ra po wie trza), z dru giej na to miast ukie run ko wuj¹
po ten cja l ne za gro ¿e nia na ob sza ry cha ra kte ry zuj¹ce siê bar dzo wy so kim
wska Ÿ ni kiem za lud nie nia.

Wy ty cz ne ewa ku a cji uw z glêd niaj¹ dwa sce na riu sze:

Sce na riusz I:
Go dzi na po ja wie nia siê za gro ¿e nia: 10:00
Li cz ba ewa ku an tów: ok. 157 000 osób
Ogó l na, zak³ada na li cz ba za gro ¿o nych obie któw bu do w la nych: 338,
w tym:
m biu ro wych: 67,
m han d lo wych lub us³ugo wych: 25,
m oœwia ty, ku l tu ry, na uki i spo r tu: 37,
m pro du kcyjnych: 13,
m trans po rtowych: 28,
m ochro ny zdro wia i opie ki so cja l nej: 19,
m po zo sta³ych: 149.

Sce na riusz II
Go dzi na po ja wie nia siê za gro ¿e nia: 19:00,
Li cz ba ewa ku an tów: ok. 52 850 osób,
Ogó l na, zak³ada na li cz ba za gro ¿o nych obie któw bu do w la nych: 349,
w tym:
m han d lo wych lub us³ugo wych: 25,
m mie sz ka l nych: 128,
m trans po rtowych: 28,
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m ochro ny zdro wia i opie ki so cja l nej: 19,
m po zo sta³ych: 149.

l Stre fa za gro ¿e nia obe j mu je œcis³e cen trum mia sta sto³ecz ne go. Wsze l kie fo r -
my ewa ku a cji mog¹ sku t ko waæ (z pra wdopo dobie ñ stwem bli skim jed no œci)
za blo ko wa niem komu nika cy j nym skrzy ¿o wañ i ulic.

l Z uwa gi na w³aœci wo œci fi zy cz ne chlo ru (gaz ciê ¿ szy od po wie trza), wy so kie pra w -
dopo dobie ñ stwo pa ni cz nych za cho wañ lud no œci st³oczo nej na pe ro nach oraz me -
cha nizm t³oko wy po ru szaj¹cych siê poci¹gów (zwiê ksze nie za siê gu od dzia³ywa nia
ska ¿o ne go chlo ru), na le ¿y wy³¹czyæ z pro ce su ewa ku a cji li nie me tra i ko lej.

l W stre fie za gro ¿e nia zna j duj¹ siê obie kty, któ rych u¿y tko w ni cy s¹ szcze gó l nie 
wra ¿ li wi na wsze l kie go ro dza ju za gro ¿e nia; s¹ to m.in.: szpi tal, Dwo rzec Cen -
tra l ny, Pa³ac Ku l tu ry i Na uki, obie kty oœwia to we.

l Przez stre fê za gro ¿e nia prze bie gaj¹ li nie zbio ro wej ko mu ni ka cji na zie mnej
(tra m wa jo we i au to bu so we), a ta k ¿e wie lopa s mo we dro gi wo je wó dz kie. Wszy -
stkie one po win ny zo staæ wy ko rzy sta ne na po trze by ewa ku a cji lud no œci.

l Ewa ku a cjê na le ¿y prze pro wa dziæ w opa r ciu o za so by w³asne sto³ecz nych s³u¿b,
stra ¿y i in spe kcji. Ry gor cza so wy mo¿e bo wiem  unie mo ¿ li wiæ za dys pono wa nie 
do po mo cy do da t ko wych fun kcjo na riu szy Po li cji, PSP b¹dŸ Si³ Zbro j nych RP.
Zda niem au to rów, plan ewa ku a cji na wy pa dek za gro ¿e nia opi sa ne go w po sta -

ci za³o¿eñ ana lizo wa ne go stu dium przy pa d ku, po wi nien byæ ela sty cz ny, tzn. na
tyle ogó l ny, by móg³ uw z glêd niaæ dy na mizm sy tu a cji za gro ¿e nia oraz zmia ny jej
uwa run ko wañ. Z uwa gi na ry go ry cza so we ewa ku a cji, bez za sad nym wy da je siê
roz wi ja nie wszy stkich przed mio to wych ele men tów orga niza cy j nych. W kon se k -
wen cji, plan ewa ku a cji po wi nien uw z glêd niaæ na stê puj¹ce za³o¿enia:
1. W ra mach za bez pie cze nia trans po rto we go:

l Opa r cie pro ce su ewa ku a cji na zor gani zo wa nej samo ewa ku a cji lud no œci,
uzu pe³nia nej ewa ku acj¹ ba zuj¹c¹ na wy ko rzy sta niu œro d ków ko mu ni ka cji
zbio ro wej (tra m wa jów i au to bu sów). Uw z glêd nie nie mo ¿ li wo œci wy ko rzy -
sta nia to ro wisk na po trze by ewa ku an tów pie szych.

l Za blo ko wa nie przez fun kcjo na riu szy Po li cji i Stra ¿y Mie j skiej pa sów ulic
wja z do wych na ob szar po ten cjal ne go za gro ¿e nia. Wy ko rzy sta nie tych pa -
sów, w mia rê mo ¿ li wo œci, do ce lów opu sz cza nia stre fy za gro ¿e nia. 

l Ukie run ko wa nie zmo tory zo wa nych ewa ku an tów w pie r wszej ko le j no œci
na dro gi wo je wó dz kie i po wia to we. 

l Uprzed nie wy zna cze nie ob ja z dów na wy pa dek za blo ko wa nia klu czo wych
dróg wy ja z do wych oraz skrzy ¿o wañ ulic, a ta k ¿e wsze l kich zmian pa -
nuj¹cych na nich wa run ków bez pie cze ñ stwa (wsku tek przyk³ado wo po -
wsta nia pa ni ki lub nie po ko jów spo³ecz nych).

l Wy zna cze nie pun któw zbiór ki ewa ku an tów pie szych na pla cach w po bli ¿u
ich miejsc pra cy oraz g³ów nych dróg ewa ku a cji.
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2. W ra mach za bez pie cze nia tech ni cz ne go:
l Wy³¹cze nie z u¿y t ko wa nia li nii ko le jo wych (w tym li nii me tra) oraz sta cji

przy stan ko wych.
l Zwiê ksze nie ob sa dy za³óg tra m wa jów i au to bu sów ko mu ni ka cji mie j skiej,

a ta k ¿e czê sto œci wy ko ny wa nych przez nie ku r sów poza stre fê za gro ¿e nia.
l Po sta wie nie w stan pod wy ¿szo nej go to wo œci ze spo³ów na pra wczych dla

œro d ków ko mu ni ka cji zbio ro wej.
3. W ra mach za bez pie cze nia porz¹dkowo -o chron ne go:

l Pod wy ¿sze nie za so bów oso bo wych fun kcjo na riu szy Po li cji i Stra ¿y Mie j -
skiej w ob rê bie stre fy za gro ¿e nia.

l Za dys pono wa nie fun kcjo na riu szy Po li cji i Stra ¿y Mie j skiej na dro gi ewa -
ku a cji i do miejsc zbiór ki ewa ku an tów, ce lem za pe w nie nia op ty mal ne go
przep³ywu stru mie ni ru chu (za rów no osób zmo tory zo wa nych, jak i pie -
szych) na dro gach ewa ku a cji.

l Wyod rê b nie nie za so bów s³u¿b porz¹dko wych w³aœci wych za bez pie cze niu
miejsc prze cho wy wa nia przed mio tów wyj¹tko wo cen nych (np. w ga le riach
sprzê tu ele ktro nicz ne go, pra co w niach ju bi le r skich, ban kach).

4. W ra mach za bez pie cze nia medycz no-sa nitar ne go:
l Roz wa ¿e nie niezw³ocz nej ewa ku a cji za gro ¿o ne go szpi ta la.
l Wy zna cze nie s¹sied nich pla có wek s³u¿by zdro wia do prze jê cia szpi ta l nych

ewa ku an tów. 
l Za dys pono wa nie z te re nu ca³ego mia sta na dro gi ewa ku a cji ze spo³ów ra -

tow ni c twa me dy cz ne go, nieza gospo daro wa nych na po trze by ewa ku a cji
szpi ta la, ce lem bie¿¹cego udzie la nia po mo cy me dy cz nej.

l Przy go to wa nie pun któw po mo cy me dy cz nej w stre fie bez pie cz nej (poza
stref¹ za gro ¿e nia). 

l Za dys pono wa nie pra co w ni ków in spe kcji sanitar no-epi demiolo gicz nej do
wy ko ny wa nia bie¿¹cych kon tro li sta nu miejsc za kwa tero wa nia osób ewa -
ku o wa nych. 

5. W ra mach za bez pie cze nia socja lno- byto we go:
l Wy zna cze nie pun któw roz dzie l czych w po bli ¿u gra ni cy stre fy bez pie cz nej

ze stref¹ za gro ¿e nia.
l Wy zna cze nie miejsc przy jê cia ewa ku o wa nych w szko³ach, ho te lach, in ter -

na tach i ko œcio³ach usy tu o wa nych poza stref¹ za gro ¿e nia, po zo staj¹cych
jed nak w po bli ¿u ulic wo je wó dz kich i po wia to wych.

l Za pe w nie nie ¿y w no œci i ar ty ku³ów co dzien ne go u¿y t ku na pod sta wie
wcze œ niej pod pi sa nych umów po miê dzy w³ad za mi mia sta oraz w³aœci cie la -
mi hu r to w ni i skle pów.

6. W ra mach za bez pie cze nia ³¹czno œci:
l D¹¿e nie do ma ksy mal ne go opó Ÿ nie nia wy do sta nia siê in fo r ma cji na te mat

za gro ¿e nia pie rwo t ne go oraz ewen tu a l nych za gro ¿eñ wtó r nych do me diów
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(np. ra dia i te le wi zji), ce lem ogra ni cze nia ry zy ka wyst¹pie nia spon ta ni cz -
nej samo ewa ku a cji lud no œci (nie dopu sz cze nie do tzw. sia nia pa ni ki).

l Wy sta wie nie sta no wisk info rma cy j nych w pun ktach zbiór ki (stre fa za gro -
¿e nia), a ta k ¿e pun ktach roz dzie l czych i mie j s cach przy jê cia ewa ku o wa -
nych (stre fa bez pie cz na).

l Wy ko rzy sta nie sie ci konwe ncjo na l nych i sie ci tran kin go wej sto³ecz nych
s³u¿b, w celu za pe w nie nia ³¹czno œci po miê dzy nimi a w³aœci wy mi mie j s co -
wo de cy den ta mi.

l Wy ko rzy sta nie sto³ecz nych rozg³oœni ra dio wych jako Ÿród³a przep³ywu in -
fo r ma cji o bie¿¹cych in stru kcjach wy da wa nych przez lo ka l ne or ga ny de cy -
zy j ne, stra ¿e, in spe kcje i s³u¿by.

Pod su mo wa nie

Obok py tañ o to, ja kie w³aœci wie ele men ty obe j mu je sy stem ochro ny in fra stru k -
tu ry kry ty cz nej w Pol sce, ja kie pod mio ty po win ny byæ w³¹czo ne w dzia³a nia na rzecz 
te j ¿e ochro ny oraz jaki jest aktu a l ny stan roz wi¹zañ w tej dzie dzi nie, klu czo wym s¹
re la cje ³¹cz¹ce in fra stru ktu rê kry tyczn¹ z oto cze niem oraz to, w ja ki spo sób bu do waæ 
jej od po rnoœæ. In fra stru ktu ra kry ty cz na, w wy ni ku zak³óce nia lub zni sz cze nia, mo¿e
staæ siê dys fun kcjo nal na. Jed no cze œ nie kon se k wen cje tego typu mog¹ sta no wiæ za -
gro ¿e nie dla oto cze nia, na któ re in fra stru ktu ra kry ty cz na ma ne ga ty w ne sku t ki. Fi l -
try wa r sza wskie, sta no wi¹ce isto t ny ko m po nent sy ste mu in fra stru ktu ry ko mu na l nej 
o stra te gi cz nym zna cze niu dla go spo dar ki wod nej w mie œcie sto³ecz nym Wa r sza wa
oraz bez pie cze ñ stwa zlo kali zo wa nej wokó³ niej lud no œci sta no wi¹ po ten cja l ne mie j s -
ce dzia³añ o cha ra kte rze incy den ta l nym i ce lo wym. Wspo mnia na in fra stru ktu ra jest
rów nie¿ po da t na na za gro ¿e nia ze stro ny ko m po nen tów wyko rzy sty wa nych do pro -
ce su uz da t nia nia wody czy du ¿ej za le ¿ no œci po szcze gó l nych ko m po nen tów. 

Przy wo³any w ar ty ku le przyk³ad uwo l nie nia sub stan cji nie bez pie cz nej wyko -
rzy sty wa nej w pro ce sie tech nolo gi cz nym de zyn fe kcji wody w Fi l trach Wa r szaw -
skich, uwi do cz ni³ wza je m ne od dzia³ywa nia wy stê puj¹ce w ota czaj¹cej rze czy wi -
sto œci. Ana li zy pro wa dzo ne w ra mach pla no wa nia cy wi l ne go czy ju¿ w sy tu a cji
wy stê puj¹cego za gro ¿e nia, sku piaæ siê po win ny na mo ¿ li wych sce na riu szach roz -
wo ju zda rzeñ. Wska za nym jest, aby sy mu la cje te uw z glêd nia³y nie ty l ko sku t ki
da ne go za gro ¿e nia, ale rów nie¿36:

• za gro ¿o ne lub nie bez pie cz ne obie kty in fra stru ktu ry kry ty cz nej w bli skim
oto cze niu,

• inne za gro ¿o ne lub nie bez pie cz ne obie kty w bli skim oto cze niu,
• wa run ki po go do we,
• wa run ki cza so we: pora doby, dzieñ tygo dnia, pora roku.
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Wy ni ki sy mu la cji, bêd¹ce sce na riu sza mi hipo te ty cz nych za gro ¿eñ b¹dŸ wspo -
ma ga niem de cy den ta zarz¹dzaj¹cego dzia³ania mi w sy tu a cji kry zy so wej, musz¹
zo staæ od nie sio ne do prze strze ni, w któ rej wyst¹pi³o za gro ¿e nie. Roz wój te ch ni ki 
zwi¹za nej z sy ste ma mi in fo r ma cji prze strzen nej daje co raz sze r sze mo ¿ li wo œci
ana li ty cz ne, po zwa laj¹c na ca³oœcio we ob jê cie ob ra zu zda rze nia. Dla przyk³adu,
pod czas po wo dzi w 2010 r., dane prze strzen ne SIP zo sta³y wy ko rzy sta ne ³¹cz nie
z ra da ro wy mi zdjê cia mi sate lita r ny mi, w celu uspra w nie nia zarz¹dza nia dzia³a -
nia mi prze ciwpo wo dzio wymi, w szcze gó l no œci wy ty po wa niem miejsc prze rwa -
nia wa³ów. Ta kie dzia³anie mia³o na celu umo ¿ li wie nie po wro tu wód po wo dzio -
wych z te re nów za la nych do ko ryt rze cz nych oraz wy zna cze nia miejsc roz lo ko-
wa nia pomp wy so kiej wy da j no œci w mie j s cach, z któ rych gra wita cy j ny odp³yw
wody by³ nie mo ¿ li wy37. Przed sta wio ne w ar ty ku le przyk³ado we ana li zy po twier -
dzaj¹ rów nie¿ za sad noœæ sto so wa nia sy ste mów in fo r ma cji prze strzen nej
w dzia³al no œci zwi¹za nej z zarz¹dza niem kry zy so wym.

Patrz¹c z pun ktu wi dze nia psy cholo gicz ne go na wzo r ce za cho wañ lu dzi w sy -
tu a cji za gro ¿e nia, mo ¿ na za uwa ¿yæ, i¿ za cho wa nia te kon cen truj¹ siê wokó³
dwóch me cha ni z mów: wa l ki lub ucie cz ki. Wy ra zem me cha ni z mu ucie cz ki
– w op ty ce za gad nieñ z za kre su sze ro ko ro zu mia nej ochro ny lud no œci – jest jej
ewa ku a cja, czy li zor gani zo wa ne prze mie sz cza nie z re jo nów (stref), w któ rych
prze by wa nie za gra ¿a ¿y ciu lub zdro wiu, do ob sza rów (miejsc) bez piecz nie j szych,
ce lem ochro ny lub ra tun ku.

Ist nie je wie le po dzia³ów pro ce su ewa ku a cji lud no œci. W³aœci we kry te ria to:
ska la pro wa dze nia przed mio to wych dzia³añ (z obie któw bu do w la nych, z te re -
nów), spo sób prze pro wa dze nia ewa ku a cji (ca³ko wi ta, czê œcio wa), jej czas trwa nia
(krót koo kre so wa, d³ugo o kre so wa), bez po œred nioœæ od dzia³ywa nia za gro ¿e nia
(bez po œred nia, po œred nia), a ta k ¿e sto pieñ zor gani zo wa nia (zor gani zo wa na, spon -
ta ni cz na).

Pol ska kon ce p cja ewa ku a cji lud no œci, któ ra wpi su je siê w przed sta wio ne po -
wy ¿ej po dzia³y, wy ró ¿ nia ro dza je ewa ku a cji ze wzglê du na cha ra kter od dzia³ywa -
nia ogó³u za gro ¿eñ na po ten cja l nych ewa ku an tów. W zwi¹zku z po wy ¿ szym, mo¿ -
na mó wiæ o ewa ku a cji I, II i III sto p nia. Ini cjo wa ne s¹ one od po wie d nio w sy tu a -
cjach:

• wyst¹pie nia nie prze wi dzia nego, bez po œred nie go za gro ¿e nia dla ¿y cia lub
zdro wia lu dz kie go,

• w opa r ciu o uprze d nio przy go to wa ne pla ny prze mie sz cze nia lud no œci,
zwierz¹t i mie nia z re jo nów przy leg³ych do zak³adów, obie któw hydro tech ni cz -
nych, ze stref za le wo wych oraz re jo nów przy leg³ych do in nych obie któw sta no -
wi¹cych po ten cja l ne za gro ¿e nie w przy pa d ku ich usz ko dze nia lub awa rii, 

• pod wy ¿sza nia sta nu go to wo œci ob ron nej pa ñ stwa w zwi¹zku z za gro ¿e nia mi
jego bez pie cze ñ stwa, w szcze gó l no œci kry zy sem mi li ta r nym oraz wojn¹. 
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Opi sy wa ne w ar ty ku le oko li cz no œci stu dium przy pa d ku sk³aniaj¹ ku stwier -
dze niu za sad no œci roz wa ¿e nia mo ¿ li wo œci ewa ku a cji lud no œci z po ten cja l nej stre -
fy za gro ¿e nia, jako fo r my jej ochro ny przed za gro ¿e niem pie r wo t nym (wy bu -
chem) oraz za gro ¿e nia mi wtó r ny mi (uwo l nie niem nie bez pie cz nej sub stan cji
che mi cz nej – ska ¿o ne go niezi denty fiko wa nym ma te ria³em bio lo gi cz nym ob³oku 
chlo ru, pa nik¹ itp.). Z uwa gi na tra kto wa nie o ele men tach in fra stru k tu ry ko mu -
na l nej, na le ¿y mieæ na wzglê dzie mo ¿ li woœæ wyst¹pie nia efe ktu do mi na, czy li
ci¹gu przy czyno wo-sku tkowe go zda rzeñ nie ko rzy st nych z pun ktu wi dze nia sze -
ro ko ro zu mia ne go po jê cia bez pie cze ñ stwa.

Po szcze gó l ne fazy ewa ku a cji to pod jê cie w³aœci wej de cy zji, ala r mo wa nie, opu -
sz cza nie stre fy za gro ¿e nia i po ru sza nie siê po dro gach ewa ku a cji, a ta k ¿e roz lo ko -
wa nie w mie j s cach przy jê cia lud no œci. Po win no przyj¹æ fo r mê zor gani zo wa nej
samo ewa ku a cji lud no œci, wspie ra nej wy ko rzy sta niem œro d ków trans po rtu zbio -
ro we go. Jest to o tyle isto t ne, ¿e mo¿e do ty czyæ na wet bli sko 160 ty siê cy oby wa te -
li w cen trum mia sta sto³ecz ne go. 

Plan ewa ku a cji na wy pa dek za gro ¿e nia opi sa ne go w po sta ci za³o¿eñ ana lizo -
wa ne go stu dium przy pa d ku po wi nien byæ na tyle ela sty cz ny (ogó l ny), by móg³
uw z glêd niaæ dy na mizm sy tu a cji za gro ¿e nia oraz zmia ny jej uwa run ko wañ.
Wsze l kie wy ty cz ne na le ¿y fo r mu³owaæ w opa r ciu o zde fi nio wa ne przy u¿y ciu na -
rzê dzi GIS ele men ty pro ble ma ty ki ewa ku a cji roz pa try wane go ob sza ru, z uw z -
glêd nie niem za gro ¿o nej in fra stru ktu ry, obe cno œci to ro wisk tra m wa jo wych
i uwa run ko wañ komu nika cy j nych, a ta k ¿e spo³ecz no œci szcze gó l nie wra ¿ li wych
na za gro ¿e nie pie r wo t ne, wtó r ne oraz te ge ne ro wa ne przez sam pro ces ewa ku a cji.
Na szcze góln¹ uwa gê zas³uguj¹ tu u¿y tko w ni cy szpi ta li i pla có wek oœwiatowych.

Pra wid³owo za pla no wa na ewa ku a cja po win na za pe w niaæ za bez pie cze nie:
trans po rto we, te ch ni cz ne, porz¹dko wo -o chron ne, medy czno- sani tar ne, so cjal -
no- byto we oraz ³¹czno œci. We wszy stkich przy pa d kach na le ¿y mieæ na wzglê dzie
zja wi sko samo ewa ku a cji lud no œci, jako be ha wio raln¹ od po wiedŸ oby wa te li na
kry ty cz nie ni ski po ziom po czu cia bez pie cze ñ stwa. Mo¿e ono utrud niaæ prze pro -
wa dza nie ewa ku a cji, pro wadz¹c na wet do ge ne ro wa nia aktów agre sji i pa ni ki.
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Pawe³ GROMEK

Wi ktor GAWROÑSKI

Rafa³ WRÓBEL

Warsaw’s Fi l te ring Sta tion In fra stru c ture
of Strategic Im po r tan ce for the Sa fe ty of the City 

and its Inhabitants – the Se cond Part

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

The ar ti c le pre sents a re la tion be twe en the Warsaw’s Fi l te ring Sta tion
in fra structure di stur ban ce and its in flu en ce for lo cal en vi ron ment. The
at tempt of show a po ten tial usa ge are as of GIS in de te r mi ning thre at zo nes
for ci vil plan ning and cri sis si tu a tion re spon se ne eds has been ta ken over.

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

Ke y words: cri sis ma na ge ment, ci vil plan ning, cri ti cal in fra stru ctu re,
pro te c tion of cri ti cal in fra stru ctu re, wa ter sup p ly sy stem, ge o gra p hic
in fo r ma tion sy stem, thre ats mo de ling, de ci sion sup port, to ols for de ci sion
sup port, eva cu a tion, ci vil pro te c tion.
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m³. kpt. in¿. Ma r cin BAC

pro mo tor: bryg. dr in¿. Mi ros³aw SOBOLEWSKI

Cha ra kte ry styka i me to dy ga sze nia po ¿a rów
bio pa liw p³yn nych

Po akce sji Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej 1 maja 2004 r. Pol ska jest obo wi¹zana
do sto so waæ swo je pra wo da w stwo do pra wo da w stwa wspól no to we go. W zwi¹zku
z tym wi¹¿¹ca sta je siê Dy re kty wa Pa r la men tu Euro pe j skie go w spra wie pro mo -
wa nia sto so wa nia ene r gii ze Ÿró de³ od na wia l nych. Okre œla ona miê dzy in ny mi
obo wi¹zko we krajo we cele ogó l ne i œro d ki w za kre sie sto so wa nia ene r gii ze Ÿró -
de³ od na wia l nych. Zgod nie z przed mio to wym do ku men tem, pa ñ stwa cz³on ko -
wskie musz¹ za pe w niæ w roku 2020 co naj mniej 10-pro cen to wy udzia³ ene r gii ze
Ÿró de³ od na wia l nych we wszy stkich ro dza jach trans po rtu.

Za ta kie od na wia l ne Ÿród³a ene r gii uwa ¿a ne s¹ bio pa li wa, po nie wa¿ wy twa -
rza ne s¹ one z bio ma sy. Przy j mu je siê, ¿e w wy ni ku pro ce su spa la nia bio ma sy do
at mo s fe ry nie jest emi to wa ny dwu t le nek wê gla, po nie wa¿ w tej sa mej ilo œci jest
on wi¹zany przez ro œli ny w pro ce sie fo to syn te zy pod czas fazy ich wzro stu. Dla te -
go te¿ zak³ada siê, ¿e w d³ugo fa lo wej, kilku dzie siêcio let niej per spe kty wie, jego
po wtó r na emi sja nie bê dzie po wo do wa³a zwiê ksze nia stê ¿e nia ga zów ciep la r nia -
nych w at mo s fe rze. 

Obe c nie naj bar dziej rozpo wszech nio ny mi bio pa li wa mi p³yn ny mi s¹ bio die -
sel i bio e ta nol. Ka ¿ de z tych pa liw mo¿e wy stê po waæ za rów no w po sta ci czy stej,
jak rów nie¿ w fo r mie zblen do wa nej w ró ¿ nych pro po rcjach ze stan dar dow¹ ben -
zyn¹ sa mo cho dow¹ w przy pa d ku bio e ta no lu czy zwyk³ego ole ju mi ne ral ne go
z bio die s lem.

Bio die sel jest ca³ko wi cie na tu ra l nym, nie to ksy cz nym i biode grado wa l nym
pa li wem po chodz¹cym z od na wia l nych Ÿró de³ ene r gii. Po wsta je ze 100-pro cen to -
we go ole ju ro œlin ne go lub zwie rzê ce go, otrzy my wa ne go naj czê œciej z rze pa ku,
soi, palm, s³one cz ni ka lub od pa dów po cho dze nia orga ni cz ne go. Olej z przed sta -
wio nych po wy ¿ej su ro w ców jest pod da wa ny re a kcji trans estry fi ka cji kata li ty cz -
nej, w któ rej jed nym z pro du któw jest bio die sel.

Bio e ta nol sto so wa ny jako pa li wo do si l ni ków jest to nic in ne go jak bez wod ny
al ko hol ety lo wy wy twa rza ny na du¿¹ ska lê z pro du któw ro œlin nych, ta kich jak:
bu ra ki cu kro we, trzci na cu kro wa, ku ku ry dza, psze ni ca, s³oma b¹dŸ dre w no w re -
a kcji fe r men ta cji al ko ho lo wej.

Ba da nia prze pro wa dzo ne w ra mach pra cy sk³ada³y siê z dwóch eta pów. Ce lem 
pie r wsze go by³o spra w dze nie cza su rozp³ywa nia siê wy two rzo nej w agre ga cie
labo rato ry j nym pia ny po po wie rz ch ni pa liw – eta no lu, bio die s la, ben zy ny ekstrak -
cy j nej, a ta k ¿e po kon tro l nej pró b ce wody. Pod czas dru gie go eta pu prze pro wa -



dzo no ba da nia trwa³oœci pian ciê ¿ kich uzy ska nych i u¿y tych w tra kcie pie r wsze -
go eta pu czê œci do œwia dcza l nej. Pia na by³a wy twa rza na na po trze by ba da w cze za
po moc¹ labo rato ryj ne go agre ga tu pia no twór cze go. W celu otrzy ma nia pia ny ciê -
¿ kiej sporz¹dza no 1 dm3 roz two ru œro d ka pia no twór cze go o stê ¿e niu zgod nym
z za le ce nia mi pro du cen ta, za le ¿ nym od ro dza ju cie czy na któr¹ mia³a byæ po da -
wa na pia na. Stê ¿e nia œro d ków Stha mex F15, Stha mex F15 AFFF, Pro film AFFF 
– AR wy no si³y 3% nie za le ¿ nie od ro dza ju sto so wa nej cie czy, na to miast œro d ka
Ro te or 6S – 6%. Dla po zo sta³ych œro d ków: Al co se al 3x6 FFFP-AR, Mo us sol APS 
F15 AFFF-AR 3x6, Bio fi l mo pol AFFF-AR 3x6, stê ¿e nia wod nych roz two rów
wy no si³y 3% w przy pa d ku ba da nia cie czy wê glo wodo ro wych oraz 6% dla pa liw
po la r nych. Sporz¹dzo ny roz twór wle wa no do po je mni ka agre ga tu umie sz czo ne -
go na sta ty wie. Za po moc¹ za wo ru re gu luj¹cego przep³yw po wie trza, na ro ta me -
trze po³¹czo nym z ko m pre so rem usta wia no wa r toœæ przep³ywu o wy so ko œci
500 dm3/h. Re gu la tor na piê cia na sta wia no na wa r toœæ 20 V, co od po wia da³o
przep³ywo wi 38,4 dm3/h wod ne go roz two ru œro d ka pia no twór cze go. Ta kie usta -
wie nie pa ra me trów po zwa la³o na otrzy ma nie li cz by spie nie nia w za le ¿ no œci od
u¿y te go œro d ka pia no twór cze go od 11 do 14. Wyj¹tkiem by³ œro dek pia no twó r czy 
Pro film, dla któ re go li cz ba spie nie nia wy nios³a za le d wie 4. Za po moc¹ spe cja l nej
dy szy po da wa no pia nê na po wie rz ch niê ba da nych cie czy i mie rzo no czas ca³ko -
wi te go po kry cia po wie rz ch ni cie czy. Otrzy ma ne w wy ni ku prze pro wa dzo nych
ba dañ cza sy rozp³ywa nia siê pia ny po po wie rz ch niach wszy stkich ba da nych cie -
czy u¿y to do ob li cze nia pa ra me tru po wie rzch nio wej in ten syw no œci po da wa nia
wod ne go roz two ru œro d ka pia no twór cze go, w celu dok³ad nie jsze go i bar dziej
obie kty w ne go po rów ny wa nia uzy ski wa nych wy ni ków. Ob li cze nie wy ¿ej wy mie -
nio ne go pa ra me tru na stê po wa³o wed³ug wzo ru:

I
Q

T

S
p

d

= 60 ,

gdzie:
Ip – oz na cza wy zna czan¹ po wie rz ch niow¹ in ten sy w noœæ po da wa nia
w dm3/min/m2;
Qd – wy da j noœæ wod ne go roz two ru œro d ka pia no twór cze go wy nosz¹ca
0,64 dm3/min;
T – czas ca³ko wi te go po kry cia po wie rz ch ni cie czy warstw¹ wy two rzo nej pia ny,
mie rzo ny w se kun dach;
S – pole po wie rz ch ni tacy ze sta li kwa sood po r nej – na któ rej prze pro wa dza no ba -
da nia – wy nosz¹ce 0,15 m2.

W dru gim eta pie prze pro wa dzo nych ba dañ spra w dzo no trwa³oœæ pian wy two -
rzo nych z wcze œ niej u¿y tych œro d ków pia no twó r czych za po moc¹ tego sa me go
labo rato ryj ne go agre ga tu pia no twór cze go. Do zle w ki na le wa no pró b kê po wsta³ej
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pia ny, któr¹ na stê p nie wa ¿o no w celu ob li cze nia li cz by spie nie nia piany. Umo ¿ li -
wia³o to ta k ¿e ob li cze nie za wa r to œci wod ne go roz two ru œro d ka pia no twór cze go
w po bra nej pró b ce pia ny. Drug¹ pró b kê pia ny na le wa no do mo siê ¿ ne go na czy nia 
z za wo rem, prze zna czo ne go do ba da nia trwa³oœci pian ciê ¿ kich.

Bio die sel jako jed no z bio pa liw wy ko rzy sta nych w ba da niach, nie wy ka za³
w³aœci wo œci de gra duj¹cych pia ny po wsta³ej z ró ¿ nych ty pów œro d ków pia no twó r -
czych. Na le ¿y jed nak za zna czyæ, ¿e ba da nia by³y prze pro wa dza ne na bio pa li wie
o tem pe ra tu rze po ko jo wej wy nosz¹cej 23°C. Czas ba da nia, pod czas któ re go nie
zaob ser wo wa no utra ty szcze l no œci przez wa r stwy po³o¿o nych na po wie rz ch niê
bio die s la pian, wy no si³ 30 mi nut. Szcze gó³owe wy ni ki wszy stkich prze pro wa -
dzo nych na bio die s lu do œwia d czeñ zamie sz czo no w ta be li 1.

Ta be la 1. Ze sta wie nie wy ni ków ba dañ prze pro wa dzo nych na bio die s lu

Œro dek
pia no twó r czy

Ls
Czas po kry cia

po wie rz ch ni tacy
[s]

In ten sy w noœæ
po da wa nia œro d ka
pia no twór cze go

[dm3/min/m2]

Czas utrzy my wa nia
szcze l no œci przez

wa r stwê pia ny
[min]

Stha mex F15 13 19 1,35 30

Stha mex AFFF 14 17 1,21 30

Pro film AFFF-AR 4 22 1,56 30

Al co se al FFFP-AR 13 17 1,21 30

Mo us sol APS F15 12 18 1,28 30

Ro te or 6S 14 21 1,5 30

Bio fi l mo pol
AFFF-AR

11 16 1,14 30

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Naj le p szy mi w³aœci wo œcia mi rozp³ywaj¹cymi w przy pa d ku tego ba da nia wy -
ka za³y siê pia ny wy two rzo ne ze œro d ków typu AFFF, AFFF-AR, a ta k ¿e Al co se al 
FFFP-AR, któ re cha ra kte ryzo wa³y siê rów nie¿ naj ni ¿ szy mi wa r to œcia mi in ten -
syw no œci po da wa nia. Pian¹ o naj go r szych pa ra me trach oka za³a siê pia na wy two -
rzo na z kon cen tra tu Pro film o li cz bie spie nie nia wy nosz¹cej 4.

Se ria do œwia d czeñ prze pro wa dzo nych na eta no lu wy ka za³a bar dzo agre sy w ne
dzia³anie tego bio pa li wa na pia ny ga œ ni cze po³o¿o ne na jego po wie rz ch niê.
Dzia³anie niszcz¹ce eta no lu by³o zró¿ ni co wa ne ze wzglê du na typ œro d ka pia no -
twór cze go. Czas prze prowa dzo ne go ba da nia by³ inny dla ka ¿ de go ro dza ju uzy -
ska nej pia ny i trwa³ do mo men tu ca³ko wi tej de gra da cji wa r stwy pia ny po³o¿o nej
na eta nol lub do 45 mi nut od mo men tu jej wy two rze nia, w przy pa d ku gdy nie ob -
ser wo wa no znacz¹cego ni sz cze nia wa r stwy pia ny. Ka ¿ da wy two rzo na pia na cha -
ra kte ryzo wa³a siê in nym cza sem utra ty szcze l no œci.

Szcze gó³owe ze sta wie nie wy ni ków otrzy ma nych w prze pro wa dzo nych na eta -
no lu ba da niach przed sta wio no w ta be li 2.
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Ta be la 2. Ze sta wie nie wy ni ków ba dañ prze pro wa dzo nych na eta no lu

Œro dek
pia no twó r czy

Ls
Czas po kry cia

po wie rz ch ni tacy
[s]

In ten sy w noœæ
po da wa nia œro d ka
pia no twór cze go

[dm3/min/m2]

Czas utrzy my wa nia
szcze l no œci przez

wa r stwê pia ny
[min]

Stha mex F15 13 25 1,78 0,5

Stha mex AFFF 14 18 1,28 1

Pro film AFFF-AR 4 25 1,78 10

Al co se al FFFP-AR 13 16 1,14 40

Mo us sol APS F15 12 25 1,78 6

Ro te or 6S 14 32 2,28 0,5

Bio fi l mo pol
AFFF-AR

11 17 1,21 35

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Pia ny wy two rzo ne ze œro d ków pia no twó r czych Bio fi l mo pol AFFF-AR oraz
Al co se al FFFP-AR wy ka za³y siê naj le p szy mi pa ra me tra mi w prze pro wa dzo nym
ba da niu. Mia³y one naj kró t szy czas rozp³ywa nia siê po po wie rz ch ni tego bio pa li -
wa, a co za tym idzie, cha ra kte ryzo wa³y siê naj ni ¿ szy mi wa r to œcia mi po wie rzch -
nio wej in ten syw no œci po da wa nia roz two ru œro d ka pia no twór cze go. Ce cho wa³y
siê ponad to najd³u¿ szym cza sem utrzy my wa nia szcze l nej wa r stwy pia ny na po -
wie rz ch ni ba da nej cie czy, wy nosz¹cym na wet 40 mi nut w przy pa d ku pia ny wy -
two rzo nej ze œro d ka Al co se al FFFP-AR. Do bry mi w³aœci wo œcia mi wy ka za³a siê
ta k ¿e pia na po wsta³a ze œro d ka Stha mex AFFF, maj¹ca zbli ¿o ne pa ra me try cza su 
rozp³ywa nia i in ten syw no œci po da wa nia do pian ze œro d ków Bio fi l mo pol i Al co -
se al. Nie ste ty, czas utrzy my wa nia przez tê pia nê szcze l no œci wy niós³ ty l ko 1 mi -
nu tê. Po zo sta³e œro d ki typu AFFF-AR ró ¿ ni³y siê je dy nie cza sem utrzy my wa nia
szcze l nej wa r stwy na po wie rz ch ni eta no lu, wy nosz¹cym 10 mi nut dla pia ny wy -
two rzo nej ze œro d ka Pro film i 6 mi nut dla pia ny ze œro d ka Mo us sol. Pia ny uzy -
ska ne ze œro d ków syn te ty cz nych by³y in ten sy w nie ni sz czo ne i osi¹gnê³y naj go r -
sze re zu l ta ty w ba da niu. Cza sy utrzy my wa nia szcze l no œci przez pia ny
wy two rzo ne ze œro d ków syn te ty cz nych wy no si³y za le d wie 0,5 mi nu ty.

Ba da nie prze pro wa dzo ne na ben zy nie ekstra kcy j nej mia³o na celu spra w dze -
nie za cho wa nia wy twa rza nych pian na cie czy wê glo wodo ro wej. Czas prze pro wa -
dza nia ba da nia na tej cie czy wy no si³ 30 mi nut. Pod czas do œwia d cze nia nie zaob -
ser wo wa no oz nak de gra da cji pia ny, wska zuj¹cych na utra tê w³aœci wo œci
izo luj¹cych pian. Uzy ska ne pod czas do œwia d czeñ wy ni ki za pre zen towa no szcze -
gó³owo w ta be li 3.

178 Zeszyty Naukowe SGSP nr 50 (2) 2014



Ta be la 3. Ze sta wie nie wy ni ków ba dañ prze pro wa dzo nych na ben zy nie ekstra kcy j nej

Œro dek
pia no twó r czy

Ls
Czas po kry cia

po wie rz ch ni tacy
[s]

In ten sy w noœæ
po da wa nia œro d ka
pia no twór cze go

[dm3/min/m2]

Czas utrzy my wa nia
szcze l no œci przez

wa r stwê pia ny
[min]

Stha mex F15 13 21 1,49 30

Stha mex AFFF 14 15 1,1 30

Pro film AFFF-AR 4 29 1,85 30

Al co se al FFFP-AR 13 17 1,21 30

Mo us sol APS F15 12 19 1,35 30

Ro te or 6S 14 23 1,64 30

Bio fi l mo pol
AFFF-AR

11 16 1,14 30

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Wy ni ki cha ra kte ry zuj¹ce siê najd³u¿ szym cza sem rozp³ywa nia i zwi¹zan¹
z nim naj wiêksz¹ in ten syw no œci¹ powie rzch nio we go po da wa nia œro d ka pia no -
twór cze go, uzy ska³a pia na o li cz bie spie nie nia 4, ze œro d ka Pro film AFFF-AR.
Naj le p sze z ko lei pa ra me try oka za³y siê mieæ pia ny wy two rzo ne ze œro d ków pia -
no twó r czych typu FFFP-AR, AFFF-AR i AFFF. Nie co go r szy mi pa ra me tra mi
od po zo sta³ych pian ze œro d ków typu AFFF-AR ce cho wa³a siê pia na ze œro d ka
Mo us sol. Pia ny uzy ska ne ze œro d ków syn te ty cz nych cha ra kte ryzo wa³y siê wa r to -
œcia mi po œred ni mi ba da nych pa ra me trów.

Nie stwier dzo no oz nak de gra da cji warstw pia ny uk³ada nych na po wie rz ch -
niach bio die s la i ben zy ny ekstra kcy j nej, wy twa rza nych z ba da nych kon cen tra -
tów œro d ków pia no twó r czych. Ró ¿ ni ce w cza sie rozp³ywa nia siê pian po po wie rz -
ch ni bio die s la i ben zy ny ekstra kcy j nej by³y nie wie l kie (ok. 2 se kund) b¹dŸ czas
ten wy no si³ tyle samo dla pian po wsta³ych z po szcze gó l nych ty pów œro d ków pia -
no twó r czych. Wyj¹tkiem by³a pia na po wsta³a ze œro d ka pia no twór cze go Pro film, 
dla któ rej ró ¿ ni ca ta wy nios³a a¿ 7 se kund. Naj bar dziej efe kty w ne oka za³y siê œro -
d ki zdo l ne do wy twa rza nia fi l mu wod ne go AFFF oraz wa r stwy po li me ro wej
FFFP-AR i AFFF-AR. Cza sy ich rozp³ywa nia by³y naj kró t sze, a in ten syw no œci
po da wa nia naj ni ¿ sze, za wyj¹tkiem pian na ba zie œro d ka Pro film.

Do œwia d cze nia prze pro wa dzo ne na eta no lu uja w ni³y de stru kcy j ne dzia³anie
tej cie czy na stru ktu rê po wstaj¹cych pian. Pia na mi ce chuj¹cymi siê naj le p szy mi
w³aœci wo œcia mi rozp³ywa nia po po wie rz ch ni tego al ko ho lu by³y te na ba zie œro d -
ków pia no twó r czych Al co se al FFFP-AR, Bio fi l mo pol AFFF-AR oraz Stha mex
AFFF. Cza sy ich rozp³ywa nia wy no si³y 16÷18 se kund. Wy mie nio ne pia ny po -
wsta³e ze œro d ków typu AR cha ra kte ryzo wa³y siê bar dzo do bry mi cza sa mi izo la -
cji wy nosz¹cymi 35÷40 mi nut. Pia na ze œro d ka Stha mex AFFF, po mi mo bar dzo
szy b kie go cza su rozp³ywu, utrzy ma³a ca³ko wit¹ izo la cjê je dy nie przez 1 mi nu tê.
Naj go r szy czas rozp³ywu i naj wy¿sz¹ wa r toœæ in ten syw no œci po da wa nia
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osi¹gnê³a pia na ze œro d ka syn tety cz ne go Ro te or. Czas ten wy no si³ 32 se kun dy,
a in ten sy w noœæ 2,28 dm3/min/m2. Do da t ko wo zdo l noœæ izo la cy j na pia ny wy -
nios³a za le d wie 0,5 mi nu ty.

Na le ¿y tu zwró ciæ uwa gê na za sto so wa nie œro d ków syn te ty cz nych do wa l ki
z po ¿a ra mi cie czy po la r nych. In ten sy w noœæ powie rzch nio we go po da wa nia na po -
wie rz ch niê cie czy agre sy w nej jest zna cz nie wiê ksza ni¿ w przy pa d ku po da wa nia
na ciecz wê glo wo do row¹. Na uwa gê zas³ugu je tu taj fakt wyko rzy sty wa nia
w dzia³aniach ratow niczo- gaœ ni czych pod czas zda rzeñ z cie cza mi po la r ny mi,
syn te ty cz nych œro d ków pia no twó r czych o stê ¿e niu do zo wa nia za le ca nym przez
pro du cen ta na po zio mie 5% do 6%, nie bêd¹cych œro d ka mi typu AR. O ile pod -
czas nie wie l kich, po je dyn czych zda rzeñ mo ¿ na sku te cz nie uga siæ p³on¹ce roz le -
wi sko za po moc¹ tych œro d ków, o tyle pod czas du ¿ych po ¿a rów wy ko rzy sta nie
tych œro d ków sta je siê bez ce lo we ze wzglê du na zni kom¹ sku te cz noœæ po dej mo -
wa nych dzia³añ oraz bar dzo du¿e zu ¿y cie za pa sów œro d ka pia no twór cze go.

Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e rze czy wi sta po wie rzch nio wa in ten sy w noœæ po da wa nia
œro d ka ga œ ni cze go na po wie rz ch niê pa liw bê dzie wiê ksza od tej uzy ska nej pod -
czas prze pro wa dza nia ba dañ labo rato ry j nych. Wy ni kaæ to bê dzie ze strat zwi¹za -
nych z dzia³aniem wy so kiej tem pe ra tu ry, po da wa niem pia ny ga œ ni czej na du¿¹
od leg³oœæ, wy stê po wa niem si l ne go zja wi ska kon we kcji nad po wie rz ch ni¹ zbio r -
ni ka ob jê te go po ¿a rem, a ta k ¿e mo ¿ li wych nie ko rzy st nych wa run ków atmo sfe ry -
cz nych, ta kich jak np. si l ny wiatr.

Wo bec po wy ¿sze go na le ¿y roz wa ¿yæ kon ce pcjê prze pro wa dze nia æwi czeñ na
rze czy wi s tych obie ktach, w wa run kach od zwie rcie d laj¹cych pro wa dze nie
dzia³añ pod czas re a l ne go po ¿a ru, co po zwo li na osza co wa nie rze czy wi ste go wy -
da t ku pr¹dów pia no wych pod czas ta kich zda rzeñ, a co za tym idzie, okre œle nie
w³aœci wej in ten syw no œci po da wa nia œro d ków ga œ ni czych.

Ponad to, na le ¿y uz naæ ba da nia prze pro wa dzo ne w tem pe ra tu rze po ko jo wej
wy nosz¹cej 23°C na bio pa li wie – bio die s lu – za nie wy sta r czaj¹ce. Wy ko na nie do -
œwia d czeñ na „zi mnym” bio die s lu wy ka za³o, ¿e nie po sia da on w³aœci wo œci
niszcz¹cych stru ktu rê pia ny. Jed nak w zwi¹zku z bra kiem wy cze r puj¹cych i jed -
noz na cz nych in fo r ma cji na te mat wp³ywu bio die s la na pia ny ga œ ni cze, na le ¿y
wy ko naæ da l sze ba da nia w pod wy ¿szo nej tem pe ra tu rze, zbli ¿o nej do rze czy wi s -
tych wa run ków po ¿a ro wych, ce lem spra w dze nia, czy estry me ty lo we kwa sów
t³usz czo wych w wy ¿szych tem pe ra tu rach po sia daj¹ w³aœci wo œci niszcz¹ce pia ny
ga œ ni cze.
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st. ogn. in¿. Wo j ciech KA PCZY Ñ SKI

pro mo tor: bryg. mgr in¿. Ale ksan der ADAMSKI

Oce na i ana li za sy ste mów pompo wo- wê ¿o wych
za si laj¹cych w wodê do ce lów ga œ ni czych

Wa l ka z og niem pro wa dzo na by³a przez lu dzi ju¿ w za mierzch³ych cza sach,
ale mia³a ona cha ra kter niezo rgani zo wa ny. Przy j mu je siê, i¿ ochro nê prze ciw po -
¿a row¹ orga ni zo wa no ju¿ w sta ro ¿y t nym Egi pcie oko³o roku 2000 p.n.e. Zaœ
oko³o roku 250 p.n.e. zbu do wa no w Gre cji pie r wsze urz¹dze nie do t³ocze nia
wody ga œ ni czej. Wy da je siê, ¿e mo ¿ na przyj¹æ za s³usz ne i za sad ne stwier dze nie,
¿e sko ro zo sta³o zbu do wa ne pie r wsze urz¹dze nie, mu sia³ rów nie¿ ist nieæ ju¿ sy -
stem do sta r cza nia wody do urz¹dze nia i jej od pro wa dza nia, czy li na mia stka
wspó³cze s ne go sy ste mu za si la nia wod ne go.

Jed nym z wie lu pro ble mów, ja kie musi roz wi¹zaæ pod czas akcji kie ruj¹cy
dzia³ania mi ratow niczo- gaœni czy mi, jest za opa trze nie wod ne. Po roz po zna niu
sy tu a cji po ¿a ro wej na mie j s cu, de cy du je on, ja kie si³y i œro d ki s¹ nie zbêd ne do
tego, by sku te cz nie prze pro wa dziæ dzia³ania ope ra cy j ne. 

Wie lo kro t nie przy wo³ywa nym przez do wó d ców i stra ¿a ków, a ta k ¿e bar dzo
czê sto po wta rzaj¹cym siê man ka men tem, nie zmien nie utrud niaj¹cym sku te cz ne
pro wa dze nie dzia³añ ra to w ni czych, jest pro blem wy ni kaj¹cy z przerw w do sta wie 
wody s³u¿¹cej do ce lów ga œ ni czych. Pro blem z za cho wa niem ci¹g³oœci po da wa nia 
œro d ków ga œ ni czych do po ¿a ru na bie ra zna cze nia, je ¿e li do po ¿a ru na le ¿y do sta r -
czyæ œro d ki ga œ ni cze o wy da j no œci wiê kszej ni¿ 33,3 [dm3/s] (2000 [l/min]). 

Au tor, zain tere so wa ny wy mie nio ny mi wy ¿ej trud no œcia mi do wó d ców pod -
czas or ga ni za cji i bu do wy sy ste mów za opa trze nia w wodê do ce lów ga œ ni czych
oraz chê ci¹ zg³êbie nia wie dzy w ob sza rze sze ro ko po jê te go za opa trze nia wod ne -
go, podj¹³ pró bê ana li zy i oce ny sy ste mów pompo wo- wê ¿o wych sto so wa nych
w Pol sce. Kie ro wa ny do cie kli wo œci¹ po znawcz¹ au tor, podj¹³ dzia³ania zmie -
rzaj¹ce do za po zna nia siê z me cha niz ma mi fun kcjo nuj¹cymi w za kre sie wy da t -
ków ga œ ni czych, me tod spra wia nia li nii za si laj¹cych i ca³ym sze re giem pro ble -
ma ty ki z tym zwi¹za nej, a od nosz¹cej siê do dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych
w aspe kcie ope ra cy j nym.

Wy pra co wa nie stan dar dów po stê po wa nia przy bu do wie uk³adów pompo wo-
 wê ¿o wych, s³u¿¹cych do za si la nia w wodê do ce lów ga œ ni czych, by³o istot¹ po wy -
¿szych przed siê w ziêæ, a ta k ¿e ce lem ni nie j szej pra cy. Dla osi¹gniê cia wy mie nio -
nych ce lów, nie zbêd nym by³o prze pro wa dze nie sze re gu do œwia d czeñ w ska li rze -
czy wi stej, z wy ko rzy sta niem ty po we go sprzê tu po¿a r ni cze go, zna j duj¹cego siê na
wy po sa ¿e niu jed no stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej. Na pod sta wie wni kli wej ob -
se r wa cji prób ba da w czych oraz g³êbo kiej ana li zy uzy ska nych z tych do œwia d czeñ



wy ni ków, wy pra co wa no sche ma ty po stê po wa nia w tra kcie bu do wy uk³adów
pompo wo- wê ¿o wych.

W opa r ciu o ana li zê li te ra tu ry i syn te zê fa któw za wa r tych w in fo r ma cjach ze
zda rzeñ rze czy wi s tych, usta leñ ze zna w ca mi pro ble ma ty ki oraz w nawi¹za niu do
wy ni ków i wnio sków z prze pro wa dzo nych ba dañ, do ko na no syn tety cz ne go opra -
co wa nia wy ty cz nych jak ni ¿ej, w za kre sie przed siê w ziêæ o cha ra kte rze organi -
zacyjno -techni cz nym.

Dys po zy cje organi zacyjno -techni cz ne:
l Ka ¿ da jed no stka ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej po win na mieæ i sta le aktu a li zo -

waæ plan prze ciwpo ¿aro we go za opa trze nia w wodê. Po zwo li to na zbu do wa nie 
spra w nie dzia³aj¹cego sy ste mu za opa trze nia w wodê do ce lów ga œ ni czych.

l Kie ruj¹cy Dzia³ania mi Rato w ni czy mi (KDR) przy orga ni zo wa niu za opa trze -
nia wod ne go, nie po wi nien siê ogra ni czaæ ty l ko do sie ci wo do ci¹go wej prze -
ciwpo ¿a ro wej, gdy¿ ta czê sto za wo dzi i nie za pe w nia wy ma ga ne go wy da t ku
ga œ ni cze go, zw³asz cza na te re nach wie j skich.

l Ta kty ka pod od dzia³ów ga œ ni czych po win na opie raæ siê na sy ste mach prze -
sy³ania wody przez wê¿e t³ocz ne z wy ko rzy sta niem me tod przet³acza nia
i prze pompo wy wa nia.

182 Zeszyty Naukowe SGSP nr 50 (2) 2014

  

        

  

  

  

  

  

Sumaryczne zapotrzebowanie
na wodê (Qw)

zale¿y od

Zapotrzebowanie po¿aru Bezpieczeñstwo Ratownictwo Zapas

wynika z
Os³ona ratowania

Nieprzewidziane
sytuacje

Materia³u palnego

Funkcji obiektu

Okolicznoœci zdarzenia

Asekuracja Os³ona ratowników

Sposób dzia³ania stanowisk
gaœniczych – szyk

Konstrukcji budowlanej

  
„Fazy” po¿aru

Przygotowania ratowników

Rys. 1. G³ówne sk³ad ni ki suma ry cz ne go zapo trze bo wa nia na wodê w cza sie akcji
ratow niczo- gaœ ni czej 



l Na le ¿y ogra ni czyæ do nie zbêd ne go mi ni mum wyko rzy sty wa nie me to dy do -
wo ¿e nia wody do mie j s ca akcji ratow niczo- gaœ ni czej, ze wzglê du na ma³¹
spra w noœæ tego sy ste mu oraz zaan ga ¿o wa nie zna cz nych œro d ków w po rów na -
niu do sy ste mów prze sy³ania wody za po moc¹ wê¿y t³ocz nych lub sto so waæ go 
ty l ko jako sy stem po mo c ni czy i uzu pe³niaj¹cy.

l Roz wa ¿yæ ko nie cz noœæ do po sa ¿e nia sa mo cho dów ga œ ni czych w wiêksz¹ li cz -
bê wê¿y t³ocz nych, któ re mog³yby byæ wy ko rzy sta ne do bu do wy uk³adów
po mpo- wê ¿o wych, za si laj¹cych w wodê do ce lów ga œ ni czych; pro po nu je
siê dwu kro t ne zwiê ksze nie li cz by pod sta wo wych wê¿y za si laj¹cych W 75 do
400 mb.

l Po wró ciæ do wy po sa ¿e nia sa mo cho dów ga œ ni czych w zwi jad³a ko³owe. Te
z ko lei do po sa ¿yæ w sprzêt do obs³ugi hy dran tów (sto jak hy dran to wy, klucz
do hy dran tów, hak do po kryw). Dziê ki temu, je den ra to w nik bê dzie w sta nie
szy b ko i spra w nie zbu do waæ za si la nie wod ne.

l Na le ¿y po wró ciæ do sy ste mu przet³acza nia wody, gdy¿ gwa ran tu je on wy ko -
rzy sta nie pomp po ¿a r ni czych w 100%. 

l Przy wy po sa ¿a niu sa mo cho dów wê ¿o wych w wê¿e t³ocz ne, na le ¿y sto so waæ
sy stem har moni j ko wy. Jest on zde cy do wa nie mniej za wod ny i zna cz nie szy b -
szy w po rów na niu do sy ste mu zwi ja de³ bê b no wych.

l Na le ¿y roz wa ¿yæ mo ¿ li woœæ do dat ko we go wy po sa ¿e nia jed no stek ochro ny
prze ciwpo ¿a ro wej w lek kie sa mo cho dy ga œ ni cze, na któ rych wy po sa ¿e niu
bêd¹ siê zna j do wa³y mo to po m py. W po³¹cze niu z przy cze p ka mi wê ¿o wy mi,
po ja z dy te bêd¹ two rzy³y modu³y po mpo wo- wê¿o we zdo l ne do samo dzie l ne -
go spra wie nia za opa trze nia wod ne go ze Ÿró de³ wod nych od da lo nych od mie j -
s ca pro wa dze nia dzia³añ.

l Ka¿d¹ przy cze p kê wê ¿ow¹ oraz sa mo chód wê ¿o wy wy po sa ¿yæ do da t ko wo
w co naj mniej piêæ par mo stków prze ja z do wych o wie l ko œci od po wied niej
w sto sun ku do wie l ko œci prze wo ¿o nych wê¿y.

l Ka ¿ dy modu³ po mpo wo- wê¿o wy wy po sa ¿yæ do da t ko wo w spe cja l ne za ci ski
do wê¿y. U³atwiaj¹ one wy mia nê usz ko dzo nych od cin ków. Za po bie gaj¹ wy le -
wa niu siê wody z nape³nio nej li nii za si laj¹cej, co skra ca czas po no w ne go
w³¹cze nia za si la nia wod ne go do pra cy.

l Na le ¿y wy po sa ¿yæ do da t ko wo po ja z dy po ¿a r ni cze w spe cja l ne zbio r ni ki prze -
no œ ne o wiê kszej – w sto sun ku do sto so wa nych w Pol sce zbio r ni ków bre zen -
to wych sk³ada nych – po je mno œci. Po zwa laj¹ one na zna cz nie szy b sze
spra wie nie oraz za pe w niaj¹ sta³y za pas wody. 

l Wspo mnia ne po wy ¿ej zbio r ni ki sk³ada ne na le ¿y do po sa ¿yæ w spe cja l ne na le -
wa ki. Dziê ki nim eli mi nu je my ko nie cz noœæ za dys pono wa nia ra to w ni ka do
„trzy ma nia” wê¿a przy ka ¿ dym zbio r ni ku. Ta kie roz wi¹za nia z po wo dze niem 
fun kcjo nuj¹ w USA. 

l W przy pa d ku gdy KDR zak³ada, ¿e ak cja bê dzie d³ugo trwa³a, a wy ma ga ny
wy da tek prze kra cza mo ¿ li wo œci oko li cz nych hy dran tów, po wi nien on jak naj -
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szy b ciej za dys po no waæ modu³y po mpo wo- wê¿o we i okre œliæ do da t ko we alte r -
na ty w ne Ÿród³a wody.

l W przy pa d ku gdy od leg³oœæ Ÿród³a wody od mie j s ca po ¿a ru prze kra cza 1000 m,
na le ¿y za dys po no waæ sa mo chód wê ¿o wy z wê ¿a mi t³ocz ny mi W 110 oraz
pomp¹ o wy da j no œci nie mnie j szej ni¿ 66,6 [dm

3
/s] (4000 [l/min]).

l Sa mo cho dy wê ¿o we oraz przy cze p ki wê ¿o we, po win ny byæ wy po sa ¿o ne
w spe cja l ne ³o¿e, umo ¿ li wiaj¹ce rów no cze s ne uk³ada nie co naj mniej dwóch li -
nii za si laj¹cych w sy ste mie har moni j ko wym.

l Roz wa ¿yæ mo ¿ li woœæ wy po sa ¿e nia modu³ów pompo wo- wê ¿o wych w urz¹dze -
nie RPS fi r my Ro sen ba u er.

Wy bra na li te ra tu ra
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ogn. in¿. Ewe li na P£ACHE TA

pro mo tor: bryg. dr hab. Ma rze na PÓ£KA, prof. SGSP 

Ana li za po rów na w cza pa ra me trów pa l nych
i termo stabi l no œci wy bra nych w³ókien

sto so wa nych do fi bro be to nu

Wy ma ga nia dla ma te ria³ów bu do w la nych ci¹gle rosn¹, g³ów nie w wy ni ku
wzro stu ró ¿ ne go ro dza ju obci¹¿eñ che mi cz nych, me cha ni cz nych, cie p l nych,
a ta k ¿e bio lo gi cz nych. Po wo du je to ko nie cz noœæ wpro wa dza nia no wych ma te -
ria³ów otrzy my wa nych syn te ty cz nie lub mo dy fi ka cje ju¿ ist niej¹cych. Ce lem
mo dy fi ka cji ma te ria³ów bu do w la nych jest od po wia daj¹ca wy ma ga niom zmia na
ich w³as no œci tech nolo gi cz nych i u¿y t ko wych.

Jedn¹ z ta kich mo dy fi ka cji jest fi bro be ton. Jest to ko m po zyt ce men to wy
z w³ók na mi, np. poli propy leno wy mi. W³ókna poli pro pyle no we (PP) pod wy ¿ -
szaj¹ od po rnoœæ be to nu na dzia³anie wy so kich te m pe ra tur. W wa run kach po ¿a -
ru, w³ókna PP œwie t nie za po bie gaj¹ wyst¹pie niu zja wi ska spal lin gu, czy li
od³amy wa niu siê, w wy ni ku wy so kiej tem pe ra tu ry, fra g men tów be to nu, co
mog³oby pro wa dziæ do ods³oniê cia zbro je nia, a w kon se k wen cji do utra ty no œ no -
œci ele men tu ¿el be to we go.

Przy czyn¹ spal lin gu jest wyst¹pie nie wy so kie go ci œ nie nia pary wod nej w po -
rach be to nu oraz na prê ¿eñ te r mi cz nych. Woda za wa r ta w wi l go t nym be to nie
w tem pe ra tu rach po ¿a ro wych ule ga prze mia nie w parê wodn¹, któ ra – nie zna j -
du j¹c uj œcia – wywo³uje wy so kie ci œ nie nie we wnê trz ne w ma te ria le. Be to na mi
wy ka zuj¹cymi sk³on noœæ do eks plo zyj ne go za cho wa nia siê w tem pe ra tu rach po -
¿a ro wych s¹ be to ny wyso kowar to œcio we. Kawa³ki be to nu, któ re ule gaj¹ od spa-
ja niu, mog¹ stwa rzaæ nie bez pie czeñ stwo dla lu dzi, np. w tu ne lach czy me trze,
a ta k ¿e po wo do waæ usz ko dze nie mie nia. Za sto so wa nie w³ókien poli propy le no -
wych mo¿e zmnie j szyæ ne ga ty w ne sku t ki po ¿a ru. Dziê ki temu, ¿e w³ókna PP
topi¹ siê w tem pe ra tu rze ok. 170°C, po zo sta wiaj¹ po so bie sieæ po rów otwa r tych,
któ re umo ¿ li wiaj¹ wy do sta wa nie siê pary wod nej, przez co jej ci œ nie nie ob ni ¿a
siê, a na prê ¿e nia we wnê trz ne nie prze kra czaj¹ wa r to œci gra ni cz nej, przy któ rej
na stê pu je eks plo zy j ne zniszczenie betonu.

W pra cy pod jê to pró bê ana li zy wy bra nych pa ra me trów pa l nych i ter mosta bil -
no œci okre œlo nych w³ókien sto so wa nych do be to nu w celu mo dy fi ka cji jego w³as -
no œci i ochro ny przed spal lin giem.

Pie r wsze czte ry roz dzia³y wchodz¹ w sk³ad czê œci lite ra tu ro wej. Pocz¹tko wo
przed sta wio no ogóln¹ cha ra kte ry stykê w³aœci wo œci te r mi cz nych po li me rów, tj.:
po je mnoœæ ciepln¹, prze wod ni c two cie p l ne, roz sze rza l noœæ ciepln¹, od po rnoœæ
ciepln¹ po li me rów oraz od po rnoœæ ciepln¹ kszta³tu. Po li me ry oraz two rzy wa



sztu cz ne wy sta wio ne s¹ na dzia³anie tem pe ra tu ry ze w nê trz nej ju¿ od eta pu wy -
twa rza nia, przez prze twó r stwo, a¿ do eta pu u¿y t ko wa nia. Dla te go zna jo moœæ ich
w³aœci wo œci te r mi cz nych jest nie zbêd na ze wzglê dów tech nolo gi cz nych i u¿y t ko -
wych materia³ów.

Ko le j ny roz dzia³ do ty czy opi su pro ce sów za chodz¹cych pod czas spa la nia ma -
te ria³ów po li me ro wych, czy li de gra da cji te r mi cz nej, a ta k ¿e de stru kcji po li me ru.
Na stê p ny po œwiê co no wie l kocz¹ste cz ko we mu zwi¹zko wi, ja kim jest po li pro py -
len, z po wo du jego czê ste go wy ko rzy sta nia w pro du kcji fi bro be to nu. W tej czê œci
za mie sz czo no: ze sta wie nie pod sta wo wych w³aœci wo œci PP, spo so by mo dy fi ka cji
fi zy cz nych oraz che mi cz nych, me to dy poli me ry za cji i kata li za to ry u¿y wa ne do
otrzy my wa nia PP, opis rozk³adu ter mi cz ne go PP, a ta k ¿e jego pro du kcji i prze -
twó r stwa. Osta t ni roz dzia³ tej czê œci, po œwiê co ny jest w³aœci wo œciom fi bro be to -
nu, któ ry nie ule ga kru che mu pê ka niu. W prze ciw ie ñ stwie do be to nu – ma te ria³u 
kru che go – ten po osi¹gniê ciu wy trzy ma³oœci na roz ci¹ga nie pêka, przez co pra ca
zgi na nia jest ma³a.

Dru ga czêœæ pra cy to se g ment ba da w czy, w któ rym scha rakte ryzo wa no u¿y te
do ba dañ ekspe rymen ta l nych pró b ki czte rech ro dza jów w³ókien:
l Chry so®Fi bre Syn tec 12,
l Chry so®Fi bre S50,
l Ig nis,
l Spritz Fi l - cem 40.

Spo œród wymienionych, pie r wsze trzy s¹ w³ók na mi poli propy leno wy mi, na -
to miast osta t nie jest w³ók nem po lie stro wym z ok. 40% wa gow¹ za wa r to œci¹ szk³a. 
W tej czê œci umie sz czo no ta k ¿e opis me tod ba da w czych s³u¿¹cych do oz na cza nia
w³aœci wo œci pa l nych te sto wa nych ma te ria³ów, a mia no wi cie:
l me to dê oz na cza nia tem pe ra tu ry za pa le nia zgodn¹ z norm¹ PN-69/C-89022,
l me to dê oz na cze nia ciep³a spa la nia zgodn¹ z norm¹ PN-EN ISO 1716:2010,
l me to dê termo gra wi me tryczn¹ zgodn¹ z norm¹ PN-EN ISO 11358:2004.

Dziê ki prze pro wa dzo nym ba da niom, w pra cy oz na czo no wa r to œci tem pe ra tu -
ry za pa le nia, ciep³a spa la nia, tem pe ra tu ry pocz¹tku i ko ñ ca pi ro li zy, tem pe ra tu ry 
uby t ku 5% masy, a ta k ¿e 50% masy, tem pe ra tu ry ma ksy ma l nej szy b ko œci uby t ku
masy ba da nych w³ókien oraz pro cen tow¹ za wa r toœæ po zo sta³oœci po pi ro li zie.

Na pod sta wie prze pro wa dzo nych ba dañ ekspe rymen ta l nych oraz ana li zy wa r -
to œci otrzy ma nych dla ba da nych pa ra me trów, na su waj¹ siê na stê puj¹ce wnio ski:
1. Bior¹c pod uwa gê tem pe ra tu rê za pa le nia ba da nych ma te ria³ów, naj szy b ciej

paln¹ fazê two rzy³o w³ókno Spritz Fi l - cem 40. Po wo dem tego mo¿e byæ od -
mien na bu do wa w³ókna wzglê dem po zo sta³ych, któ rych g³ów nym sk³ad ni -
kiem by³ po li pro py len. W³ókno Spritz Fi l - cem 40 by³o w³ók nem po liest- 
ro wym z do da t kiem szk³a. W wy ni ku jego rozk³adu wy dzie la siê sty ren, któ ry
mo¿e byæ przy czyn¹ tak ni skiej tem pe ra tu ry za pa le nia. Je œli cho dzi o za pa le -
nie od ma³ego p³omie nia – to w³ókno wy ka zu je naj wiê ksze za gro ¿e nie, gdy¿
ma naj ni¿sz¹ te m pe ra turê za pa le nia w at mo s fe rze tle nu z po wie trza. Wa r to
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rów nie¿ wspo mnieæ, ¿e po ba da niu w³ókna Spritz Fi l - cem 40 w gli zie po zo -
sta³a czêœæ tego ma te ria³u w fo r mie ¿ó³tych wió rek. Tem pe ra tu ra po wie rz ch ni 
urz¹dzeñ, któ re mog¹ pra co waæ w obe cno œci w³ókna Spritz Fi l - cem 40 nie
mo¿e prze kra czaæ 2/3 wa r to œci tem pe ra tu ry za pa le nia, czy li za le d wie 235°C,
a dla re szty w³ókien wa r to œci w gra ni cach 270–277°C. Po zo sta³e w³ókna, jako
¿e ich g³ów nym sk³ad ni kiem jest po li pro py len, maj¹ zbli ¿on¹ tem pe ra tu rê za -
pa le nia. Otrzy ma na tem pe ra tu ra mo¿e pos³u¿yæ do oce ny da ne go ma te ria³u
pod wzglê dem za gro ¿e nia po ¿a ro we go. Im ta tem pe ra tu ra ni ¿ sza, tym dane
two rzy wo bê dzie bar dziej nie bez pie cz ne pod wzglê dem po ¿a ro wym, po nie -
wa¿ po trze b na jest mnie j sza iloœæ ene r gii do za pa le nia tego ma te ria³u. Wy ni ka 
z tego, ¿e w³ókno Spritz Fi l - cem 40 jest naj bar dziej nie bez pie cz ne pod wzglê -
dem po da t no œci na zap³on od ma³ego p³omie nia.

2. W wy ni ku ba da nia ciep³a spa la nia mo ¿ na do strzec po do b ne za le ¿ no œci, jak
w przy pa d ku tem pe ra tu ry za pa le nia. W³ókno Spritz Fi l - cem 40 nie uleg³o
zupe³nemu spa le niu, a wa r toœæ jego ciep³a spa la nia by³a znacz¹co ni ¿ sza od
po zo sta³ych. W tym przy pa d ku jest to za le ta, po nie wa¿ im ni ¿ sza wa r toœæ
ciep³a spa la nia, tym mnie j szy wp³yw na gê stoœæ obci¹¿e nia og nio we go. Przy -
czyn¹ naj mnie j szej wa r to œci PCS jest za wa r toœæ w³ókna mi ne ral ne go, co ob ni -
¿a wy da j noœæ ciepln¹ ma te ria³u. W³ókna poli pro pyle no we po sia da³y wy ¿sze,
zbli ¿o ne wa r to œci ciep³a spa la nia, na pod sta wie cze go mo ¿ na stwier dziæ, ¿e
bar dziej bêd¹ wp³ywa³y na wzrost gê sto œci obci¹¿e nia og nio we go w da nym
po mie sz cze niu, co zwiê ksza za gro ¿e nie po¿arowe.

3. Po staæ, w ja kiej wy stê po wa³y ba da ne ma te ria³y, ma sto sun ko wo nie wie l ki
wp³yw na wa r to œci pa ra me trów pa l nych ba da nych w³ókien. Dla w³ókien poli -
propy le no wych wie l ko œci te s¹ zbli ¿o ne. Zna cz ne od chy le nie w wa r to œciach
mo ¿ na zaob se r wo waæ je dy nie dla w³ókien Spritz Fi l - cem 40, któ re by³y w³ók -
na mi po lie stro wy mi za wie raj¹cymi oko³o 40% wa go wych szk³a. Na tej pod sta -
wie mo ¿ na stwier dziæ, ¿e wa r to œci pa ra me trów pa l nych w³ókien s¹ si l nie
powi¹zane ze sk³ad ni kiem che mi cz nym ma te ria³ów, z któ rych wy two rzo ne
by³y dane w³ókna.

4. Ana li za termo grawi metry cz na po zwo li³a dok³ad niej po rów naæ ba da ne ma te -
ria³y pod wzglê dem te m pe ra tur pocz¹tku pi ro li zy, piê cio pro cento wego uby t -
ku masy, piêæ dziesiê ciopro centowe go uby t ku masy, ko ñ ca pi ro li zy, ma ksy-
ma l nej szy b ko œci masy, a ta k ¿e pro cen to wej za wa r to œci masy po zo sta³oœci po
pi ro li zie. Ba da nie to umo ¿ li wia zró¿ ni co wa nie miê dzy sob¹ ta k ¿e w³ókien
poli propy le no wych, któ rych wy zna cza ne pa ra me try uzy skuj¹ wa r to œci
znacz¹co od sie bie od bie gaj¹ce.

5. Ba da nie termo grawi metry cz ne w³ókien w at mo s fe rze azo tu w spo sób zbli ¿o -
ny po zwa la od wzo ro waæ wa run ki pa nuj¹ce pod czas wy so kich te m pe ra tur
w fi bro be to nie dla ana li zo wa nych ma te ria³ów. Dziê ki temu mo ¿ na przy pu sz -
czaæ jak bê dzie prze bie ga³ pro ces pi ro li zy dla ba da nych w³ókien. Po prze pro -
wa dzo nych ba da niach mo ¿ na zak³adaæ, ¿e ma te ria³em, któ ry naj le piej
spra w dzi³by siê w kon stru kcjach be to no wych, jest w³ókno Spritz Fi l - cem 40.
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W³ókno po lie stro we ma naj ni¿sz¹ tem pe ra tu rê pocz¹tku pi ro li zy, a ta k ¿e
nisk¹ tem pe ra tu rê ma ksy mal ne go uby t ku masy, dziê ki cze mu bê dzie naj szy -
b ciej two rzy³o sieæ po rów w be to nie, któ ra po zwa la na wy do sta wa nie siê pary
wod nej, a co za tym idzie, ob ni ¿a ci œ nie nie i za po bie ga ne ga tyw ne mu zja wi sku 
spallingu.
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Streszczenia wyró¿nionych prac

magisterskich na niestacjonarnych studiach

I stopnia dla stra¿aków w s³u¿bie sta³ej

w 2014 r.





m³. kpt. in¿. Ma riusz KA SZY Ñ SKI

pro mo tor: st. kpt. dr in¿. To masz Drzy ma³a

Ana li za za sto so wa nia za awan so wa nych me tod
in ¿y nie r skich do ob li cza nia ram prze strzen nych

me tod¹ ma cie rzow¹ prze mie sz czeñ
oraz me tod¹ ele men tów sko ñ czo nych dla sy tu a cji

sta³ej oraz wyj¹tko wej

Pro je kto wa nie kon stru kcji in ¿y nie r skich jest skom pli ko wa nym pro ce sem,
któ ry wy ma ga od pro je ktan ta spe cjali sty cz nej wie dzy. Na prze strze ni osta t nich
kil ku dzie siê ciu lat kil ku kro t nie zmie nia³o siê po dej œcie do pro je kto wa nia obie k -
tów bu do w la nych. Obe c nie w wiê kszo œci pañstw roz wi niê tych obo wi¹zuje me to -
da sta nów gra ni cz nych, któ ra sta no wi pod sta wê pro je kto wa nia obie któw bu do w -
la nych zgod nie z wy ty cz ny mi norm eu ro pe j skich – eu ro ko dów. Stan gra ni cz ny
oz na cza stan, któ re go kon stru k cja pod da na wy mia ro wa niu nie mo¿e prze kro -
czyæ.

Jed nym z wa run ków wy trzy ma³oœci kon stru kcji (ze wzglê du na bez pie cze ñ -
stwo po ¿a ro we bu dyn ków) jest za pe w nie nie no œ no œci kon stru kcji w tra kcie po ¿a -
ru. Ele men ty kon stru kcji bu dyn ku musz¹ byæ za pro je kto wane lub za bez pie czo -
ne w spo sób gwa ran tuj¹cy osi¹gniê cie przez nie od po rno œci og nio wej,
wy ni kaj¹cej z kla sy od po rno œci po ¿a ro wej bu dyn ku. Za pe w nie nie od po wied niej
kla sy od po rno œci og nio wej ele men tu kon stru kcyj ne go za zwy czaj nie wy ma ga od
pro je ktan ta prze pro wa dza nia skom pli ko wa nych ob li czeñ i na stê pu je naj czê œciej
w fa zie ko ñ co wej pro je kto wa nia, po wy zna cze niu prze kro jów ele men tów i spra w -
dze niu wa run ków sta nów gra ni cz nych. Pro ces pro je kto wa nia ogra ni cza siê je dy -
nie do do bo ru od po wied nie go sy ste mu za bez pie czeñ pa sy w nych, np. przy po mo -
cy farb og nio chron nych, sy ste mów na try sko wych lub p³yt. W nie któ rych
sy tu a cjach ko nie cz ne mo¿e byæ okre œle nie od po rno œci og nio wej ele men tu kon -
stru kcyj ne go w spo sób ob li cze nio wy. Dla kon stru kcji wy ko na nych ze sta li, be to -
nu czy dre w na, me to dy obli cze nio we go okre œle nia od po rno œci og nio wej ele men -
tów kon stru kcy j nych ist niej¹ od da w na. Opis ta kich me tod zna leŸæ mo ¿ na
w li te ra tu rze te ch ni cz nej, in stru kcjach ITB oraz prasie fachowej. 

Za awan so wa ne me to dy do ob li cza nia si³ we wnê trz nych w ele men tach kon -
stru kcji po zwa laj¹ na uw z glêd nie nie sy tu a cji po ¿a ro wej (wyj¹tko wej) w bu dyn ku
jako je den z wa rian tów obci¹¿e nia. Mo ¿ li we jest w ten spo sób sy mu lo wa nie od -
dzia³ywa nia tem pe ra tu ry w ró ¿ nych mie j s cach kon stru kcji i przy jê cie ta kie go
sche ma tu kon stru kcyj ne go (sta ty cz ne go) do wy mia ro wa nia kon stru kcji, aby
w sy tu a cji wyj¹tko wej si³y w ele men tach rozk³ada³y siê w spo sób kon tro lo wa ny



i prze wi dzia ny przez kon stru kto ra. Nie jest to jed nak po dej œcie stan dar do we
i sta no wi je den z mo ¿ li wych wa rian tów po dej œcia do pro je kto wa nia.

Ce lem pra cy by³o prze pro wa dze nie ana li zy wy ko rzy sta nia za awan so wa nych
me tod in ¿y nie r skich do ob li cza nia ram prze strzen nych me tod¹ ma cie rzow¹
prze mie sz czeñ, a ta k ¿e  me tod¹ ele men tów sko ñ czo nych dla sy tu a cji sta³ej oraz
wyj¹tko wej (wp³yw od dzia³ywa nia wy so kiej tem pe ra tu ry). Zrea li zo wa no to po -
przez przed sta wie nie al go ry t mu ob li czeñ, któ ry po zwa la wy zna czyæ si³y we wnê -
trz ne w ra mach prze strzen nych. Al go rytm umo ¿ li wia sy mu lo wa nie sy tu a cji
wyj¹tko wej w po sta ci od dzia³ywa nia wy so kiej tem pe ra tu ry. Mo ¿ li we jest dziê ki
temu usta le nie przy ro stów si³ we wnê trz nych w ele men tach ramy na sku tek od -
dzia³ywa nia tem pe ra tu ry oraz do bór – na dro dze mo dy fi ka cji – od po wied nie go
sche ma tu sta ty cz ne go, tak aby kon stru k cja by³a w jak naj mnie j szym sto p niu po -
da t na na jej oddzia³ywanie.

W po szcze gó l nych roz dzia³ach au tor pra cy za mie œci³ na stê puj¹ce tre œci:
l w czê œci pocz¹tko wej omó wio no pod sta wo we za gad nie nia do tycz¹ce me cha -

ni ki bu do w li,
l na stê p nie omó wio no pod sta wy me to dy prze mie sz czeñ oraz me to dy ele men -

tów sko ñ czo nych, dla któ rych, po od po wied niej mo dy fi ka cji, przed sta wio no
to ¿ sa my al go rytm ob li czeñ si³ we wnê trz nych,

l w ko le j nym roz dzia le przed sta wio no przyk³ad ob li cze nio wy, któ ry pod da no
ana li zie pod k¹tem s³usz no œci za sto so wa nia za awan so wa nych me tod in ¿y nier -
skich,

l w czê œci ko ñ co wej za mie sz czo no wnio ski z prze pro wa dzo nej ana li zy.
W przed sta wio nym al go ry t mie ob li czeñ wy szcze gól nio no te ma ty kê: dys kre ty -

za cji, two rze nia ma cie rzy szty w no œci ele men tu, two rze nia kon de nsa cyj nej ma cie -
rzy szty w no œci ele men tu, trans fo r ma cji uk³adu wspó³rzêd nych, two rze nia glo ba l -
nej ma cie rzy szty w no œci, two rze nia we kto rów si³ przy wêz³owych i przês³owych,
uw z glêd nia nia wa run ków brze go wych, wy zna cza nia si³ we wnê trz nych.

Ana li zo wa no za sto so wa nie al go ry t mu w³aœci we go dla me to dy ele men tów sko -
ñ czo nych i me to dy prze mie sz czeñ przy ob li cze niach ramy prze strzen nej, któ ra
sta no wi³a sze œcio kondyg nacyj ny bu dy nek biu ro wy o kon stru kcji szkie le to wej.
Rama przed sta wio na by³a w dwóch wa rian tach ró ¿ ni¹cych siê miê dzy sob¹
po³¹cze nia mi miê dzy po szcze gól ny mi prê ta mi (sche ma tem sta ty cz nym). Wa -
riant I sy mu lo wa³ ramê, któ rej wszy stkie po³¹cze nia mie dzy prê ta mi zrea li zo wa -
ne by³y w spo sób szty w ny. Rama w wa rian cie II po sia da³a sze reg zwo l nieñ w po -
sta ci prze gu bów po miê dzy po szcze gól ny mi ele men ta mi ramy z za cho wa niem
nie zbêd nej geo me try cz nej nie zmien no œci konstrukcji. 

Ana li zê prze pro wa dzo no w dwóch eta pach. Etap I po le ga³ na po rów na niu wa -
rian tu I i wa rian tu II kon stru kcji w sy tu a cji sta³ej (wszy stkie obci¹¿e nia u¿y t ko -
we i kli ma ty cz ne bez uw z glêd nia nia od dzia³ywa nia tem pe ra tu ry). Etap II ana li zy 
po le ga³ na po rów na niu sy tu a cji sta³ej i wyj¹tko wej ramy wa rian tu I oraz sy tu a cji
sta³ej i wyj¹tko wej ramy wa rian tu II. 

192 Zeszyty Naukowe SGSP nr 50 (2) 2014



Na pod sta wie ana li zy prze pro wa dzo nej przez au to ra pra cy, sfo r mu³owa no po -
ni ¿ej na stê puj¹ce wnio ski ogó l ne:
l Ob li cza nie ram prze strzen nych jest ana liz¹ uk³adów o du ¿ej li cz bie nie wia do -

mych. Dziê ki roz wo jo wi na uki i te ch ni ki oraz wspa r ciu pro ce su pro je kto wa -
nia kon stru kcji przez za awan so wa ne me to dy in ¿y nie r skie, przed sta wio ny
w ni nie j szej pra cy al go rytm jest mo ¿ li wy do zrea li zo wa nia.

l Ob li cza nie uk³adów prze strzen nych po zwa la na dok³ad niejsz¹ ana li zê ustro ju 
prê to we go w po rów na niu z ana liz¹ dwu wy mia row¹. Jest to mo ¿ li we dziê ki
uw z glêd nie niu wspó³pra cy ele men tów le¿¹cych w ró ¿ nych p³asz czy z nach
oraz ze wzglê du na to, i¿ nie obo wi¹zuje sze reg upro sz czeñ (np. si³y pod³u¿ne,
skra ca l noœæ prê tów). 

l Brak kon kre t nych wy ty cz nych w za kre sie uw z glêd nia nia sy tu a cji wyj¹tko -
wej, po le gaj¹cej na od dzia³ywa niu te r mi cz nym, na eta pie zbie ra nia obci¹¿eñ,
po wo du je, i¿ stan dar do wo kon stru kto rzy nie przy j muj¹ ta kie go wa rian tu
w ob ci¹¿e niu sche ma tów sta ty cz nych. 

l Za kres ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej uw z glêd nia ny jest zgod nie z od po wied ni -
mi po zy cja mi prze pi sów no r mo wych (np. w eu ro ko dach) do pie ro na eta pie
wy mia ro wa nia kon stru kcji, a nie ob li cza nia si³ we wnê trz nych. W zwi¹zku
z tym, w „sy tu a cji po ¿a ro wej” po mi ja siê pra cê kon stru kcji jako ca³oœci i przyj -
mu je siê wy izo lo wa ny ele ment ca³oœci ramy, obci¹¿o nej ze sta wem si³ dla „sy -
tu a cji sta³ej”. Dla tak opi sa ne go ele men tu sto su je siê za le ce nia no r mo we do -
tycz¹ce ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej. Przed sta wio ne przez au to ra pra cy
ob li cze nia po twier dzaj¹, ¿e ta kie po dej œcie mo¿e w pe w nych przy pa d kach byæ
nie wy sta r czaj¹ce.
Na pod sta wie ana li zy prze pro wa dzo nej przez au to ra pra cy, sfo r mu³owa no po -

ni ¿ej na stê puj¹ce wnio ski szcze gó³owe:
l We wszy stkich przy pa d kach wa riant II wy ka zy wa³ wa r to œci wy ¿sze w sto sun -

ku do kon stru kcji za pre zen towa nej w wa rian cie I. Kon stru k cja wa rian tu I,
przez za sto so wa ne wêz³y szty w ne, bar dziej rów no mie r nie prze no si za da ne
obci¹¿e nia. Nie oz na cza to jed nak, ¿e kon stru k cja za pre zen towa na w wa rian -
cie II jest nie eko nomi cz na. Kon stru k cja przed sta wio na w wa rian cie II zbie ra
i kon cen tru je prze no szo ne obci¹¿e nia na kon kre t ne ele men ty ramy. 

l Czêœæ si³ we wnê trz nych w ele men tach ramy wa rian tu II wy ka zu je wiê ksze
wa r to œci ni¿ w wa rian cie I. Jed na k ¿e przy j muj¹c wa riant I do wy mia ro wa nia,
wiê ksza li cz ba ele men tów mu sia³aby byæ zwy mia ro wa na na si³y zbli ¿o ne do
wa r to œci ma ksy ma l nych si³. Wa riant II po sia da sze reg ele men tów nie zbêd -
nych do za cho wa nia ge o me trii i prze nosz¹cych ma³e si³y. W wa rian cie I nie
stwier dzo no prê tów prze nosz¹cych mi ni ma l ne wa r to œci si³.

l W sy tu a cji wyj¹tko wej, przy od dzia³ywa niu wy so kiej tem pe ra tu ry, bar dzo
wa ¿ nym ele men tem jest od po wied ni sche mat sta ty cz ny kon stru kcji. 

l Wiê kszoœæ prze kro czeñ si³ we wnê trz nych (o 20% w sto sun ku do sy tu a cji
sta³ej) wy ka za³a kon stru k cja z wa rian tu I. Nie któ re wy zna czo ne w sta nie
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sta³ym wa r to œci si³ we wnê trz nych dla wa rian tu I by³y prze kro czo ne o kro t -
noœæ od 100 do ponad 3000, co spo wo do wa³oby prze kro cze nie sta nu gra ni cz -
ne go no œ no œci. Wa riant II w zde cy do wa nie mnie j szym sto p niu pod da³ siê
od dzia³ywa niu tem pe ra tu ry. 

l Ana li zuj¹c wa riant I kon stru kcji, mo ¿ na za uwa ¿yæ bar dzo du¿e przy ro sty si³
po miê dzy sy tu acj¹ sta³¹ a wyj¹tkow¹, na wszy stkich ele men tach, na któ re od -
dzia³uje tem pe ra tu ra. W zwi¹zku z tym, w za le ¿ no œci od tego, w któ rej czê œci
bu dyn ku sy tu a cja wyj¹tko wa po wsta nie, przy ro sty si³ bêd¹ ana lo gi cz ne do
zapre zen to wa nych w przyk³ad zie. 

l W przy pa d ku ana li zy kon stru kcji za pre zen towa nej w wa rian cie II, przy ro sty
si³ wy ka za³y zna cz ne prze wy ¿sze nia je dy nie w s³upie we wnê trz nym bu dyn ku. 
S³up ten sta no wi trzpieñ g³ówny. Mo ¿ na spo dzie waæ siê, i¿ w przy pa d ku po -
wsta nia po ¿a ru w in nej czê œci bu dyn ku, si³y po wsta³e na sku tek sy tu a cji
wyj¹tko wej bêd¹ rów nie¿ kon cen tro wa³y siê w oko li cach s³upów œro d ko wych. 
Ta kie po dej œcie umo ¿ li wia ukie run ko wa nie od dzia³ywa nia tem pe ra tu ry na
kon stru kcjê na wy bra ne przez kon stru kto ra ele men ty. Za bez pie cze nie prze -
ciw po¿a ro we bu dyn ku mo ¿ na w ten spo sób skon cen tro waæ w od po wied nich
mie j s cach (stra te gi cz nych ze wzglê du na no œ noœæ bu dyn ku). Po zo sta³e ele -
men ty mog¹ byæ za bez pie czo ne w spo sób pro fila kty cz ny.
Sto so wa nie za awan so wa nych me tod in ¿y nie r skich do ob li cza nia ram prze -

strzen nych po zwa la na wa rian tow¹ ana li zê roz pa try wane go uk³adu. Mo ¿ li we jest
dziê ki temu do bra nie ta kie go uk³adu sta ty cz ne go i pod da nie go wy mia ro wa niu,
aby od dzia³ywa nie te r mi cz ne w sy tu a cji wyj¹tko wej prze bie ga³o w spo sób „spo -
dzie wa ny”.

Wy bra na li te ra tu ra

[1] Szme l ter J., Da c ko M., Do bro ci ñ ski S., Wie czo rek M.: Me to da ele men tów
sko ñ czo nych w sta ty ce kon stru kcji, Ar ka dy, Wa r sza wa 1979.

[2] Bra ni cki C., Cie sie l ski R., Ka c przyk Z. Ka we cki J., K¹czko wski Z., Ra ko wski G.:
Me cha ni ka Bu do w li. Ujê cie kom pu te ro we. Tom 1. Ar ka dy, Wa r sza wa 1991.

[3] Ma j chrzak E., Mo ch na cki B.: Me to dy nu me ry cz ne. Pod sta wy teo re ty cz ne, aspe kty
pra kty cz ne i al go ry t my. Wy daw ni c two Poli te ch ni ki Œl¹skiej, Gli wi ce 2004.

[4] Ra ko wski G., Ka c przyk Z.: Me to da ele men tów sko ñ czo nych w me cha ni ce
kon stru kcji, Ofi cy na Wy da w ni cza Poli te ch ni ki Wa r sza wskiej, Wa r sza wa 2005.
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asp. in¿. Mi cha³ KROK

pro mo tor: m³. bryg. dr in¿. Re na ta KAMOCKA-BRONISZ

Ana li za pa ra me trów te ch ni cz nych i u¿y t ko wych
wy bra nych ochron oso bi s tych stra ¿a ka

Pod sta wo wym za da niem za wo do wym stra ¿a ka jest wy ko ny wa nie czyn no œci
ratow niczo- gaœ ni czych pod czas ró ¿ ne go ro dza ju zda rzeñ wy ma gaj¹cych in ter we -
ncji: po ¿a rów, ka ta strof bu do w la nych i che mi cz nych, wy pa d ków komu nika cy j -
nych i in nych sy tu a cji nios¹cych za gro ¿e nie dla zdro wia i ¿y cia lu dzi. Œro do wi -
sko, w któ rym stra ¿ak ra to w nik wy ko nu je swo je za da nia, naj czê œciej nie jest dla
nie go przy ja z ne. Wy stê pu je w nim wie le czyn ni ków po wszech nie uwa ¿a nych za
nie bez pie cz ne, szko d li we lub tak zmie niaj¹ce wa run ki pra cy, ¿e wy ko na nie za da -
nia bez za bez pie czeñ jest nie mo ¿ li we. Za bez pie cze nia te na zy wa siê indy widu al -
ny mi œro d ka mi ochro ny lub w skró cie ochro na mi oso bi sty mi. Przy tak sze ro kim
wa chla rzu czyn ni ków nie bez pie cz nych, bar dzo isto t nym pro ble mem sta je siê
wy po sa ¿e nie stra ¿a ka we w³aœci wy ze staw ochron oso bi s tych o od po wied nich pa -
ra me trach, taki, któ ry spro sta danej sytuacji .

Ce lem ni nie j szej pra cy in ¿y nie r skiej by³a ana li za wy ma gañ no r mo wych dla
wy bra nych ochron oso bi s tych stra ¿a ka. Na pod sta wie wy ni ków z prze pro wa dzo -
nych ba dañ an kie to wych, do ko na no oce ny rê ka wic spe cja l nych pod wzglê dem
spe³nie nia pa ra me trów te ch ni cz nych i u¿y t ko wych. Pro ble mem do roz wa ¿e nia
by³a oce na roz wi¹zañ kon stru kcy j nych, po rów na nie pa ra me trów oraz okre œle nie
kie run ku mode r ni za cji.

Od zie¿ ochron na dla stra ¿a ka, jako wy rób na le¿¹cy do gru py œro d ków ochro -
ny indy widu a l nej, pod le ga wy ty cz nym i aktom pra wnym obo wi¹zuj¹cym w Pol -
sce. Kie ro w nik jed no stki orga niza cy j nej Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej jest obo -
wi¹zany za pe w niæ stra ¿a kom bez pie cze ñ stwo i hi gie nê s³u¿by. Stra ¿ak jest
obo wi¹zany do no sze nia w cza sie s³u¿by: umun du ro wa nia, od zie ¿y spe cja l nej,
œro d ków ochro ny indy widu a l nej, dys tyn kcji, od znak [6]. Akty pra w ne okre œlaj¹
na le ¿ no œci, wzo ry, spo so by no sze nia, szcze gó³owe wy ma ga nia, pro ces do pu sz cze -
nia wy ro bu oraz opis wy po sa ¿e nia ochron oso bi s tych fun kcjo na riu szy PSP . 

W pra cy zo sta³y opi sa ne no wo cze s ne œro d ki ochro ny indy widu a l nej, zna j -
duj¹ce siê na wy po sa ¿e niu pol skich stra ¿a ków: he³my, rê ka wi ce, buty spe cja l ne
oraz ubra nie spe cja l ne. 

S¹ one naj bar dziej na ra ¿o ne na bez po œred ni kon takt z za gro ¿e nia mi, któ re to -
wa rzysz¹ stra ¿a ko wi pod czas akcji ratow niczo- gaœ ni czej. W zwi¹zku z tym musz¹ 
po sia daæ od po wied nie pa ra me try te ch ni cz ne i u¿y t ko we, któ re ochro ni¹ stra ¿a ka
pod czas dzia³añ przed czyn ni ka mi nie bez pie czny mi.



He³m to nie zbêd ny atry but w³adzy stra ¿a ka nad og niem i in ny mi mie js co wy -
mi za gro ¿e nia mi [4]. Obe c nie sto so wa ne przy ich two rze niu kon stru kcje s¹ bar -
dzo za awan so wa ne tech nolo gi cz nie, z za sto so wa niem ma te ria³ów o wy so kiej wy -
trzy ma³oœci me cha ni cz nej i te r mi cz nej. W bu do wie he³mu mo ¿e my wy ró ¿ niæ
na stê puj¹ce ele men ty: sko ru pê (¿y wi ce syn te ty cz ne zbro jo ne ke v la rem, two rzy -
wo sztu cz ne) wiê Ÿ bê, os³onê twa rzy i oczu (po li wê glan), os³onê kar ku i szyi
(p³ótno po lie stro we po kry te pow³ok¹ alu mi niow¹). W Pol sce, ze wzglê du na wie -
l koœæ po wie rz ch ni chro nio nej, sto so wa ne s¹ ty l ko he³my typu B. 

Od zie¿ ochron na po win na kom p le kso wo za bez pie czaæ przed za gro ¿e nia mi,
co oz na cza za rów no ochro nê od zewn¹trz, jak i od wewn¹trz. W du ¿ym upro sz -
cze niu, przez ochro nê od zewn¹trz ro zu mie siê wa r stwê ubra nia jako ba rie rê
przed ¿a rem, wod¹, sub stan cja mi che mi cz ny mi, na to miast ochro na we wnê trz na
jest ro zu mia na jako od dy cha l noœæ. Nie skon stru o wa no je sz cze ma te ria³u po sia -
daj¹cego wszy stkie w³aœci wo œci ochron ne, dla te go za pro je kto wano ubra nie, któ -
re ma bu do wê wa r stwow¹. Wa r stwa ze w nê trz na mo¿e byæ wy ko na na z im preg no -
wa nych tka nin bawe³nia nych, lecz w wiê kszo œci przy pa d ków jest wy ko na na
z syn te ty cz nych w³ókien ara mi do wych wy stê puj¹cych w han d lu pod nazw¹ No -
mex , Ke v lar , tka nin po lia mi do wych PBO i PBI. Mi kro poro wa ta hy dro fo bo wa
me m bra na sta no wi œro d kow¹ wa r stwê ubra nia i ma za po bie gaæ prze ni ka niu cie -
czy oraz utrzy my waæ w³aœciw¹ rów no wa gê ciepln¹. Do pro du kcji me m bran wy -
ko rzy stu je siê two rzy wa sztu cz ne, ta kie jak: polite traflu oroe ty len (PTFE), po liu -
re tan, po lie ster. Wa r stwa ter moi zola cyj na izo lu je przed œro do wi skiem
zew nê trz ny mi sta no wi ba rie rê przed wni ka niem do wnê trza ubra nia pro mie nio -
wa nia cie p l ne go. Cel ten osi¹ga siê przez od po wied nie roz wi¹za nie kon stru kcy j -
ne, sto so wa ne w opa r ciu o mo del sk³adaj¹cy siê z w³ókien, po miê dzy któ ry mi
zna j du je siê po wie trze. Do pro du kcji warstw termo izola cy j nych wy ko rzy stu je siê 
we³nê, w³ókna ara mi do we, arami dowo- wisko zo we oraz po lie stro we. Pod sze w ka
to wa r stwa ubra nia spe cja l ne go, zna j duj¹ca siê naj bli ¿ej cia³a u¿y tko w ni ka. Mo¿e 
ona sta no wiæ od dzieln¹ wa r stwê lub byæ po³¹czo na z warstw¹ ter moi zo la cyjn¹.
Do pro du kcji pod sze wek sto su je siê im preg no wa ne tka ni ny bawe³nia ne, w³ókna
ara mi do we lub arami dowo- wisko zo we. Ubra nie spe cja l ne sk³ada siê z ku r tki
o spe cja l nym kro ju   i spod ni. Spod nie i ku r tka musz¹ byæ wy ko na ne z ma te ria -
³ów kon stru k cy j nych o takich samych parametrach.

Buty stra ¿a c kie maj¹ za bez pie czyæ nogi przed ura za mi me cha nicz ny mi, czyn -
ni ka mi szko d li wy mi, wy so ki mi i ni ski mi tem pera tu ra mi, wi l go ci¹, pr¹dem ele k -
try cz nym, po œli z giem. Wy ko na ne s¹ z gumy lub skó ry, s¹ wsu wa ne lub sznu ro -
wa ne. Buty wsu wa ne cha ra kte ryzu je sze ro ka i wyd³u¿o na cho le w ka z wmon-
to wa ny mi w gó r nej czê œci uchwy ta mi dla u³atwie nia ich zak³ada nia. W pode -
szwie buta zna j duj¹ siê uszty w nie nia w po sta ci wto pio nej bla chy za bez pie czaj¹cej 
sto pê przed prze bi ciem oraz bla chy z tzw. wy wi niê tym no skiem na pa l ce, za bez -
pie czaj¹c je przed zgnie ce niem. Buty gu mo we po win ny byæ wy po sa ¿o ne do da t -
ko wo w wyj mo wan¹ wk³adkê ch³on¹c¹ pot. Buty sznu ro wa ne wy ko na ne s¹ ze
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skó ry i wy po sa ¿o ne w sy stem wi¹zañ i za mków b³yska wi cz nych, za pe w niaj¹cy
szy b kie do pa so wa nie do nóg u¿ytkownika.

Rê ka wi ce spe cja l ne piê cio pal cza ste wy ko na ne s¹ ze skó ry, tka ni ny lub z wy -
mie nio nych ma te ria³ów ³¹cz nie. Za bez pie czaj¹ rêce stra ¿a ka przed ura za mi me -
cha nicz ny mi, szko d li wym dzia³aniem sub stan cji che mi cz nych, np. za sa da mi,
kwa sa mi, rozpu szcza lni ka mi itp., przed wy so ki mi i ni ski mi tem pera tu ra mi, pro -
mie nio wa niem pod cze r wo nym, pr¹dem ele ktry cz nym, czyn ni ka mi bio logi cz ny -
mi, np. wi ru sa mi HIV, HBS itp. oraz wie lo ma in ny mi za gro ¿e nia mi [2]. Rê ka wi -
ce sk³adaj¹ z wa r stwy ze w nê trz nej (tka ni na ara mi do wa po wle ka na warstw¹
si li ko nu lub skór¹), wodo sz cze l nej i paro prze pusz czal nej me m bra ny oraz pod -
sze w ki wy ko na nej z dzia ni ny ara mi do wej, któ ra sta no wi g³ówn¹ ba rie rê przed
pro mie nio wa niem cie p l nym i przeciêciem. 

Ochro ny oso bi ste stra ¿a ka musz¹ spe³niaæ œci œle okre œlo ne wy mo gi za wa r te
w wie lu no r mach, aby mog³y byæ do pu sz czo ne do u¿y t ko wa nia. No r my przed sta -
wiaj¹ sze reg pa ra me trów te ch ni cz nych i u¿y t ko wych, któ ry mi musz¹ siê od zna -
czaæ œro d ki ochro ny indy widu a l nej fun kcjo na riu szy PSP. Pa ra me try te bada siê
przez za sto so wa nie od po wied nich pro ce dur i przyrz¹dów. Do tego celu u¿y wa siê 
pró b ki ma te ria³u, z któ re go wy ko na ne s¹ po tem ochro ny oso bi ste (np. rê ka wi ce),
b¹dŸ go to we go wy ro bu (np. he³my).

W celu oce ny wy bra ne go ele men tu ochron oso bi s tych (rê ka wic spe cja l nych)
prze pro wa dzo no ba da nie an kie to we wœród fun kcjo na riu szy PSP za tru d nio nych
w jed no stkach ratow niczo- gaœ ni czych. Kwe stio na riusz an kie to wy za wie ra³ dzie -
wiêæ py tañ do tycz¹cych: 

a) po sia da ne go przez stra ¿a ków mo de lu rê ka wic i cza su ich u¿y t ko wa nia, 
b) spe³nie nia wy mo gów este ty cz nych oraz od po wied nie go ciê ¿a ru rê ka wic, 
c) po sia da nych pa ra me trów me cha ni cz nych i te r mi cz nych.
An kie tê prze pro wa dzo no na pró bie 133 fun kcjo na riu szy. Na jej pod sta wie

wy snu to na stê puj¹ce wnio ski do tycz¹ce oce ny rê ka wic spe cja l nych:
 1. Najpo pular niej szy mi mo de la mi s¹ „Le bon gsp plus” i „Ho lik jo se p hi ne 2”.
 2. Pra wie co pi¹ty stra ¿ak nie zna mo de lu rê ka wic, któ rych u¿y wa pod czas akcji

ratow niczo- gaœ ni czych.
 3. Œwia d czyæ to mo¿e o bra ku pod sta wo wej wie dzy na te mat ochron oso bi s tych,

jak rów nie¿ o ma³ole t nim sta ¿u s³u¿by.
 4. Nie zna cz na wiê kszoœæ rê ka wic spe³nia wy mo gi este ty cz ne.
 5. Zde cy do wa na wiê kszoœæ od zna cza siê od po wied ni¹ wag¹. 
 6. Bez pie cze ñ stwo w dzia³aniach ratow niczo- gaœ ni czych jest w naj wiê kszym sto -

p niu uza le ¿ nio ne od spe³nie nia w od po wied nim sto p niu pa ra me trów me cha -
nicz ny chi te r mi cz nych.

 7. Wy ka zuj¹ od po rnoœæ na prze bi cie, przek³ucie i roz da r cie w nie zna cz nej wiê k -
szo œci udzie lo nych od po wie dzi.

 8. Nie s¹ od po r ne na œcie ra nie.
 9. W nie zna cz nej wiê kszo œci s¹ od po r ne na ciep³o kon we kcy j ne, pro mie nio wa -

nia i kon ta kto we.
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10. Zde cy do wa na wiê kszoœæ an kie to wa nych nie za ob ser wo wa³a usz ko dzeñ rê ka -
wic jako efe ktu od dzia³ywa nia p³omie nia.

11. Wraz ze wzro stem cza su u¿y t ko wa nia, od po rnoœæ na œcie ra nie ma le je.
12. Czas u¿y t ko wa nia nie wp³ywa na pa ra me try ta kie jak: od po rnoœæ na ciep³o

kon we kcy j ne, pro mie nio wa nia i kon ta kto we.
13. W przy pa d ku mie j s co wych za gro ¿eñ, od po rnoœæ na œcie ra nie, prze bi cie,

przek³ucie i roz da r cie jest mnie j sza ni¿ w przy pa d ku po ¿a rów. 
14. Wraz ze wzro stem œred niej li cz by in ter we ncji, rê ka wi ce bar dziej œcie raj¹ siê

i prze si¹kaj¹.
15. Naj le piej pod wzglê dem od po rno œci na po szcze gó l ne pa ra me try me cha ni cz ne

i te r mi cz ne wy pad³ mo del „Pa tron”, na to miast najs³abiej „Le bon gsp plus”. 
Stra ¿ak, aby móc po ma gaæ in nym, po wi nien byæ na le ¿y cie za bez pie czo ny

w œro d ki ochro ny indy widu a l nej. Na wet naj le p sza ochro na indy widu a l na sto so -
wa na niew³aœci wie lub nie komp le t nie, nie jest w sta nie w pe³ni sku te cz nie za pe w -
niæ stra ¿a ko wi bez pie cze ñ stwa. No r my po daj¹ mi ni ma l ne wy ma ga nia dla rê ka -
wic ochron nych oraz me to dy ich ba da nia. Ba da nia, któ re prze pro wa dza ne s¹
ty l ko na pró b kach ma te ria³ów nie uw z glêd niaj¹ wszy stkich za gro ¿eñ na ja kie na -
ra ¿o ny jest stra ¿ak pod czas dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych, ta kich jak jed no cze s -
ne od dzia³ywa nie obci¹¿eñ me cha ni cz nych i pola te m pe ra tur zmien ne go w cza -
sie. W przy pa d ku rê ka wic trud ne jest osi¹gniê cie ko m pro mi su po miê dzy
za pe w nie niem od po wied nich w³aœci wo œci ochron nych i u¿y t ko wych. St¹d na le -
¿y ocze ki waæ, ¿e sto so wa nie rê ka wic wielo fun kcy j nych, za pe w niaj¹cych ochro nê
przed czyn ni ka mi ter mi cz ny mi i me cha nicz ny mi, bê dzie ogra ni cza³o zdo l no œci
mani pu lo wa nia pa l ca mi r¹k i wy go dê u¿y t ko wa nia. Ponad to nie zo sta³y ni g dzie
okre œlo ne wy ma ga nia dla ochron oso bi s tych, które s¹ ju¿ u¿ytkowane. 

Ko nie cz ne jest pro wa dze nie in ten sy w nych prac ba da w czych nad inno wacy j -
ny mi roz wi¹za nia mi i me to da mi ba dañ œro d ków ochro ny indy widu a l nej stra ¿a -
ka. Pod sta wo wym ce lem tych prac jest za pe w nie nie po pra wy ko m fo r tu i bez pie -
cze ñ stwa pra co w ni ków sto suj¹cych œro d ki ochro ny indy widu a l nej, przez
za sto so wa nie za awan so wa nych ma te ria³ów i te ch no lo gii oraz wbu do wa nych
inte li gen t nych sy ste mów moni to ro wa nia ry zy ka w pro ce sach pra cy. Trans fer
naj no wszej wie dzy z dzie dzi ny in ¿y nie rii ma te ria³owej i che mi cz nej, a ta k ¿e elek -
tro ni ki na rzecz roz wo ju wyso kosku te cz nych œro d ków ochro ny indy widu a l nej,
to cel po œred ni. Kie run ki ba dañ na uko wych w tej dzie dzi nie to:
l wy ko rzy sta nie nano tech no lo gii w celu na da nia œro d kom ochro ny in dy wi du-

al nej no wych lub pod wy ¿szo nych pa ra me trów ochron nych,
l za sto so wa nie inte li gen t nych sy ste mów, po zwa laj¹cych na do sto so wa nie za -

kre su pa ra me trów ochron nych lub u¿y t ko wych do zmien nych wa run ków
œro do wi ska pra cy,

l wzbo ga ce nie œro d ków ochro ny indy widu a l nej o sy ste my moni to ro wa nia pa -
ra me trów fi zjo logi cz nych u¿y tko w ni ka i wa run ków œro do wi ska pra cy.
W celu wdro ¿e nia inno wa cy j nych roz wi¹zañ œro d ków ochro ny indy widu a l -

nej, wy ma ga ne jest pro wa dze nia prac ba da w czych przez inter dyscy plina r ne ze -
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spo³y, a ta k ¿e wiê ksze go zaan ga ¿o wa nia krajo wych pro du cen tów œro d ków ochro -
ny indy widu a l nej. Ko nie cz na jest rów nie¿ in ten syfi ka cja dzia³añ w za kre sie
pro mo wa nia inno wa cy j nych roz wi¹zañ przez pub li ko wa nie kom pe ten t nych in -
fo r ma cji oraz orga ni zo wa nie ka m pa nii info rma cy j nych na rzecz bez pie cze ñ stwa
u¿y t ko wa nia œro d ków ochro ny indy widu a l nej.

Wy bra na li te ra tu ra

[1] Cze r wien ko D., Cza r ne cki R.: Ochro ny oso bi ste – ro dza je i me to dy ba dañ,
Bez pie cze ñ stwo i Te ch ni ka Po ¿a r ni cza 2006, nr 2.

[2] Gil D.: Wy po sa ¿e nie oso bi ste i ochron ne stra ¿a ka, By d goszcz 2004.

[3] Gu ze wski P.: Ubio ry ochron ne, Po znañ 2004.

[4] Pi sa rek M.: He³my pol skich stra ¿a ków cz. II, W Akcji 2009, nr 2.

[5] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z 21 grud nia 2005 r. w spra wie za sad ni czych
wy ma gañ dla œro d ków ochro ny indy widu a l nej (DzU nr 259 poz. 2173).

[6] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 27 kwie t nia 2010 r.
w spra wie wy ka zu wy ro bów s³u¿¹cych za pe w nie niu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go lub
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kpt. mgr in¿. Ma r cin PI LA R SKI

pro mo tor: dr in¿. Ma rek WOLIÑSKI

Ana li za za gro ¿eñ po ¿a ro wych i wy bu cho wych
oraz za sto so wa nych za bez pie czeñ w wy bra nym

obie kcie produ kcyjno -maga zyno wym

Bu dyn ki produ kcyjno -maga zyno we, oprócz spe³nia nia fun kcji, dla któ rych
zo sta³y wy bu do wa ne, s¹ te¿ mie j s cem prze by wa nia i pra cy wie lu osób. Ich bez -
pie cze ñ stwo za le ¿y od pra wid³owe go do bo ru i za sto so wa nia od po wied nich roz -
wi¹zañ te ch ni cz nych. Za sto so wa ne za bez pie cze nia bu dyn ków w po wy ¿szym za -
kre sie po win ny uw z glêd niaæ prze de wszy stkim bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we.
W ka ¿ dym obie kcie bu do w la nym ju¿ na eta pie pro je ktu musi zo staæ uwz glê d nio -
na mo¿liwoœæ szy b kiej i spra w nej ewa ku a cji per so ne lu. Obie kty bu do w la ne zgod -
nie z art. 5 Pra wa bu dow la ne go na le ¿y pro je kto waæ i bu do waæ w spo sób okre œlo -
ny w prze pi sach, w tym techni czno- budow la nych oraz zgod nie z za sa da mi
wie dzy te ch ni cz nej.

Wy mo gi do tycz¹ce bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go w Pol sce za wa r te s¹ w dwóch
usta wach:
l Usta wa z 7 li pca 1994 r. Pra wo bu do w la ne,
l Usta wa z 24 sie r p nia 1991 r. O ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej.

W akcie wy ko na w czym do usta wy Pra wo bu do w la ne, czy li w Roz porz¹dze niu
Mi ni stra In fra stru ktu ry z 12 kwie t nia 2002 r. w spra wie wa run ków te ch ni cz nych, 
ja ki mi po win ny od po wia daæ bu dyn ki i ich usy tu o wa nie, ca³y Dzia³ VI po œwiê co -
ny jest bez pie cze ñ stwu po ¿a ro we mu obie któw bu do w la nych. 

Ja ka ko l wiek awa ria, w tym rów nie¿ zwi¹zana z wyst¹pie niem po ¿a ru czy wy -
bu chu, ma za wsze bez po œred ni wp³yw na za trzy ma nie li nii pro du kcy j nej, po wo -
duj¹ce prze rwê w pra cy, a co za tym idzie, du¿e stra ty dla zak³adu. Tak du¿y na -
cisk k³ad zio ny na za pe w nie nie naj wy ¿sze go sto p nia za bez pie cze nia bu dyn ków
ma wp³yw na uzy ska nie mo ¿ li wie naj wiê kszej bez awa ryj no œci pro ce su tech nolo -
gicz ne go.

W tre œci pra cy pod jê to pró bê ana li zy wy bra nej czê œci zak³adu pro du kcyj ne go,
a dok³ad niej po mie sz czeñ la kie r ni prze mys³owych sta no wi¹cych za ple cze do ko -
le j nych eta pów pro ce su pro du kcyj ne go. Ci¹g³e za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa po -
¿a ro we go dla obie ktu, ja kim jest la kie r nia, to pro ces bar dzo z³o¿o ny, za czy naj¹c
ju¿ od sa me go pro je ktu bu dow la ne go, któ ry musi uw z glêd niaæ wszy stkie mo ¿ li -
we oraz do da t ko we za bez pie cze nia prze ciw po¿a ro we. Za bez pie cze nia po ¿a ro we
musz¹ byæ ade k wa t nie do bra ne do po zio mu za gro ¿e nia wy ni kaj¹cego z w³aœci -
wo œci sub stan cji che mi cz nych u¿y wa nych w zak³ad zie. Ko le j nym eta pem tego
pro ce su jest w³aœci wy do bór urz¹dzeñ spe³niaj¹cych od po wied nie wy ma ga nia



oraz po sia daj¹cych wszy stkie ko nie cz ne za bez pie cze nia i cer ty fi ka ty. Wa ¿ ny jest
za kres ci¹g³ego dogl¹da nia i kon tro li pro ce su tech nolo gicz ne go oraz bie¿¹ce usu -
wa nie po wstaj¹cych awa rii i stwa rzaj¹cych nie bez pie czeñ stwo za nie czy sz czeñ.
Na le ¿y pa miê taæ rów nie¿ o prze szko le niu pra co w ni ków pod k¹tem pra wid³owe -
go za cho wa nia siê pod czas wyst¹pie nia nie bez pie cz nych zda rzeñ oraz wy zna cze -
niu osób, któ re bêd¹ spra wo waæ ci¹g³y nad zór nad prze strze ga niem prze pi sów
prze ciwpo ¿a ro wych. Za pe w nie nie wszy stkich eta pów wy ¿ej opi sa ne go pro ce su
gwa ran tu je bez pie cze ñ stwo za tru d nio nych pra co w ni ków oraz bezawaryjn¹ pracê 
zak³adu.

G³ów nym ce lem pra cy by³o do ko na nie ana li zy za gro ¿eñ po ¿a ro wych i wy bu -
cho wych oraz za bez pie czeñ zwi¹za nych z eks plo a tacj¹ la kie r ni prze mys³owej.

Ana li za ta zo sta³a do ko na na w wie lu ob sza rach zwi¹za nych z za gro ¿e niem po -
¿a ro wym.

 Roz dzia³ pie r wszy za wie ra ogóln¹ cha ra kte ry stykê obie ktu – hali, wewn¹trz
któ rej usy tu o wa no la kie r nie. Nie od nie sio no siê do ca³oœci zak³adu pro du kcyj ne -
go, po nie wa¿ za j mu je on bar dzo du¿¹ po wie rz ch niê i sk³ada siê z wie lu bu dyn -
ków nie maj¹cych wp³ywu na wy ni ki przed mio to wej ana li zy. 
l Roz dzia³ dru gi za wie ra  opis pro ce su tech nolo gicz ne go oraz cha ra kte ry stykê

wy ni kaj¹cych z nie go za gro ¿eñ po ¿a ro wych i wy bu cho wych w dwóch la kie r -
niach prze mys³owych: 
La kie r nia T-84 wy ko na na jest w sy ste mie modu³owym, pre fa bry kowa nym,

jako we nty lo wa na, za uto maty zowa na ka bi na la kie r ni cza. Dzie li siê na czte ry se -
kcje: przy go to wa nia la kie ru, ma lo wa nia, su sze nia po wie trzem, su sze nia IR. Pro -
ces ob ró b ki de ta li jest w pe³ni za uto maty zowa ny. Pra ca lu dz ka wyko rzy sty wa na
jest ty l ko do za³adun ku i roz³adun ku de ta li oraz pod czas uzu pe³nia nia zbio r ni -
ków z la kie rem i utwar dza czem. 

Dru ga z la kie r ni, la kie r nia CORAL, wy ko na na zo sta³a w sy ste mie
modu³owym, pre fa bry kowa nym, jako we nty lo wa na ka bi na la kie r ni cza. Dzie li
siê na dwie se kcje ma lo wa nia wy po sa ¿o ne w ka bi ny su sze nia ele men tów. W la -
kie r ni tej wszy stkie czyn no œci wy ko ny wa ne s¹ rê cz nie przez pra co w ni ków. 

Z pun ktu wi dze nia za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa, z uwa gi na za gro ¿e nie wy bu -
chem, naj bar dziej nie bez pie czny mi prze strze nia mi w la kie r ni T-84 s¹ po mie sz -
cze nia wchodz¹ce w sk³ad se kcji: przy go to wa nia la kie ru, ma lo wa nia, su sze nia
po wie trzem oraz su sze nia IR. Se k cja ma lo wa nia, któ ra wcho dzi w sk³ad la kie r ni
T-84, jest chro nio na sta³ym urz¹dze niem ga œ ni czym wod nym.

Na to miast w la kie r ni CORAL naj wiê ksze za gro ¿e nie bez pie cze ñ stwa z uwa gi na
za gro ¿e nie wy bu chem wy stê pu je w po mie sz cze niach wchodz¹cych w sk³ad se kcji la -
kie ro wa nia oraz su sze nia de ta li. Wszy stkie po mie sz cze nia wchodz¹ce w sk³ad tych
se kcji za bez pie czo ne s¹ sta³ymi urz¹dze nia mi ga œ ni czy mi: ga zo wy mi na dwu t le nek
wê gla oraz wod ny mi. Urz¹dze nia ga œ ni cze ga zo we pod czas za ist nia³ej awa rii uru cha -
mia ne s¹ rê cz nie, przy u¿y ciu ste ro w ni ka zlo kali zowa ne go w ty l niej czê œci la kie r ni,
na to miast urz¹dze nia wod ne uru cha miaj¹ siê auto ma ty cz nie.
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Trze ci roz dzia³ pra cy za wie ra in fo r ma cje do tycz¹ce sub stan cji stwa rzaj¹cych
za gro ¿e nie po ¿a ro we i wy bu cho we, oce nê za gro ¿e nia wy bu chem oraz in fo r ma cje
o wy zna czo nych stre fach za gro ¿e nia wy bu chem.

W la kie r ni T-84 pod czas ca³ego pro ce su tech nolo gicz ne go u¿y wa siê na stê -
puj¹cych sub stan cji pa l nych:
l dwusk³ad ni ko wa, po³ysko wa, po liu reta no wa far ba na wie rzch nio wa o nr wy -

ro bu 90:1830/A z utwar dza czem o nr wy ro bu 90:CA-01.
W la kie r ni CORAL pod czas ca³ego pro ce su tech nolo gicz ne go u¿y wa siê na -

stê puj¹cych sub stan cji pa l nych:
l cza r ny la kier do ra m ki o ko dzie pro du ktu 02N499HSB,
l roz pusz cza l nik ChemR5 o nr ka ta lo go wym 757651409,
l la kier na wie rzch nio wy cza r ny o nr pro du ktu LN-21551,
l roz cieñ cza l nik do la kie rów o nr pro du ktu LN-6339.

Osza co wa nie przy ro stu ci œ nie nia (w po mie sz cze niu), jaki móg³by byæ spo wo -
do wa ny przez wy buch (zgod nie z za sa da mi opi sa ny mi w za³¹czni ku do roz -
porz¹dze nia Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 7 cze r w ca 2010 r.
w spra wie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej bu dyn ków, in nych obie któw bu do w la nych 
i te re nów) da³o na stê puj¹ce wy ni ki cha ra kte ry zuj¹ce po szcze gó l ne po mie sz cze -
nia (ta be la 1).

Ta be la 1. Wy ni ki cha ra kte ry zuj¹ce ci œ nie nie w po szcze gó l nych po mie sz cze niach

Po mie sz cze nie Wa r toœæ [kPa] Kla sy fi ka cja

La kie r nia T-84

Se k cja przy go to wa nia la kie ru 0,29 po mie sz cze nie nie za gro ¿o ne wy bu chem

Se k cja ma lo wa nia 0,346 po mie sz cze nie nie za gro ¿o ne wy bu chem

Se k cja su sze nia po wie trzem 7,9 po mie sz cze nie za gro ¿o ne wy bu chem

Se k cja su sze nia IR 0,14 po mie sz cze nie nie za gro ¿o ne wy bu chem

La kie r nia CORAL

Roz la nie roz pusz czal ni ka LN-6339 (30l) 1,03 po mie sz cze nie nie za gro ¿o ne wy bu chem

Pro ces la kie ro wa nia 0,09 po mie sz cze nie nie za gro ¿o ne wy bu chem

Pro ces su sze nia 96,11 po mie sz cze nie za gro ¿o ne wy bu chem

W ko le j nych roz dzia³ach pra cy: czwa r tym, pi¹tym i szó stym, od nie sio no siê
szcze gó³owo do za gad nieñ ta kich jak: kla sy od po rno œci po ¿a ro wej bu dyn ku, kla -
sy od po rno œci og nio wej ele men tów kon stru kcy j nych, od leg³oœci miê dzy bu dyn -
ka mi, gê sto œci obci¹¿e nia og nio we go, po dzia³ na stre fy po ¿a ro we, wa run ki ewa -
ku a cji, wy ma ga nia prze ciw po¿a ro we dla in sta la cji u¿y t ko wych, urz¹dze nia
ala r mo we, urz¹dze nia ga œ ni cze, hy dran ty ze w nê trz ne oraz we wnê trz ne. Na pod -
sta wie tych kry te riów do ko na no ana li zy bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go w obie kcie.

W wy ni ku tej ana li zy mo ¿ na stwier dziæ, i¿ stan bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go
w o bie kcie tym jest na wy so kim po zio mie. Bu dy nek produ kcyjno -maga zyno wy,
mimo i¿ pro ces tech nolo gi cz ny tam pro wa dzo ny zwi¹zany jest z za gro ¿e nia mi
po ¿a ro wy mi i wy bu cho wy mi, ma za cho wa ne stan dar dy bez pie cze ñ stwa. Obiekt
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wy po sa ¿o no w in sta la cje i urz¹dze nia za rów no wy kry waj¹ce, jak i ni we luj¹ce za -
gro ¿e nia po ¿a ro we. Urz¹dze nia te za pe w niaj¹ te¿ bez pie cz ne prze pro wa dze nie
ewa ku a cji. 

Bu dy nek za opa trzo no w in sta la cje:
l wy kry wa nia stê ¿eñ ga zów pa l nych,
l try ska czow¹,
l hy dran tów we wnê trz nych.

Obiekt wy po sa ¿o no w wiêksz¹ ni¿ wy ma ga na liczbê pod rê cz ne go sprzê tu ga œ -
ni cze go. Pra wid³owe jego roz mie sz cze nie po zwa la na pod jê cie pod sta wo wych
dzia³añ ga œ ni czych przez per so nel i mo ¿ li woœæ uga sze nia po ¿a ru w za ro d ku.
Kon stru k cja bu dyn ków, ich usy tu o wa nie oraz wy dzie lo ne stre fy po ¿a ro we, rów -
nie¿ zgod ne s¹ z wy ma ga nia mi pody kto wa ny mi przez prze pi sy. Sy stem dróg po -
¿a ro wych po zwa la na bez pro ble mo wy do jazd za stê pów PSP. 

W celu zwiê ksze nia po zio mu bez pie cze ñ stwa, w zak³ad zie za le co no m.in. wy -
ko na nie na stê puj¹cych dzia³añ:
l zain sta lo wa nia sy ste mu wy so ce wy da j nej we nty la cji wyci¹go wej w po mie sz -

cze niach su sze nia w obu la kie r niach,
l zain sta lo wa nie sy ste mu, któ ry bê dzie prze ry wa³ pra cê la kie r ni, gdy zo sta nie

stwier dzo ne usz ko dze nie in sta la cji wyci¹go wej,
l zain sta lo wa nie w ca³ym zak³ad zie sy ste mu de te kcji stê ¿e nia pa l nych par w za -

kre sie do lnej gra ni cy wy bu cho wo œci, któ ry w wy ni ku stwier dze nia nie bez pie -
czeñ stwa bê dzie uru cha mia³ we nty la cjê awa ryjn¹.
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Stre sz cze nia wy ró ¿ nio nych

prac ma gi ste r skich na sta cjo na r nych

stu diach II sto p nia





mgr in¿. Ad rian BO G DA NO WICZ

pro mo tor: prof. dr hab. in¿. Sta nis³aw DWORECKI

Za bez pie cze nie ci¹g³oœci do staw ene r gii
ele ktry cz nej obie któw in fra stru ktu ry klu czo wej

(na przyk³ad zie szpi ta la po wia to we go
w So cha cze wie)

Na ro do wy Pro gram Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej nak³ada na admi ni -
stra to rów obie któw, in sta la cji lub urz¹dzeñ in fra stru ktu ry kry ty cz nej obo wi¹zek
stwo rze nia pla nów dzia³añ na wy pa dek zwiê ksze nia za gro ¿e nia dla admi ni stro -
wane go ele men tu. S¹ oni zo bo wi¹zani do stwo rze nia i wdro ¿e nia w ¿y cie pla nów
ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej oraz do po sia da nia w³as nych re zerw, któ rych
u¿y cie na wy pa dek awa rii bê dzie sku t ko wa³o pod trzy my wa niem ci¹g³oœci
dzia³ania do cza su przy wró ce nia sprzed awa rii. Wa ¿ nym jest, by pod mio ty
w³¹czo ne do in fra stru ktu ry kry ty cz nej ko mu ni ko wa³y siê ze sob¹. W ra zie awa rii
wy ni kaj¹cej ze z³ego dzia³ania pod mio tu B, pod miot A jest zo bo wi¹zany poin fo r -
mo waæ pod miot B o nie pra wid³owym fun kcjo no wa niu, mog¹cym przy czy niæ siê
do de sta bili za cji w ca³ym sy ste mie.

W re zu l ta cie wy pa d ków spo wo do wa nych przez si³y na tu ry lub nie pra wid³ow¹ 
obs³ugê ele men tów przez cz³owie ka, in fra stru ktu ra kry ty cz na mo¿e po paœæ
w stan dez in te gra cji lub awa rii, cze go sku t kiem staæ siê mo¿e za gro ¿e nie ogra ni -
cze nia lub ca³ko wi te go bra ku do stê pu do klu czo wych us³ug, co mo¿e mieæ wp³yw 
na do stêp do mie nia, ochro ny zdro wia lub ¿y cia. W do bie co raz czê st szych pro -
ble mów z za si la niem w ene r giê ele ktryczn¹ wy ni kaj¹cych ze zwiê kszo ne go zapo -
trze bo wa nia na ni¹ oraz pro ble mów zwi¹za nych ze sta rzej¹cymi siê sie cia mi dys -
try bucy jny mi i prze sy³owy mi, na ho ry zon cie po ja wia siê wi d mo za gad nieñ
do tycz¹cych prze rwañ w do sta wach ene r gii ele ktry cz nej. Pro ble my zwi¹zane
z do staw¹ pr¹du ele ktry cz ne go nios¹ za sob¹ pe w ne kon se k wen cje. Ró ¿ ni¹ siê
one w za le ¿ no œci od od bio r cy ko ñ co we go, któ rym mog¹ byæ: go spo da r stwa do -
mo we, pry wa t ne fi r my wy ko nuj¹ce okre œlo ne us³ugi, skle py, obie kty u¿y te cz no -
œci pu b li cz nej czy ele men ty in fra stru ktu ry kry ty cz nej. Te osta t nie, o któ rych
mowa w usta wie z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym (art. 3 ust. 3), to
obie kty klu czo we dla bez pie cze ñ stwa kra ju i jego oby wa te li, któ re s³u¿¹ za pe w -
nie niu spra w ne go dzia³ania or ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz nej oraz in sty tu cji
i prze d siê biorstw. Zgod nie z ustaw¹, w sk³ad obie któw in fra stru ktu ry kry ty cz nej
wchodz¹ sy ste my:
a) za opa trze nia w ene r giê, su ro w ce ener ge ty cz ne i pa li wa,
b) ³¹czno œci,



c) sie ci tele infor maty cz nych,
d) fi nan so we, 
e) za opa trze nia w ¿y w noœæ, 
f) za opa trze nia w wodê, 
g) ochro ny zdro wia, 
h) trans po rto we,
i) ra to w ni cze, 
j) za pe w niaj¹ce ci¹g³oœæ dzia³ania ad mi ni stra cji pu b li cz nej, 
k) pro du kcji, sk³ado wa nia, prze cho wy wa nia i sto so wa nia sub stan cji che mi cz -

nych i pro mie nio twór czych, w tym ru ro ci¹gi sub stan cji nie bez pie cz nych.
Istot¹ pra cy jest zba da nie wspó³dzia³ania wy bra nych ele men tów oraz zwe ryfi -

ko wa nie sku t ków i okre œle nie pra wdopo dobie ñ stwa zda rzeñ po ten cja l nie nie -
bez pie cz nych dla ich fun kcjo no wa nia, co po zwo li okre œliæ po ziom ry zy ka. 

Przed mio tem ba dañ jest wp³yw sta nu sie ci prze sy³owych na pra wid³owe funk -
cjo no wa nie pla ców ki opie ki me dy cz nej, czy li spra w dze nie ko re la cji za chodz¹cej
miê dzy dwo ma wy bra ny mi sy ste ma mi in fra stru ktu ry kry ty cz nej: za opa trze nia
w ene r giê ele ktryczn¹ i ochro ny zdro wia. Pod staw¹ udzie la nia opie ki me dy cz nej
w zak³ad zie opie ki zdro wo t nej jest ko rzy sta nie z urz¹dzeñ wy ko rzy stuj¹cych
ene r giê ele ktryczn¹. Wsze l ka apa ra tu ra po trze b na do udzie la nia po mo cy cho rym 
dzia³a dziê ki mocy uzy ski wa nej z pr¹du ele ktry cz ne go. Bez pie cze ñ stwo pa cjen -
tów po le ga na za pe w nie niu im ko m fo r tu œwia d czo nych przez pla ców kê us³ug.
Wyst¹pie nie awa rii w uk³ad zie za si la nia w ene r giê ele ktryczn¹ sku t ku je prze rwa -
mi w œwia d czo nych us³ugach. Pa cjen ci wy ma gaj¹cy ci¹g³ej pra cy urz¹dzeñ pod -
trzy muj¹cych fun kcje ¿y cio we, czy w tra kcie ope ra cji, w ra zie wyst¹pie nia nie do -
bo rów pr¹do wych na ra ¿e ni s¹ na po go r sze nie sta nu zdro wia lub utra tê ¿y cia.
Nie dopu sz czal ne jest, gdy ta kie za gro ¿e nie wy stê pu je. Aby za bez pie czyæ ich
przed ta kim zda rze niem, sto su je siê sy ste my re dun dan t ne, czy li (w tym przy pa d -
ku) za si la nie z ki l ku Ÿró de³.

W pra cy prze ana lizo wa no Ÿród³a do staw ene r gii ele ktry cz nej do szpi ta la.
Spra w dzo no, ja kie jest zapo trze bo wa nie na ene r giê ele ktryczn¹, ja kie za cho dzi³y
awa rie i co by³o ich przy czyn¹, zwe ryfi ko wa no rów nie¿ inne mo ¿ li wo œci po zy ski -
wa nia ene r gii, co po zwo li³o na wyci¹gniê cie wnio sków. Ce lem pra cy by³o roz po -
zna nie wa run ków i mo ¿ li wo œci za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa ener gety cz ne go do
fun kcjo no wa nia Szpi ta la Po wia to we go w So cha cze wie. G³ówny pro blem ba da w -
czy sfo r mu³owa no w po sta ci py ta nia: „Jak za pe w niæ bez pie cze ñ stwo fun kcjo no -
wa nia szpi ta la w przy pa d ku za ist nie nia hipo te ty cz nej awa rii w sy ste mie za si la nia
w ene r giê ele ktryczn¹?” Do da t ko wo omó wio no pro ble my cz¹stko we (szcze -
gó³owe):
1. Jaki jest obe c ny po ziom bez pie cze ñ stwa dla fun kcjo no wa nia Szpi ta la Po wia -

to we go w So cha cze wie?
2. Ja kie po win ny byæ za sto so wa ne roz wi¹za nia orga niza cy j ne i te ch ni cz ne, aby

za pe w niæ wy sta r czaj¹cy po ziom za si la nia szpi ta la w ene r giê ele ktryczn¹?
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Zba da no, w jaki spo sób do sta r cza na jest do obie ktu ene r gia ele ktry cz na, ja kie
s¹ po trze by ener ge ty cz ne w fun kcji œwia d czo nych us³ug me dy cz nych, jak czê sto
zda rzaj¹ siê awa rie w sie ciach prze sy³owych, ja kie œro d ki te ch ni cz ne i orga niza -
cy j ne umo ¿ li wiaj¹ pod trzy my wa nie ci¹g³oœci za si la nia. 

Treœæ pra cy jest od po wie d nio wkom po no wa na w isto tê bez pie cze ñ stwa ener -
gety cz ne go kra ju, któ re to sta no wi jedn¹ z ga³êzi bez pie cze ñ stwa cy wi l ne go. Rol¹
dzie dzi ny, jak¹ jest bez pie cze ñ stwo, jest ad ap to wa nie œro do wi ska na tu ral ne go
i o to cze nia cywi liza cyj ne go do po trzeb cz³owie ka. Bez pie cze ñ stwo jest jedn¹
z po d sta wo wych po trzeb, jak¹ na le ¿y spe³niæ, by móc re a li zo waæ inne, wy ¿sze
wy ma ga nia dla lu dzi. 

Dla po trzeb roz wi¹za nia pro ble mu ba da w cze go przy jê to na stê puj¹c¹ hi po te zê
ro bocz¹: bez pie cze ñ stwo fun kcjo no wa nia szpi ta la w za kre sie za si la nia ener gety -
cz ne go za le ¿y od mo ¿ li wo œci za pe w nie nia jego ci¹g³oœci. Przez za pe w nie nie alte -
rna ty w nych Ÿró de³ za si la na mo ¿ na za gwa ran to waæ bez pie cze ñ stwo ener ge ty cz ne
szpi ta la. Uza le ¿ nie nie od bio r ców od jed ne go Ÿród³a ene r gii nie sie za sob¹ wiê k -
sze pra wdopo dobie ñ stwo utra ty zdo l no œci do rea li zo wa nia za dañ ni¿ za sto so wa -
nie ki l ku Ÿró de³ i w³¹cze nie ich do sy ste mu ener gety cz ne go. Je ¿e li za ist nie je sy -
tu a cja, w któ rej nie mo ¿ li we oka ¿e siê da l sze ko rzy sta nie ze Ÿród³a pod sta wo we go, 
uru cho mio ne zo stan¹ inne Ÿród³a lub zwiê kszo na zo sta nie ich li cz ba w celu po -
kry cia de fi cy tu wy ni kaj¹cego z od³¹cze nia jed ne go ze Ÿró de³. 

Do roz wi¹za nia pro ble mów ba da w czych i zwe ryfi ko wa nia hi po te zy ro bo czej
wy ko rzy sta no na stê puj¹ce me to dy ba da w cze: stu dium anali tyczno -kryty cz ne li -
te ra tu ry przed mio tu i do ku men tów Ÿród³owych, ana li zê iden ty fi ka cyjn¹ przed -
mio tu ba dañ, ana li zê pro ble mow¹ sta nu za si la nia szpi ta la w ene r giê ele ktryczn¹
w sy tu a cji kry zy so wej oraz przy jê tych roz wi¹zañ, syn te zê, uo gó l nia nie i wnio sko -
wa nie oraz pro je kcjê po¿¹da nych zmian.

Za kres pra cy obe j mu je ana li zê do ku men ta cji te ch ni cz nej szpi ta la, ze sta wie nie 
roz wi¹zañ techni czno-te chnolo gicz nych, ana li zê ustaw i do ku men tów nad rzêd -
nych. W pra cy po ja wi³o siê po jê cie „in fra stru ktu ry klu czo wej”, któ re oz na cza sy -
stem urz¹dzeñ i or ga ni za cji fun kcjo no wa nia ka ¿ de go ele men tu za li czo ne go do
in fra stru ktu ry kry ty cz nej. In fra stru ktu ra klu czo wa ma wp³yw na dzia³anie po je -
dyn cze go ele men tu in fra stru ktu ry kry ty cz nej; jest bu du l cem sie ci ele men tów
wchodz¹cych w sk³ad pod mio tu, któ re go dzia³anie jest ko nie cz ne do pra wi -
d³owe go fun kcjo no wa nia sy ste mu. 

W wy ni ku prze pro wa dzo nych ba dañ usta lo no, ja kie s¹ mo ¿ li wo œci za si la nia
szpi ta la ze Ÿró de³ we wnê trz nych. Przy jê to stru ktu rê mo de lu za si la nia szpi ta la,
któ ry mo¿e byæ uz na wa ny za stan dard. Stwier dzo no, ¿e wy da j noœæ urz¹dzeñ u¿y -
tych w stru ktu rze sy ste mu za pe w nia wy sta r czaj¹cy po ziom bez pie cze ñ stwa. Za -
so by szpi ta la s¹ wy sta r czaj¹ce do po kry cia po trzeb. Re a li za cja za dañ, ja kie szpi tal
wy ko nu je, jest za bez pie czo na w spo sób w³aœci wy w za kre sie za si la nia pod sta wo -
we go i re zer wo we go. W przy pa d ku za si la nia awa ry j ne go przed sta wio no dzia³ania 
zmie rzaj¹ce do po le p sze nia spo so bów za si la nia, zwiê ksze nia pe w no œci dzia³ania
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(ci¹g³oœci) przez zwiê ksze nie ja ko œci urz¹dzeñ wyko rzy sty wa nych do ge ne ro wa -
nia ene r gii ele ktry cz nej. Za pro pono wa no zmo der nizo wa nie obe cne go uk³adu
za si la nia. Za sta ne usprzê to wie nie zo sta³o oce nio ne jako wy da j ne, jed nak czas re -
a kcji oraz spo sób uru cha mia nia ge ne ra to ra pr¹du ele ktry cz ne go nie spe³ni³
za³o¿eñ po sta wio nych w pra cy. Aby unikn¹æ zw³oki po wstaj¹cej w przy pa d ku
czyn no œci wpi sa nych w stan dar do we ope ra cje, wy ko ny wa ne przy sta r cie agre ga -
tu pr¹do twó r cze go, za pro pono wa no uk³ad ste ro wa ny auto ma ty cz nie.
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m³. kpt. mgr in¿. Grze gorz BOR KOWS KI

pro mot or: st. kpt. dr in¿. Ma riusz PECIO

Opty ma li za cja do bo ru roz wi¹zañ
ponad stan dar do wych w celu po pra wy

te ch ni cz nych wa run ków ewa ku a cji w bu dyn ku
cen trum han d lo we go Ga le ria Sie d l ce

Za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa u¿yt ko w ni kom bu dyn ków jest jed nym z g³ów -
nych kie run ków roz wo ju in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go. Pod czas pro jek -
to wa nia no wych obie któw bu do w la nych nie zwy kle wa ¿ nym ele men tem s¹
wa run ki ewa ku a cji. Wy ma ga nia te ch ni cz ne, ja kie sta wia siê dro gom ewa kua cy j -
nym, s¹ gwa ran tem mo ¿ li wo œci prze pro wa dze nia bez pie cz nej ewa ku a cji lu dzi na
zewn¹trz bu dyn ku. Dla te go te¿ w pra wid³owo za pro je kto wanym bu dyn ku
– w ra zie nie bez pie czeñ stwa – jego u¿yt ko w ni kom po win na byæ za pe w nio na mo¿ -
li woœæ do ta r cia w od po wied nim cza sie do stre fy bez pie cz nej. 

Wraz z roz wo jem dzie dzi ny in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go, po win no
siê d¹¿yæ do zwiê ksza nia rze czy wi ste go po zio mu za bez pie cze nia obie któw. Na le -
¿y przez to ro zu mieæ mo ¿ li woœæ wy ko rzy sta nia roz wi¹zañ ponad stan dar do wych,
tj. ta kich, któ re nie s¹ wy ma ga ne obo wi¹zuj¹cymi prze pi sa mi pra wa, na to miast
ich za sto so wa nie do da t ko wo zwiê ksza po ziom bez pie cze ñ stwa obie ktu. Tego
typu œro d ki maj¹ szcze gó l ne zna cze nie w obie ktach o du ¿ych roz mia rach i nie -
stan dar do wej ge o me trii. Zwi¹zane jest to z wy so kim po zio mem skom pli ko wa nia
obie ktu, co w wa run kach za gro ¿e nia utrud nia u¿yt ko w ni kom prze pro wa dze nie
spra w nej ewa ku a cji. Bu dyn ka mi ta ki mi z pe w no œci¹ s¹ no wo cze s ne obie kty han -
d lo we – zwy kle kilku kondy gnacy j ne, wiel koku batu ro we bry³y – w któ rych jed -
no cze œ nie mo¿e prze by waæ na wet ki l ka ty siê cy osób. Za pe w nie nie bez pie cze ñ -
stwa w sy tu a cji kry zy so wej u¿yt ko w ni kom tego typu obie któw to wy zwa nie,
przed któ rym staj¹ pro je ktan ci i ar chi te kci re a li zuj¹cy tego typu in wes ty cje.

Za kres pra cy obe j mu je ana li zê bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go w bu dyn ku Cen -
trum Han d lo we go Ga le ria Sie d l ce, ze szcze gó l nym okre œle niem wa run ków ewa -
ku a cji. W pra cy roz wi¹zano pro blem ba da w czy do tycz¹cy do bo ru roz wi¹zañ
wp³ywaj¹cych na bez pie cze ñ stwo ewa ku a cji oraz ich wp³ywu na czas ewa ku a cji
lu dzi z bu dyn ku. Pra ca po dzie lo na zo sta³a na czte ry roz dzia³y. Pocz¹tek opra co -
wa nia sta no wi wstêp oraz opis celu pra cy i jej za kre su. Pie r wszy roz dzia³ opi su je
wy bra ne mo de le ob li cze nio we cza sów ewa ku a cji sto so wa ne w in ¿y nie rii bez pie -
cze ñ stwa po ¿a ro we go bu dyn ków. W czê œci tej szcze gó³owo opi sa na zo sta³a bry tyj -
ska me to da wy zna cza nia Do stê p ne go i Wy ma ga ne go Cza su Bez pie cz nej Ewa ku -
a cji, któ rej wy ty cz ne wy ko rzy sta ne zo sta³y w da l szej czê œci pra cy. Dru gi roz dzia³



za wie ra cha ra kte ry stykê po ¿a row¹ przed mio to we go obie ktu opra co wa nia.
W czê œci tej przed sta wio ne zo sta³y po szcze gó l ne ele men ty sk³adaj¹ce siê na ko m -
p letn¹ cha ra kte ry stykê po ¿a row¹ obie ktu, opart¹ o Wy ty cz ne Ko men dy G³ów nej 
Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej. W roz dzia le tym, poza za wa r ciem wy ma gañ sta wia -
nych przez obo wi¹zuj¹ce prze pi sy pra w ne w za kre sie bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we -
go, przy bli ¿o no rów nie¿ stan rze czy wi sty przed mio to we go obie ktu opra co wa nia.
Oso b nym ele men tem opra co wa nia stu dium, jest ana li za te ch ni cz nych wa run -
ków ewa ku a cji, któ ra za wa r ta zo sta³a w roz dzia le trze cim. Se g ment ten wy dzie lo -
no spo œród ogó l nej cha ra kte ry styki po ¿a ro wej obie ktu ze wzglê du na jego szcze -
góln¹ wa r toœæ w aspe kcie ca³oœci pra cy. Roz dzia³ ten za wie ra przed sta wie nie
obo wi¹zuj¹cych re gu la cji pra wnych do tycz¹cych wy ma gañ w za kre sie bez pie cz -
nej ewa ku a cji lu dzi z bu dyn ku, wraz z okre œle niem sta nu fa kty cz ne go oma wia ne -
go obie ktu. Osta t ni roz dzia³ to ana li za cza su bez pie cz nej ewa ku a cji Cen trum
Han d lo we go Ga le ria Sie d l ce. W tej czê œci wy ko rzy sta na zo sta³a me to da szcze gó -
³owo opi sa na w roz dzia le pie r wszym. Ana li za pod su mo wa na zo sta³a wy zna cze -
niem ma r gi ne su bez pie cze ñ stwa ewa ku a cji dla oma wia ne go obie ktu.

Oce na ana li zo wa nych w pra cy wa run ków wy stê puj¹cych w Cen trum Han d lo -
wym Ga le ria Sie d l ce po zwa la stwier dziæ, i¿ bu dy nek ten zo sta³ za pro je kto wany
oraz wy ko na ny zgod nie z obo wi¹zuj¹cymi w Pol sce prze pi sa mi. Nie mniej jed -
nak, na wet wy so ki po ziom za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go obie ktu nie za -
wsze idzie w pa rze z pra wid³owo prze pro wa dzan¹ ewa ku acj¹. Dla te go te¿ w pra cy
przed sta wio no roz wi¹za nia ponad stan dar do we, umo ¿ li wiaj¹ce po pra wê te ch ni -
cz nych wa run ków ewa ku a cji. Mo ¿ na wœród nich wy mie niæ dro gi ewa kua cy j ne
po miê dzy stre fa mi po ¿a ro wy mi omi jaj¹ce bra my po ¿a ro we, sy stem dyna mi cz ne -
go ukie run ko wa nia ewa ku a cji (Dy na mic Es ca pe Ro u ting – DER) czy fluo res cen -
cyj ne i foto lumi nes cency jne oz na ko wa nie dróg ewa kua cy j nych. W pra cy przed -
sta wio no mo ¿ li wo œci wy ko rzy sta nia po wy ¿szych roz wi¹zañ oraz ko rzy œci
wy ni kaj¹ce z ich ewen tua l ne go za sto so wa nia.

Po twier dze niem bez pie cze ñ stwa u¿yt ko w ni ków obie ktu jest prze pro wa dze -
nie ana li zy cza su bez pie cz nej ewa ku a cji. Wy ma ga ona do bra nia od po wied nie go
mo de lu obli cze nio we go. Przed sta wio ne w pra cy wy bra ne mo de le ob li cze nio we
cza sów ewa ku a cji cha ra kte ry zuj¹ siê ró ¿ ny mi po dej œcia mi do te ma ty ki bez pie cz -
nej ewa ku a cji. Œwia do my wy bór naj le p sze go z mo de li, ana li zuj¹c jego wady i za -
le ty, jest pod staw¹ do prze pro wa dze nia pra wid³owych ob li czeñ, od daj¹cych wy -
ni ki naj bar dziej zbli ¿o ne do rze czy wi sto œci. Dla te go te¿ do prze pro wa dze nia
ana li zy cza sów ewa ku a cji wy bra na zo sta³a me to da in ¿y nie r ska ob li cza nia Do stêp -
ne go i Wy ma ga ne go Cza su Ewa ku a cji, za wa r ta w bry ty j skim stan dar dzie BS
7974. Zgod nie z jej za³o¿e nia mi Do stê p ny Czas Bez pie cz nej Ewa ku a cji dete rmi -
no wa ny jest przez pa ra metr, któ ry jako pie r wszy osi¹gnie wa r toœæ gra niczn¹,
uz na wan¹ za za gra ¿aj¹c¹ zdro wiu lub ¿y ciu cz³owie ka. W przy pa d ku obie ktu
Cen trum Han d lo we go Ga le ria Sie d l ce, czas ten okre œlo no na pod sta wie ele men -
tów kon stru kcy j nych, z któ rych obiekt zo sta³ wy ko na ny. Wy zna czo ny na pod sta -

212 Zeszyty Naukowe SGSP nr 50 (2) 2014



wie ana li zy Do stê p ny Czas Bez pie cz nej Ewa ku a cji wy niós³ 60 mi nut. Wy ma ga ny 
Czas Bez pie cz nej Ewa ku a cji zgod nie z me tod¹, ob li cza ny jest z za le ¿ no œci, na
któr¹ sk³adaj¹ siê cza sy de te kcji, ala r mo wa nia, prze j œcia i re a kcji. Pie r wsze dwa
cza sy sk³ado we dete rmi no wa ne s¹ przez za sto so wa ne w Cen trum Han d lo wym
urz¹dze nia prze ciw po¿a ro we, tj, op ty cz ne czu j ki dymu i sy stem syg na li za cji po -
¿a ru. Czas re a kcji wy zna czo ny zo sta³ zgod nie z norm¹ PD 7974, na pod sta wie
cha ra kte ry styki obie ktu oraz jego u¿yt ko w ni ków. Osta t ni z cza sów sk³ado wych,
czas prze j œcia, wy li czo ny zo sta³ dla kon kre t ne go sce na riu sza dro gi ewa kua cy j nej, 
przy wy ko rzy sta niu wspó³czyn ni ków cha ra kte ry zuj¹cych ruch u¿yt ko w ni ków
i da nych do tycz¹cych dro gi, po któ rej ewa ku o wa ni siê po ru szaj¹. Wy ma ga ny
Czas Bez pie cz nej Ewa ku a cji wy niós³ 36 mi nut przy za³o¿e niu ewa ku a cji ma ksy -
ma l nej li cz by osób mog¹cych jed no cze œ nie prze by waæ w stre fie po ¿a ro wej kina
oraz przy wy ko rzy sta niu jed nej kla t ki scho do wej. Sta no wi to naj bar dziej nie ko -
rzy st ny z mo ¿ li wych wa rian tów. 

Zwie ñ cze niem prze pro wa dzo nej dla Cen trum Han d lo we go Ga le ria Sie d l ce
ana li zy Do stê p ne go i Wy ma ga ne go Cza su Bez pie cz nej Ewa ku a cji jest wy zna cze -
nie ma r gi ne su bez pie cze ñ stwa. W oma wia nym przy pa d ku wy niós³ on 24 mi nu ty. 
Wa r toœæ ta jest pod staw¹ do uz na nia obie ktu za bez pie cz ny w przy pa d ku za ist -
nie nia ko nie cz no œci ewa ku a cji. Na le ¿y jed nak za zna czyæ, ¿e po mi mo, i¿ wy li cze -
nia s¹ opa r te na wska Ÿ ni kach usta la nych me to da mi empi ry cz ny mi, maj¹ one jed -
nak wy³¹cz nie cha ra kter teo re ty cz ny.

Pod su mo wa nie pra cy za wie ra spo strze ¿e nia, któ re po wsta³y pod czas ana li zy
bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go, w tym te ch ni cz nych wa run ków ewa ku a cji obie ktu.
Uwy pu klo na zo sta³a rów nie¿ rola prze pro wa dza nia pra kty cz nych æwi czeñ ewa -
kua cy j nych oraz edu ka cji skie ro wa nej za rów no do pra co w ni ków, jak i do po zo -
sta³ych u¿yt ko w ni ków obie ktu, ce lem zwiê ksze nia ich w³as ne go bez pie cze ñ stwa.
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m³. kpt. mgr in¿. Ma ciej MAZURKIEWICZ

pro mo tor: m³. bryg. dr in¿. Re na ta KAMOCKA-BRONISZ

Wy zna cza nie od po rno œci og nio wej ele men tów
kon stru kcji sta lo wej

Te ma ty ka od po rno œci og nio wej ele men tów kon stru kcji sta lo wej ma klu czo we 
zna cze nie przy pro je kto wa niu kon stru kcji sta lo wych oraz bez pie cze ñ stwie po ¿a -
ro wym bu dyn ków. Zna jo moœæ tego za gad nie nia jest szcze gó l nie wa ¿ na dla fun k -
cjo na riu szy Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, po nie wa¿ w sy tu a cji po ¿a ru wie dza
w za kre sie wy zna cza nia cza su, po któ rym ele men ty sta lo we mog¹ utra ciæ swoj¹
no œ noœæ oraz zna jo moœæ zja wisk za chodz¹cych w stru ktu rze ma te ria³ów bu do w -
la nych, s¹ pod staw¹ do bez pie cz ne go, a co za tym idzie, sku te cz ne go pro wa dze nia 
akcji ratow niczo- gaœ ni czych. Ponad to in fo r ma cje do tycz¹ce spo so bu, w jaki pro -
je ktu je siê bu dyn ki, daj¹ sze ro ki pogl¹d na fun kcjo no wa nie kon stru kcji pod czas
nor ma l ne go u¿y t ko wa nia, a ta k ¿e na ewen tu a l ne za gro ¿e nia, z ja ki mi mo ¿ na siê
spo t kaæ wy ko nuj¹c obo wi¹zki s³u¿ bo we. Aby stra ¿ak móg³ w³aœci wie prze wi dy -
waæ roz wój zda rze nia, po wi nien po sia daæ wie dzê z za kre su bez pie cze ñ stwa po ¿a -
ro we go bu dyn ków, w tym rów nie¿ aspe któw pro je kto wa nia pod sta wo wych ele -
men tów no œ nych w budo w ni c twie. Te ma ty ka ta jest in te re suj¹ca za rów no dla
jed no stek in ter we ncyj nych, jak i ko mó rek orga niza cy j nych odpo wie dzia l nych za 
do pu sz cza nie obie któw do u¿y t ko wa nia, z uwa gi na za da nia sta wia ne fun kcjo na -
riu szom PSP. Au tor pra cy zde cy do wa³ o pod jê ciu tego za gad nie nia ze wzglê du na 
chêæ zro zu mie nia te ma tu oraz po sze rze nia sta nu wie dzy, za rów no swo jej, jak
i ko le ¿a nek i ko le gów w s³u¿ bie.

W Pol sce wiê kszoœæ Eu ro ko dów zo sta³a ju¿ przet³uma czo na oraz usta no wio -
na, co wiê cej maj¹ one sta tus Pol skiej No r my. Jed na k ¿e w zwi¹zku z tym, ¿e obo -
wi¹zuj¹ one do pie ro od ma r ca 2010 r., nie zd¹¿y³y siê je sz cze za ko rze niæ na do bre
w pol skich stan dar dach pro je kto wa nia. Bior¹c pod uwa gê fakt, i¿ od za le d wie
czte rech lat s¹ obo wi¹zuj¹cymi wy ty cz ny mi, na dal ist nie je nie wie le pol skich
opra co wañ do tycz¹cych pro ble ma ty ki wy zna cza nia od po rno œci og nio wej ele -
men tów kon stru kcji sta lo wych. Po wsta³o przez to pole do cie ka wych ana liz i na -
uko wych roz wa ¿añ, któ re maj¹ szan sê do pre cy zo waæ kwe stiê pro je kto wa nia ele -
men tów sta lo wych ze wzglê du na wa run ki po ¿a ro we. Maj¹c na uwa dze po wy ¿sze, 
te ma ty ka ni nie j szej pra cy ma gi ste r skiej mo¿e pos³u¿yæ po sze rze niu wie dzy te ch -
ni cz nej w Pol sce, co ta k ¿e by³o in tencj¹ au to ra.

Ce lem pra cy dy p lo mo wej by³o opra co wa nie me to dy ki ob li cza nia od po rno œci og -
nio wej ele men tów kon stru kcji sta lo wej wg no r my PN-EN 1993-1-2:2007, przez co
na le ¿y ro zu mieæ wy zna cza nie od po rno œci og nio wej ele men tów os³oniê tych i nie -
os³oniê tych izo la cja mi og nio chron ny mi przez za sto so wa nie me tod ana li ty cz nych.



Za kres pra cy obe j mo wa³ ba da nia lite ra tu ro we ze szcze gó l nym uw z glêd nie -
niem norm PN-EN 1993-1-1:2006 – Eu ro kod 3 czêœæ 1-1 oraz PN-EN
1993-1-2:2007 – Eu ro kod 3 czêœæ 1-2, któ re to od nosz¹ siê do pro je kto wa nia kon -
stru kcji sta lo wych w wa run kach no r ma l nych i po ¿a ro wych.

Pie r wszy roz dzia³ sta no wi wpro wa dze nie do te ma tu za gro ¿e nia po ¿a ro we go
w bu dyn kach oraz od po rno œci og nio wej ele men tów bu do w la nych. Przed sta wio -
ne w nim zo sta³y ta k ¿e pod sta wy obe c nie sto so wa nej me to dy oce ny bez pie cze ñ -
stwa kon stru kcji bu do w la nych, zwa nej „me tod¹ sta nów gra ni cz nych”. Ponad to,
w celu u³atwie nia czy tel ni ko wi zro zu mie nia za gad nieñ po ru szo nych w pra cy,
stwo rzo no zbiór pod sta wo wych po jêæ omó wio nych w ko le j nych roz dzia³ach,
a ta k ¿e wy kaz sym bo li wraz z de fi ni cja mi.

W ko le j nych roz dzia³ach uka za ne zo sta³y ogó l ne za sa dy pro je kto wa nia kon -
stru kcji sta lo wych oraz mo de lo wa nia po ¿a rów. Przed sta wio no pod sta wy ob li cza -
nia no œ no œci ele men tów kon stru kcji, a na stê p nie regu³y oraz me to dy wy zna cza -
nia od po rno œci og nio wej prze kro jów sta lo wych nie os³oniê tych i os³oniê tych
izo lacj¹ og nio chronn¹. Na po trze by ni nie j szej pra cy, za po moc¹ ar ku sza kal kula -
cyj ne go opra co wa no no mo gra my s³u¿¹ce do od czy ty wa nia te m pe ra tur sta li
w okre œlo nym cza sie. Ponad to, w nawi¹za niu do za³o¿eñ pra cy, utwo rzo no dwa
al go ry t my wy zna cza nia od po rno œci og nio wej kszta³to w ni ków sta lo wych, uka -
zuj¹ce w skró to wym ujê ciu me to dy opie raj¹ce siê o kry te rium wy trzy ma³oœcio we
oraz kry te rium tem pera tu ro we. Al go ry t my zo sta³y przed sta wio ne w po sta ci ko le -
j no wy pi sa nych pun któw oraz w fo r mie sche ma tu blo ko we go.

Na ba zie wcze œ niej omó wio nej te o rii, w roz dzia le czwa r tym wy zna czo no od -
po rnoœæ og niow¹ dla trzech wy bra nych ele men tów sta lo wych zna j duj¹cych siê
w ró ¿ nych sy tu a cjach ob li cze nio wych. Przyk³ad pie r wszy do ty czy be l ki stro po -
wej nie os³oniê tej; ko le j ny – be l ki stro po wej os³oniê tej izo lacj¹ og nio chronn¹
z na try sku z kru szy wa per li to we go; osta t ni – s³upa nie os³oniê te go sta no wi¹cego
czêœæ kon stru kcyjn¹ bu dyn ku maga zy no we go.

Osta t nim pun ktem pra cy s¹ wnio ski z prze pro wa dzo nej ana li zy lite ra tu ro wej,
a ta k ¿e kry ty cz na oce na me tod ob li cza nia od po rno œci og nio wej ele men tów kon -
stru kcji sta lo wych pro po no wa nych przez no r mê PN-EN 1993-2-1:2007.

Jed nym z g³ów nych za³o¿eñ ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej jest ogra ni cze nie ry -
zy ka po wsta nia po ¿a ru. Je ¿e li jed nak doj dzie do sy tu a cji wyst¹pie nia po ¿a ru,
prze pi sy bu do w la ne oraz prze ciw po¿a ro we po win ny byæ skon stru o wa ne w spo -
sób, po zwa laj¹cy na za pro je kto wanie i wy ko na nie obie któw tak, aby:
1) no œ noœæ kon stru kcji mog³a byæ za pe w nio na przez za³o¿o ny okres cza su,
2) po wsta nie i roz prze strze nia nie siê og nia i dymu w obie ktach by³o ogra ni czo ne,
3) roz prze strze nia nie siê og nia na s¹sied nie obie kty by³o zmi nima lizo wa ne,
4) mie sz ka ñ cy mo gli opu œciæ obiekt lub byæ ura to wa ni w inny spo sób,
5) by³o uwz glê d nio ne bez pie cze ñ stwo ekip ra to w ni czych.

W oce nie nie za wod no œci kon stru kcji, ana li zuj¹c stan gra ni cz ny no œ no œci, na -
le ¿y braæ pod uwa gê nie ty l ko kry te ria zwi¹zane z wy trzy ma³oœci¹ w tra kcie eks -
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plo a ta cji w wa run kach no r ma l nych, ale ta k ¿e kry te ria od po rno œci og nio wej od -
nosz¹ce siê do wa run ków po ¿a ro wych. Zgod nie z obo wi¹zuj¹cym pra wem,
kry te rium bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go jest jed nym z pod sta wo wych wy ma gañ,
ja kie musi spe³niaæ obiekt bu do w la ny.

Na pod sta wie prze pro wa dzo nej ana li zy lite ra tu ro wej oraz opra co wa nej me to -
dy ki ob li cza nia od po rno œci og nio wej ele men tów kon stru kcji sta lo wej sfo r -
mu³owa no m.in. na stê puj¹ce wnio ski:
1. No r my PN-EN 1993-1-1:2006 oraz PN-EN 1993-1-2:2007 przed sta wiaj¹ ob -

szern¹ me to do lo giê pro je kto wa nia ele men tów kon stru kcji sta lo wych w wa -
run kach no r ma l nych oraz po ¿a ro wych dla ró ¿ nych sy tu a cji ob li cze nio wych
(trwa³e i prze j œcio we, sej s mi cz ne, wyj¹tko we), na ró ¿ nym po zio mie (ana li za
po szcze gó l nych ele men tów kon stru kcy j nych, czê œci kon stru kcji, ca³ej kon -
stru kcji) oraz z za sto so wa niem od mien nych me tod ob li cze nio wych (pro sta
me to da ob li cze nio wa, pro sty mo del ob li cze nio wy, za awan so wa ny mo del ob li -
cze nio wy), co daje pro je ktan to wi sze ro ki za kres mo ¿ li wo œci za rów no przy
pro je kto wa niu kon stru kcji, jak i przy jej pó Ÿ nie j szej ana li zie;

2. Au to rzy no r my PN-EN 1993-2-1 pro po nuj¹ dwie sto sun ko wo nie skomp liko -
wa ne oraz ³atwe w za sto so wa niu me to dy s³u¿¹ce do wy zna cza nia od po rno œci
og nio wej ele men tów kon stru kcji sta lo wych. Na le ¿y za zna czyæ, ¿e me to da
tem pe ra tu ry kry ty cz nej jest alte rna ty w na w sto sun ku do me to dy opie raj¹cej
siê o kry te rium wy trzy ma³oœcio we, a co za tym idzie, wy ni ki ob li czeñ obu po -
win ny byæ co naj mniej zbli ¿o ne. Roz wi¹zane w roz dzia le czwa r tym przyk³ady 
ob li cze nio we, w któ rych re zu l ta ty me to dy wy trzy ma³oœcio wej nie po kry wa³y
siê z wy ni ka mi me to dy tem pe ra tu ry kry ty cz nej, wska zuj¹ na ist nie nie pe w -
nych roz bie ¿ no œci. Z uwa gi na po wy ¿sze, przy spra w dza niu od po rno œci og -
nio wej ele men tów sta lo wych, ob li cze nia na le ¿y prze pro wa dzaæ obie ma
me to da mi i w przy pa d ku, gdy cho cia¿ jed na z nich wy ka ¿e nie spe³nie nie wa -
run ku za cho wa nia no œ no œci w da nej tem pe ra tu rze po ¿a ro wej, ob ra ny prze -
krój trze ba od rzu ciæ – taki spo sób po stê po wa nia eli mi nu je ry zy ko po wsta nia
b³êdu przy pro je kto wa niu ele men tów sta lo wych w wa run kach po ¿a ro wych;

3. Ana li zuj¹c no mo gra my te m pe ra tur sta li w fun kcji cza su, na le ¿y stwier dziæ, ¿e:
– prze kro je o mnie j szym wska Ÿ ni ku eks po zy cji prze kro ju wy ka zuj¹ wiêksz¹

od po rnoœæ og niow¹ (wo l niej siê na grze waj¹, czy li s¹ bez pie cz niej sze
po ¿a ro wo),

– os³oniê cie prze kro ju z jed nej lub wie lu stron znacz¹co wp³ywa na
zmnie j sze nie wska Ÿ ni ka eks po zy cji prze kro ju, a co za tym idzie zwiê ksza jego 
od po rnoœæ og niow¹,

– po prze kro cze niu pe w nej wa r to œci wska Ÿ ni ka eks po zy cji prze kro ju,
na ra sta nie tem pe ra tu ry w ele men tach jest bar dzo zbli ¿o ne,

– za sto so wa nie izo la cji og nio chron nej po wo du je zna cz ny wzrost od po rno œci
og nio wej da ne go ele men tu sta lo we go; na do bór izo la cji og nio chron nej maj¹
wp³yw: gru boœæ wa r stwy ma te ria³u izo la cji, prze wod noœæ cie p l na izo la cji,
ciep³o w³aœci we oraz gê stoœæ masy ma te ria³u izo la cji,
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– naj wiê kszy przy rost tem pe ra tu ry w prze kro jach no tu je siê w cza sie
pie r wszych 20 mi nut od roz po czê cia po ¿a ru;

4. Pro je kto wa nie ele men tów kon stru kcji sta lo wych ze wzglê du na od po rnoœæ
og niow¹ jest nie zwy kle isto t nym aspe ktem z pun ktu wi dze nia bez pie cze ñ -
stwa po ¿a ro we go, dla te go do bór od po wied nich prze kro jów pod czas pro je kto -
wa nia sta no wi o trwa³oœci i nie za wod no œci kon stru kcji, a tym sa mym
o be zpie cze ñ stwie lu dzi oraz mie nia.
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m³. kpt. mgr in¿. Ma te usz WIEK

pro mo tor: m³. bryg. dr in¿. Re na ta KAMO CKA - BRO NISZ

Analiza wp³ywu prêdkoœci nagrzewania
na wybrane parametry wytrzyma³oœciowe

stali BSt500S

Po ¿ar to nie kon tro lowa ny pro ces spa la nia, prze bie gaj¹cy w mie j s cu do tego
nie prze zna czo nym. Jest ¿y wio³em nios¹cym za gro ¿e nie dla ¿y cia i zdro wia lu dzi,
a ta k ¿e zni sz cze nie mie nia. Szcze gó l nie nie bez pie cz ne s¹ po ¿a ry obie któw bu do -
w la nych, w któ rych szy b ko wzra sta tem pe ra tu ra kon stru kcji no œ nej obie k tu,
osi¹gaj¹c wa r toœæ kry tyczn¹. Na stê pu je wte dy zna cz ne zmnie j sze nie pa ra me trów
me cha ni cz nych kon stru kcji, co sku t ku je utrat¹ no œ no œci, po wsta niem od kszta³-
ceñ kry ty cz nych, pro wadz¹cych do awa rii lub ka ta stro fy obie ktu.

Oce niaj¹c nie za wod noœæ kon stru kcji, na le ¿y ana li zo waæ jej wy trzy ma³oœæ nie
ty l ko w no r ma l nych wa run kach eks plo a ta cji, ale rów nie¿ w opa r ciu o spe³nie nie
wy ma gañ od po wied niej od po rno œci og nio wej. Dla te go te¿ g³ów nym ce lem pra cy
by³o wy zna cze nie pa ra me trów kry ty cz nych ba da nej sta li BSt500S w fun kcji prêd -
ko œci na grze wa nia.

Pra ca zo sta³a po dzie lo na na dwie czê œci – te o re tyczn¹ i do œwia d czaln¹.
W pie r wszej do ko na no przegl¹du do stê p nej li te ra tu ry i przed sta wio no kla sy fi -
ka cje sta li wed³ug norm, a ta k ¿e wp³yw sta³ego oraz zmien ne go pola te m pe ra tur 
na w³aœci wo œci wy trzy ma³oœcio we sta li. Ponad to zg³êbio no te ma ty kê pro je kto -
wa nia kon stru kcji sta lo wych wed³ug wy ty cz nych za wa r tych w Eu ro ko dach, jak 
rów nie¿ za bez pie cza nie jej przed wp³ywem pod wy ¿szo nej tem pe ra tu ry.

Czêœæ dru ga – do œwia dcza l na – za wie ra ana li zê wy ni ków po mia ru pa ra me trów 
kry ty cz nych sta li zbro je nio wej BSt500S dla dwóch ró ¿ nych prê d ko œci przy ro stu
tem pe ra tu ry w cza sie 5°C/min oraz 50°C/min. Pod czas po mia rów pró b ka by³a
pod da na sta³emu obci¹¿e niu o wa r to œci ?=0,8fy gra ni cy pla sty cz no œci. Ba da no
wp³yw ró ¿ nych prê d ko œci na grze wa nia na pa ra me try kry ty cz ne 

Kla sy fi ka cja sta li wê glo wych i sto po wych zo sta³a ujê ta w no r mie PN-EN
10020:2002U, któ ra zast¹pi³a polsk¹ no r mê PN-91/H-01010/3. Opi su je ona po -
dzia³ ga tun ków sta li wed³ug za wa r to œci pie r wia stka, sto p nia od tle nie nia oraz po -
dzia³u na g³ówne kla sy ja ko œcio we sta li sto po wych i nie sto po wych.

Od dzia³ywa nie wy so kiej tem pe ra tu ry na stal zna cz nie po ga r sza jej w³aœci wo -
œci, do pro wa dza do ob ni ¿e nia gra ni cy pla sty cz no œci, po wsta nia trwa³ych od -
kszta³ceñ, prze kro cze nia sta nów gra ni cz nych, zmnie j sze nia wspó³czyn ni ka sprê -
¿y sto œci, co pro wa dzi do ob ni ¿e nia szty w no œci ele men tów œci ska nych
i z gi na nych. W wy ni ku tego na stê pu je wzrost ich ugiêæ oraz utra ta no œ no œci. Wy -
so ka tem pe ra tu ra sprzy ja rów nie¿ zwiê ksze niu in ten syw no œci zja wi ska pe³za nia



oraz re la ksa cji, ma ta k ¿e wp³yw na pa ra me try te r mi cz ne sta li, ta kie jak: ciep³o
w³aœci we, prze wod noœæ cie p l na oraz wyd³u¿a l noœæ te r mi cz na.

W wa run kach po ¿a ro wych, stal na ra ¿o na jest na wp³yw zmien ne go pola te m -
pe ra tur. Zja wi ska wy stê puj¹ce w sta li pod czas po wo l ne go na grze wa nia, znacz¹co
ró ¿ ni¹ siê od tych wy stê puj¹cych pod czas szy b kie go przy ro stu tem pe ra tu ry.
Wzrost prê d ko œci na grze wa nia wywo³uje umo c nie nie ma te ria³u, co mo ¿ na zaob -
se r wo waæ przy uzy ski wa niu mnie j szych wa r to œci od kszta³ceñ ca³ko wi tych. Wy -
stê pu je wy so kie pra wdopo dobie ñ stwo, ¿e zwiê ksze nie prê d ko œci na grze wa nia
opó Ÿ nia akty wo wa ne cie p l nie pro ce sy os³abie nia, pro wadz¹ce do zni sz cze nia ma -
te ria³u w wy so kich tem pe ra tu rach. Wraz ze wzro stem prê d ko œci na grze wa nia
wzra sta tem pe ra tu ra kry ty cz na po wo duj¹ca zni sz cze nie ma te ria³u.

W tem pe ra tu rach po ¿a ro wych w³aœci wo œci sta li wp³ywaj¹ nie ko rzy st nie
na no œ noœæ ele men tów kon stru kcji sta lo wych. Du¿a gê stoœæ sta li po wo du je
ogro m ne obci¹¿e nie kon stru kcji ju¿ od w³as ne go ciê ¿a ru. Do da t ko wo prze wod -
noœæ cie p l na nie ko rzy st nie wp³ywa na ten ma te ria³ w wa run kach po ¿a ru, po wo -
duj¹c bar dzo szy b kie na grze wa nie sk³ado wych kon stru kcji, rów nie¿ tych, któ re
nie s¹ bez po œred nio na ra ¿o ne na od dzia³ywa nie p³omie ni. Ta k ¿e roz sze rza l noœæ
cie p l na Ÿle wp³ywa na stal, przy czy niaj¹c siê do wzro stu na prê ¿eñ w na grze wa -
nym fra g men cie, któ ry z ko lei od dzia³uje na inne, po wo duj¹c ich obci¹¿e nie oraz
od kszta³ce nie. Wy so ka re du k cja wy trzy ma³oœci i pe³za nie sta li w fun kcji cza su
spra wiaj¹, i¿ zbyt doci¹¿one pa r tie kon stru kcji gwa³to w nie trac¹ swoj¹ no œ noœæ
ju¿ po prze kro cze niu temp. 400°C.

Kon stru kcje sta lo we w od ró ¿ nie niu od dre w nia nych czy te¿ ¿e l be to wych,
szy b ko siê na grze waj¹. Dla te go przy pro je kto wa niu ka ¿ dej kon stru kcji sta lo wej,
dla któ rej jest wy ma ga na na wet naj mnie j sza no œ noœæ og nio wa, na le ¿y za sto so waæ
œro d ki, któ re spo wo duj¹ ogra ni cze nie ry zy ka wyst¹pie nia za gro ¿e nia, tzn. zo sta -
nie za gwa ran towa na w³aœci wa wy trzy ma³oœæ obie ktu w wa run kach po ¿a ru.

Œro d ki za bez pie czaj¹ce kon stru kcjê sta low¹ przed nie ko rzy st nym od dzia³y -
wa niem œro do wi ska po ¿a ru mo ¿ na po dzie liæ na dwie gru py:
l pa sy w ne;
l akty w ne.

Do pie r wszej gru py – sy ste mów pa sy w nych – na le¿¹ te, któ re pod da ne dzia -
³aniu og nia nie zmie niaj¹ swo ich w³aœci wo œci. Do najpo pular nie j szych za li cza siê
pow³oki na try sko we, ok³ad zi ny p³yto we oraz hy bry dy pie r wszych i dru gich.

Wœród œro d ków akty w nych wy ró ¿ niæ mo ¿e my far by tworz¹ce pow³oki pê cz -
niej¹ce i ab sro pcy j ne. Far by tego typu musz¹ spe³niaæ wy ma ga nia pol skiej no r -
my PN-C-81100, zgod nie z któr¹ do pu sz czo ny do sto so wa nia ze staw farb po wi -
nien sk³adaæ siê z czte rech pow³ok.

Pro ces na grze wa nia fra g men tów kon stru kcji zna j duj¹cych siê w izo la cji
wygl¹da nie co ina czej ni¿ tych bez os³ony. W Eu ro ko dzie 3 zna j duj¹ siê za rów no
wzo ry nie zbêd ne do ob li czeñ przy ro stów tem pe ra tu ry ele men tów z izo lacj¹ og -
nio chronn¹, jak i tych bez izo la cji.
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Prê d ko œci na grze wa nia u¿y te pod czas ba dañ zo sta³y do bra ne tak, aby przed -
sta wiæ za cho wa nie siê kon stru kcji sta lo wej za bez pie czo nej (prê d koœæ na grze wa -
nia 5°C/min) i nieza bez pie czo nej (prê d koœæ na grze wa nia 50°C/min), pod da nej
od dzia³ywa niu wa run ków po ¿a ro wych.

W wy ni ku prze pro wa dzo nych do œwia d czeñ na sta no wi sku ba da w czym, wy -
zna cza no tem pe ra tu rê kry tyczn¹, czas kry ty cz ny, od kszta³ce nia kry ty cz ne, a ta k -
¿e wyd³u¿e nie A oraz prze wê ¿e nie Z w fun kcji prê d ko œci na grze wa nia przy jê tej
dla da nej pró by. Po mia ry prze pro wa dzo no w dwóch se riach. Dla ka ¿ dej se rii zba -
da no po trzy pró b ki sta li.

Na pod sta wie ba dañ prze pro wa dzo nych z ró ¿ ny mi prê d ko œcia mi na grze wa -
nia sta li zbro je nio wej BSt500S przy sta³ym po zio mie na prê ¿eñ ?=0,8fy, po ana li -
zie otrzy ma nych wy ni ków wyci¹gniê to na stê puj¹ce wnio ski:
1. Wraz ze wzro stem prê d ko œci na grze wa nia zwiê ksza³a siê tem pe ra tu ra kry ty -

cz na. Dla prê d ko œci 5°C/min wy no si³a ona ok 506°C, na to miast dla 50°C/min
by³a rów na 670°C.

2. Od kszta³ce nie kry ty cz ne rów nie¿ mia³o wiêksz¹ wa r toœæ przy prê d ko œci na -
grze wa nia rów nej 50°C/min i wy no si³o ok. 8,636 mm, na to miast dla przy ro stu 
tem pe ra tu ry 5°C/min osi¹gnê³o wa r toœæ ok. 4,889 mm. By³o to spo wo do wa ne
tym, i¿ wy ¿sza tem pe ra tu ra ko ñ co wa osi¹gniê ta przy prê d ko œci 50°C/min spo -
wo do wa³a wiê ksze upla sty cz nie nie pró b ki, co sku t ko wa³o zwiê ksze niem jej
wy mia rów przed zni sz cze niem.

3. Wyd³u¿e nie A rów nie¿ osi¹ga wiê ksze wa r to œci dla prê d ko œci na grze wa nia
50°C/min.

4. Pró b ki ogrze wa ne z prê d ko œci¹ 5°C/min cha ra kte ryzo wa³y siê mnie j szym
prze wê ¿e niem Z ni¿ te u¿y te pod czas po mia rów z przy ro stem tem pe ra tu ry
50°C/min.

5. Prê d koœæ na grze wa nia 50°C/min po wo do wa³a zna cz nie szy b sze zni sz cze nie
pró bek (ok. 20 min.). Oz na cza to, ¿e czas kry ty cz ny dla ta kie go przy ro stu tem -
pe ra tu ry jest zna cz nie kró t szy ni¿ dla 5°C/min, kie dy to wa r toœæ ta wy no si³a
ponad 130 mi nut.

6. Wy ko na ne po mia ry przed sta wia³y sce na riu sze na grze wa nia dla kon stru kcji
za bez pie czo nej warstw¹ og nio chronn¹ (prê d koœæ na grze wa nia 5°C/min) oraz
nieza bez pie czo nej (50°C/min). Otrzy ma ne wy ni ki po ka zuj¹, jak du¿¹ rolê od -
gry wa wa r stwa izo la cji wp³ywaj¹ca na wo l nie j sze na grze wa nie kon stru kcji, co
za tym idzie zwiê ksza ona czas po trze b ny do utra ty no œ no œci ele men tu sta lo -
we go. To z ko lei po wo du je wyd³u¿e nie cza su na ewa ku a cjê osób zna j duj¹cych
siê w p³on¹cym bu dyn ku.
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