
Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

Zeszyty Naukowe
SGSP

Nr 51 (3) 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: wydawnictwo@sgsp.edu.pl

www.sgsp.edu.pl, www.sgsp.edu.pl/zeszyty
nak³ad: 200 egz.

 
 Druk i oprawa

Wydawnictwo Arka
www.arkadruk.pl

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



Spis treœci

dr Anna DMOCHOWSKA
dr Da riusz DMOCHOWSKI

Ba da nie efe kty w no œci wy ty po wa nych anod w pro ce sie elek -
trou t le nia nia, mie rzo nej uby t kiem amo nia ku i za nie czy sz -
czeñ or ga ni cz nych w cza sie ele ktro li zy od cie ków ze sk³ado -
wi ska od pa dów ko mu na l nych . . . . . . . . . . . . . 5

The Examination of the Effectiveness of Selected Anode in
Electrooxidation Process, Measured Loss of Amonia and
Organic Impurities from Leaching During the Electrolysis
from Municipal Landfill

dr in¿. An drzej LUBAÑSKI
m³. bryg. dr in¿. Ja cek CHRZÊSTEK

Identyfikacja binarnych kana³ów radiowych . . . . . . 17

Identification of Binary Radio Channels

st. kpt. dr in¿. To masz DRZYMA£A
bryg. dr in¿. Je rzy GA£AJ

Omó wie nie i oce na pro gra mu prze zna czo ne go do sy mu la -
cji ta kty cz nych roz wi niêæ li nii wê ¿o wych z sa mo cho dów
po¿arniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Description and Evaluation of the Computer Program
Applied to Simulation of Tactical Hose Lines Supplied from
Pumping Appliance

prof. dr hab. in¿. Sta nis³aw DWORECKI

Kryteria oceny systemu logistycznego . . . . . . . . . 50

Criteria of the Logistic System Evaluation

kpt. dr in¿. Pawe³ GROMEK
st. kpt. mgr in¿. Wi ktor GAWROÑSKI

sekc. mgr in¿. Rafa³ WRÓBEL

Wp³yw samoewakuacji na masow¹ ewakuacjê ludnoœci
w Polsce – wprowadzenie do problematyki. . . . . . . 70

The Influence of Self – Evacuation on Mass Evacuation
of People in Poland – Introduction to the Problem



m³. bryg. dr Iza bel la GRABOWSKA-LEPCZAK
kpt. mgr Bar ba ra SZYKU£A-PIEC

Edukacja spo³eczeñstwa w zakresie bezpieczeñstwa.
Aspekty teoretyczne i praktyczne . . . . . . . . . . . 84

So cial Edu ca tion for Sa fe ty. The o re ti cal and Pra cti cal Aspects

Stre sz cze nie pra cy dy p lo mo wej wy ró ¿ nio nej na nie sta cjona r nych
stu diach II sto p nia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

4 Zeszyty Naukowe SGSP nr 51 (3) 2014



dr Anna DMOCHOWSKA

dr Da riusz DMOCHOWSKI

Wy dzia³ In ¿ynierii Be zpieczeñstwa Cy wiln ego SGSP

Ba dan ie ef ekt ywnoœci wy typ owa nych anod
w pro ces ie elekt rout lenia nia, mie rzonej ubytk iem
amon iaku i zani eczy szczeñ or gan iczny ch w cza sie

elekt roli zy odcie ków ze sk³ado wis ka odpadów
komunalnych

Wstêp

W ba da niach nad po œred nim ele ktrou tle nia niem anodo wym za nie czy sz czeñ
obe cnych w od cie kach, ró ¿ ni au to rzy wy ko rzysty wa li naj czê œciej jedn¹ ano dê.
Nie wie lu ba da czy w swo ich pra cach porów ny wa³o efe kty w noœæ ki l ku anod [3].
W jed nym z nie wie lu przy padków ba da niom pod da no ano dy: gra fit, SPR, Ti/Pb, 
Ti/Ru. Ele ktro lizo wa no od cie ki su ro we o na stê puj¹cych wa r to œciach wska Ÿ ni -
ków zanie czy sz cze nia: ChZT – 5000 mg/l O2, NNH4+ – 3000 mg/l, Cl- – 7500 mg/l.
Naj bar dziej efe ktywn¹ oka za³a siê ano da SPR, po ele ktro li zie trwaj¹cej 240 min,
pro wa dzo nej przy gê sto œci pr¹du – 15 A/dm2 uzy ska no ca³ko wi ty uby tek jo nów
amo no wych oraz 92% ubytek wartoœci ChZT [1].

Pro ces ele ktro chemi czne go ut le nia nia jest obie cuj¹c¹ me tod¹ oczy sz cza -

nia od cie ków ze sk³ado wisk od pa dów ko mu na l nych. W ba da niach za sto -

so wa no po œred nie ele ktrou tle nia nie ano do we, któ re ró ¿ ni siê od bez po-

œred nie go tym, ¿e zanie czy sz cze nia nie ad sor buj¹ siê i nie ut le niaj¹ na po -

wie rz ch ni ano dy ty l ko s¹ ut le nia ne w roz two rze, gdzie zna j du je siê ut le -

niacz. Efe kty w noœæ wy ty po wa nych anod Pt/Ir, Ru/Sn, Ir/Sn, Sn/Pb/Ru,

mie rzo no ilo œci¹ usu niê te go amo nia ku i spa d kiem wa r to œci ChZT. Z wy ty -

po wa nych anod naj bar dziej efe ktywn¹ oka za³a siê ano da SPR tj Sn/Pb/Ru.

W wy ni ku ele ktro li zy uzy ska no ca³ko wi te usu niê cie ba r wy od cie ków, bar -

dzo isto t ne zmnie j sze nie wa r to œci ChZT oraz ca³ko wi te usu niê cie amo nia -

ku, co po wo du je, ¿e w da l szym pro ce sie oczy sz cza nia od cie ków mo¿e

zo staæ po mi niê ty etap ni try fi ka cji i deni try fi ka cji.

S³owa klu czo we: zanie czy sz cze nia w od cie kach ze sk³ado wisk ko mu na l -

nych, ele ktro chemi cz ne oczy sz cza nie od cie ków, po œred nie ele ktrou tle nia -

nie ano do we.
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Inni au to rzy ba da li ano dy: Ti/Sn i Ti/Pb, jed nak ele ktro li zie pod da wa no od -
cie ki, wcze œ niej oczy sz cza ne me to da mi bio logi cz ny mi. Ich wa r to œci wska Ÿ ni ków
za nie czy sz czeñ wy no si³y: ChZT – 1200 mg/l O2, N-NH4 – 380 mg/l, Cl- – 1600 mg/l. 
W tego typu ba da niach anoda Ti/Sn oka za³a siê naj bar dziej efe kty w na. Przy wy -
da j no œci pr¹do wej 10% uzy ska no pe³ne usu niê cie jo nów amo no wych oraz zmnie -
j sze nie wa r to œci ChZT o 91% [2].

Do in nych ba dañ, po bra no od cie ki oczy sz czo ne wcze œ niej w pro ce sie ana ero -
bo wym. W pro ce sie ele ktro chemi cz nym za sto so wa no ano dê Ti/Sn. Wa r to œci
wskaŸ ni ków zanie czy sz cze nia wy no si³y: ChZT – 1 610 mg/l O2, N-NH4

– 1480 mg/l, Cl- – 2010 mg/l. Sto suj¹c gê stoœæ pr¹du 3,23 A/dm2 w cza sie 6 go -
dzin, uzy ska no pe³ne usu niê cie jo nów amo no wych oraz zmnie j sze nie wa r to œci
ChZT o 87% [7, 8].

Pod da wa no ta k ¿e ele ktro li zie od cie ki su ro we o bar dzo wy so kiej za wa r to œci
za nie czy sz czeñ: ChZT – 53 300 mg/l O2, N-NH4 – 1 080 mg/l, Cl- – 3500 mg/l. Sto -
suj¹c ano dê Ti/Pt, po 60 min ele ktro li zy, ca³ko wi cie usu niê to azot amo no wy,
a wa r toœæ ChZT zmniejszy³a siê o 84%. Zaob ser wo wa no, ¿e przy ni ¿ szej wa r to œci
pH od cie ków, na stê po wa³ spa dek efe kty w no œci usu wa nia zwi¹zków or ga ni cz -
nych, oraz wzrost efe kty w no œci usu wa nia jonów amonowych [6].

W ele ktro chemi cz nym pro ce sie oczy sz cza nia od cie ków su ro wych, sto so wa -
no rów nie¿ ano dê Ti/Ru/Ir, przy gê sto œci pr¹du 5,4 A/dm2, w cza sie 240 min
uzy ska no spa dek stê ¿e nia jo nów amo no wych o 99,6% i spa dek wa r to œci ChZT
o 78% [5].

W trzy eta po wym pro ce sie oczy sz cza nia sto so wa no ko a gu la cjê che miczn¹,
pro ces ele ktrou tle nia nia i oczy sz cza nie bio lo gi cz ne. Pie r wszy etap po zwo li³ na
ob ni ¿e nie ChZT z wa r to œci 1941 mg/l O2 o 51%. Po dru gim eta pie su ma ry cz ny
spa dek wa r to œci ChZT wzrós³ do 85%. Ko ñ co wy etap zwi¹zany z oczy sz cza niem
bio lo gi cz nym, do pro wa dzi³ do ob ni ¿e nia wa r to œci ChZT o 95% w sto sun ku do
wa r to œci pocz¹tko wej [9, 10]. 

Cy to wa ni au to rzy pro wa dzi li pro ces ele ktro li zy do mo men tu uzy ska nia naj -
wiê ksze go uby t ku wa r to œci ChZT.

1. Obiekt i me to dy ka ba dañ

Do ba dañ nad efe kty w no œci¹ usu wa nia za nie czy sz czeñ or ga ni cz nych i jo nów
amo no wych wy ty po wa no czte ry ano dy: Pt/Ir, Ru/Sn, Ir/Sn oraz Sn/Pb/Ru (SPR), 
z któ ry mi prze pro wa dzo no pro ces po œred nie go ele ktrou tle nia nia ano do we go za -
nie czy sz czeñ za wa r tych w od cie kach ze sk³ado wiska od pa dów ko mu na l nych
£ubna. 

Na fot. 1 i 2 przed sta wio no mie j s ce po bo ru pró bek od cie ków oraz spo sób ich
po bie ra nia.
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2. Sta no wi sko ba da w cze

W ple ksi gla so wym ele ktro li zerze o wy mia rach 200 × 120 × 70 mm umie sz -
czo no rów no le gle i na prze mian 2 ano dy i 3 sta lo we ka to dy. Ka ¿ da ele ktro da
mia³a wy mia ry: 10 cm × 10 cm. Od leg³oœæ miê dzy ele ktro da mi wy no si³a 12 mm.
Ele ktro dy za wie szo ne by³y w po kry wie ele ktro li ze ra przy po mo cy prê tów ze sta li
nie rdze w nej. Za ka ¿ dym ra zem objêtoœæ pró b ki wy no si³a 1000 ml. Ba da nia pro -
wa dzo no dla wy ty po wa nych gê sto œci pr¹du 2, 3, 4 A/dm2 . W pocz¹tko wym eta pie 
ele ktro li zy, gdy pro ces prze bie ga³ szy b ko, pró b ki do ba dañ fi zyko-che mi cz nych
po bie ra no co 5 min. W ko ñ co wym eta pie ele ktro li zy, dla usta le nia dok³ad ne go
cza su za ni ku jo nów amo no wych pró b ki po bie ra no co 1 min. Ka¿ do ra zo wo oz na -
cza no rów nie¿ wa r toœæ ChZT.

Na fot. 3 przed sta wio no sta no wi sko ba da w cze w tra kcie pro wa dze nia pro ce su
ele ktro li zy, a na 4 pró b ki od cie ków po wy ty po wa nych cza sach ele ktro li zy.

Ba dan ie ef ekt ywnoœci wy typ owa nych anod w pro ces ie elekt rout lenia nia... 7

Fot. 1.  Stu dzien ka z od cie ka mi

îród³o: fot. A. Dmo cho wska.

Fot. 2. Po bór pró bek

îród³o: fot. A. Dmo cho wska.

Fot. 3. Sta no wi sko ba da w cze w tra kcie
ele ktro li zy

îród³o: fot. A. Dmo cho wska.

Fot. 4. Pró b ki od cie ków po wy ty po wa nych
cza sach ele ktro li zy

îród³o: fot. A. Dmo cho wska.



3. Me to dy ka ana li ty cz na

Efe kty w noœæ wy ty po wa nej ano dy w usu wa niu azo tu amo no we go i za nie czy sz -
czeñ or ga ni cz nych oce nia no na pod sta wie oz na czeñ:
– che mi cz ne go zapo trzebo wa nia tle nu (ChZT), me tod¹ di chro mia now¹ wg

PN-ISO 15705,
– azo tu amo no we go – me tod¹ bez po œred niej ness le ry za cji, wg PN-ISO 7150:2002.

Przed oz na cze niem usu wa no chlor za pomoc¹ roz two ru tio sia r cza nu sodu.

4. Ana li za wy ni ków

W ta be li 1 ze brano wy ni ki wy bra nych ba dañ fi zyko- che mi cz nych dla od cie -
ków su ro wych.

Ta be la 1. Wy ni ki wy bra nych ba dañ fizy ko- chemi cz nych od cie ków su ro wych po bra nych
ze sk³ado wi ska od pa dów ko mu na l nych £ubna

Lp. Oz na cze nie Jed no stka
Od cie ki

A B C D E

1 Azot amo no wy mg/l  597  600  426  399  698

2 ChZT mg/l O2 3919 3012 4625 2507 4790

3 Chlor ki mg/l 3598 3600 2894 5850 3246

Na rys. 5 przed sta wio no zmia ny stê ¿e nia jo nów amo no wych pod czas pro wa -
dze nia pro ce su ele ktro li zy dla od cie ków A, ano dy SPR, przy gê sto œciach pr¹du 2,
3, 4 A/dm2. W przy pa d ku po zo sta³ych pró bek od cie ków oraz wy ty po wa nych
anod, cha ra kter zmian by³ po do b ny, zmien ny by³ ty l ko czas usu wa nia za nie czy -
sz czeñ. Na rys. 6 przed sta wio no zmia ny stê ¿e nia jo nów amono wych w tra kcie
ele ktro li zy od cie ków A, dla wszy stkich anod, po jed na ko wych cza sach trwa nia
pro ce su ele ktro li zy, w celu po rów na nia efe kty w no œci usu wa nia za nie czy sz czeñ
dla tych anod.
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Rys. 5 Zmia ny stê ¿e nia jo nów amo no wych w tra kcie pro ce su ele ktro li zy z u¿y ciem ano dy SPR

îród³o: [4].



Cza sy trwa nia ele ktro li zy oraz usu niêty ³adunek za nie czy sz czeñ, przy u¿y ciu
wybra nych anod by³ przy bli ¿o ny. Mo ¿ na wiêc wnio sko waæ, ¿e efe kty w noœæ
anod, mie rzo na uby t kiem jo nów amo no wych [%] jest bar dzo zbli ¿o na, nie mniej
mala³a ona w szeregu:
– dla gê sto œci pr¹du 2 A/dm

2
: SPR[28,0] > Ru/Sn[27,6] > Ir/Ru[27,4] > Pt/Ir[27,3],

– dla gê sto œci pr¹du 3 A/dm
2
: SPR[30,1] > Ru/Sn[29,5] > Ir/Ru[29,3] > Pt/Ir[29,1],

– dla gê sto œci pr¹du 4 A/dm
2
: SPR[29,9] > Ru/Sn[29,3] > Ir/Ru[29,1] > Pt/Ir[29,0].

Dla wy ko rzy sta nych w ba da niach anod i od cie ków prze bieg zmian wa r to œci
stê ¿e nia jo nów amo no wych by³ zbli ¿o ny. Pe³ne usu niê cie jo nów amo no wych
z od cie ków A uzy ska no po cza sach [min]:
– przy gê sto œci pr¹du 2 A/dm

2
: SPR [92], Ru/Sn [93], Ir/Ru [94], Pt/ Ir [96]. 

Przy wy ¿szych gê sto œciach pr¹du cza sy ele ktrout le nia nia jo nów amo no wych
by³y kró t sze, i tak:
– dla gê sto œci pr¹du 3 A/dm

2
 mala³y one w sze re gu: SPR [58], Ru/Sn [59], Ir/Ru

[59], Pt/Ir [60].
Dla wszy stkich anod cza sy te by³y jed nak zbli ¿o ne. Do ta kie go wnio sku pro -

wa dzi po rów na nie efe kty w no œci anod dla tych sa mych gê sto œci pr¹du i dla jed na -
ko wych cza sów ele ktro li zy. 

Dla od cie ków A (ba da nia wy ko na no kil ka kro t nie), przy gê sto œci pr¹du
2 A/dm2 efe kty w noœæ anod mie rzo na spa d kiem wa r to œci stê ¿e nia jo nów amo no -
wych [% uby t ku] mala³a w szeregu: 
– po 10 min: SPR [16,9], > Ru/Sn [16,6], > Ir/Ru [16,4], > Pt/ Ir [16,1],
– po 40 min: SPR [66,8], > Ru/Sn [66,7], > Ir/Ru [66,1], > Pt/ Ir [65,8],
dla gê sto œci 3 A/dm2

– po 10 min: SPR [23,6] > Ru/Sn [23,5] > Ir/Ru [23,1] > Pt/Ir [22,8],

Ba dan ie ef ekt ywnoœci wy typ owa nych anod w pro ces ie elekt rout lenia nia... 9

Rys. 6. Uby tek jo nów amo no wych wy ra ¿o ny (w %), dla wszy stkich wy ty po wa nych anod oraz
wy ty po wa nych cza sów ele ktro li zy

îród³o: [4].



– po 40 min: SPR [86,6] > Ru/Sn [86,4] > Ir/Ru [86,1] > Pt/Ir [85,9]
dla gê sto œci 4 A/dm2:
– po 10 min: SPR [32,8] > Ru/Sn [32,6] > Ir/Ru [32,4] > Pt/Ir [31,9],
– po 40 min: SPR [96,3] > Ru/Sn [96,2] > Ir/Ru [95,9] > Pt/Ir [95,6].

Zgod nie z ocze ki wa nia mi, wiê ksza gê stoœæ pr¹du za pe w nia³a w okre œlo nym
cza sie ele ktro li zy wiê kszy spa dek wa r to œci stê ¿e nia jo nów amo no wych. 

Na to miast ró ¿ ni ce wyst¹pi³y w wa r to œciach ano do wej gê sto œci pr¹du, za pe w -
niaj¹cej ma ksy maln¹ wy da j noœæ pr¹dow¹ pro ce su.

Gê stoœæ pr¹du, przy któ rej wy stê po wa³a ma ksy ma l na wy da j noœæ pr¹dowa dla
wszy stkich prób od cie ków wy no si³a 3 A/dm2. Ty l ko w nie li cz nych eks pe ry men -
tach ma ksy maln¹ wy da j noœæ uzy ski wa no przy 2 i 4 A/dm2. Dla od cie ków A i gê -
sto œci pr¹du 2 A/dm2, czas pe³nego usu niê cia jo nów amo no wych wy niós³ 92 min,
a od po wia daj¹ca temu wy da j noœæ ich usu wa nia – 28%.

Wy ni ki uzy ska ne dla po zo sta³ych od cie ków po twier dzi³y, i¿ gê stoœæ pr¹du,
przy któ rej wy stê po wa³a ma ksy ma l na wy da j noœæ usu wa nia jo nów amo no wych
wy no si³a naj czê œciej 3 A/dm2. 

Na wy da j noœæ pr¹dow¹ wp³yw mia³o stê ¿e nie za nie czy sz czeñ or ga ni cz nych.
Dla od cie ków cha ra kte ry zuj¹cych siê wy ¿szy mi warto œcia mi ChZT, jak np.

od cie ki A – 3919 mg/l O2 przy stê ¿e niu chlor ków – 3598 mg/l i jo nów amo no wych 
597 mg/l, wy da j no œci pr¹dowe usu wa nia jo nów amo no wych [%] przy gê sto œciach
pr¹du 3 A/dm2 [30,0%] i 4 A/dm2 [29,7%] by³y bar dzo do sie bie zbli ¿o ne i prze wy¿ -
sza³y wa r to œci uzy ski wa ne przy gê sto œci 2 A/dm2 [28%]. Ana lo gi cz nie dla od cie -
ków B o wa r to œci ChZT – 3012 mg/l O2, stê ¿e niu jo nów chlor ko wych – 3600 mg/l
i jo nów amo no wych – 600 mg/l wy da j no œci pr¹dowe przy 3 i 4 A/dm2 wy no si³y
od po wie d nio 33,8% i 33,6%, na to miast dla gê sto œci 2 A/dm2 wy da j noœæ by³a ni ¿ -
sza i wy no si³a 32,3%.

W przy pa d ku od cie ków E o ni ¿ szej wa r to œci ChZT – 2346 mg/l O2, zna cz nej
za wa r to œci chlor ków – 4790 mg/l stê ¿e niu jo nów amo no wych – 698 mg/l, wy da j -
noœæ pr¹dowa usu wa nia jo nów amo no wych, uzy ska na przy gê sto œci pr¹du
2 A/dm2 [42,1%] by³a ty l ko nie zna cz nie mnie j sza od uzy ska nej przy gê sto œci
3 A/dm2 [ 42,2%], ale wiê ksza od wy da j no œci uzy ska nej przy gê sto œci pr¹du
4 A/dm2 [41,1%]. Dla od cie ków D o wa r to œci wska Ÿ ni ka ChZT – 2507 mg/l O2,
zna cz nym stê ¿e niu jo nów chlor ko wych – 5850 mg/l i stê ¿e niu jo nów amo no wych 
– 399 mg/l , dla gê sto œci pr¹du 2 i 3 A/dm2 wy da j no œci pr¹dowe usu wa nia jo nów
amo no wych wy no si³y od po wie d nio: 33,6% i 33,8% i by³y wiê ksze od wy da j no œci
uzy ska nej przy gê sto œci 4 A/dm2 – 32,4%.

Wy ni ki te œwiadcz¹, i¿ gê stoœæ pr¹du, za pe w niaj¹ca ma ksy maln¹ wy da j noœæ
pr¹dow¹ pro ce su ele ktrou tle nia nia jo nów amo no wych, prze su wa siê w kie run ku
wiê kszych jej wa r to œci wraz ze wzro stem stê ¿e nia za nie czy sz czeñ or ga ni cz nych
ule gaj¹cych ele ktrou tle nia niu.

Wa r to œci wy da j no œci pr¹do wych po zwa laj¹ na wyci¹gniê cie wnio sków do -
tycz¹cych jej za le ¿ no œci od stê ¿e nia re a gen tów. G³ówny wp³yw na to ma stê ¿e nie
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jo nów chlor ko wych. Im jest ono wy ¿sze, tym wy ¿sza jest wy da j noœæ pr¹dowa. Dla 
od cie ków A o stê ¿e niu jo nów chlor ko wych – 3598 mg/l,, wy da j noœæ pr¹dowa usu -
wa nia jo nów amo no wych wy no si³a dla gê sto œci pr¹du 3 A/dm2 – 30%, na to miast
dla od cie ków C, w któ rych stê ¿e nie jo nów Cl- by³o wy ¿sze – 4626 mg/l, przy za -
sto so wa niu gê sto œci pr¹du 3 A/dm2, wy da j noœæ usu wa nia jo nów amo no wych by³a 
wy ¿sza i wy no si³a 34,9%. Wy da j noœæ pr¹dowa pro ce su usu wa nia jo nów amo no -
wych za le ¿y rów nie¿ od ich stê ¿e nia, im jest ono wy ¿sze, tym wy ¿sza jest wy da j -
noœæ. Dla od cie ków E o stê ¿e niu jo nów amo no wych rów nym 698 mg/l, przy gê -
sto œci pr¹du 3 A/dm2, wy da j noœæ pr¹dowa ich usu wa nia wy no si³a 42,2%,
na to miast dla od cie ków D o stê ¿e niu jo nów amo no wych 399 mg/l by³a ni ¿ sza
– (33,7%).

Rów no le gle z ba da nia mi nad ele ktrou tle nia niem jo nów amo no wych pod czas
pro ce su ele ktro li zy, pro wa dzo no ba da nia do tycz¹ce zmian wa r to œci ChZT. Ba da -
nia pro wa dzo ne by³y dla wszy stkich wy ty po wa nych anod oraz pró bek od cie ków.

Prze bieg zmian wa r to œci wska Ÿ ni ka ChZT w za le ¿ no œci od cza su trwa nia pro -
ce su dla wszy stkich od cie ków by³ po do b ny. 

Na rys. 7 przed sta wio no uby tek wa r to œci ChZT dla od cie ków A pod czas pro -
ce su ele ktro li zy, pro wa dzo ne go z anod¹ SPR, ty l ko do cza su pe³nego usu niê cia
jo nów amo no wych. 

Po do b nie jak w przy pa d ku usu wa nia jo nów amo no wych, wy kre sy do tycz¹ce
zmia ny wa r to œci ChZT dla po szcze gó l nych pró bek od cie ków i wszy stkich anod,
mia³y po do b ny cha ra kter, a czas pro ce su od po wia da³ w ka ¿ dym przy pa d ku cza -
so wi, po któ rym na stê po wa³o ca³ko wi te usu niê cie jo nów amo no wych. Od no to -
wa ny uby tek wa r to œci ChZT wy niós³ dla ka ¿ dej z anod i dla gê sto œci pr¹du
2 A/dm2 ko le j no w sze re gu: SPR[66,6] > Ru/Sn [66,5] > Ir/Ru [66,0] < Pt/Ir
[65,8].
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Rys. 7. Zmia ny wa r to œci ChZT pod czas ele ktro li zy od cie ków A przy gê sto œci pr¹du 2, 3, 4 A/dm2

dla ano dy SPR

îród³o: [4].



Na rys. 8 przed sta wio no pro cen to wy ubytek wa r to œci ChZT, po jed na ko wych
cza sach ele ktro li zy dla wszy stkich anod.

Zmia ny wa r to œci ChZT wska zuj¹, ¿e dla da ne go cza su ele ktro li zy spa dek wa r -
to œci ChZT rós³ wraz ze wzro stem gê sto œci pr¹du. Naj wiê kszy spa dek wa r to œci
ChZT, po cza sie pe³nego usu niê cia jo nów amo no wych, wi do cz ny by³ w pro ce sie
trwaj¹cym najd³u¿ej, przy gê sto œci 2 A/dm2.

Dla da ne go cza su ele ktro li zy, spa dek wa r to œci ChZT rós³ wraz ze wzro stem
gê sto œci pr¹du. Od no to wa no nie wie l kie ró ¿ ni ce tego spa d ku miê dzy po szcze gól -
ny mi ano da mi. Naj wiê kszy spa dek wa r to œci ChZT, po cza sie pe³nego usu niê cia
jo nów amo no wych, wi do cz ny by³ w pro ce sie trwaj¹cym najd³u¿ej, przy gê sto œci
2 A/dm2. Przy wszy stkich gê sto œciach pr¹du dla wszy stkich anod, po cza sach od -
po wia daj¹cych ca³ko wi te mu za ni ko wi jo nów amo no wych (po wy ko na niu ki l ku
se rii ba dañ), tj. od po wie d nio: 191 min, 192 min, 194 min, 195 min, spa dek wa r to -
œci ChZT [% uby t ku], mala³ w sze re gu: 
– dla gê sto œci pr¹du 2 A/dm

2
: SPR [66,6%], > Ru/Sn [66,5%], > Ir/Ru [66,0%], >

Pt/Ir [64,3%], 
– dla gê sto œci pr¹du 3 A/dm

2
: SPR [61,4%], > Ru/Sn [61,3%], > Ir/Ru [61,1%], >

Pt/Ir [61,0%]. 
Po do b nie jak w przy pa d ku jo nów amo no wych, po rów na no pro cen to we wa r -

to œci uby t ku ChZT, otrzy ma ne pod czas ele ktro li zy z za sto so wa niem ka ¿ dej ano -
dy, po ta kich sa mych cza sach trwa nia pro ce su. Dla gê sto œci pr¹du 2 A/dm2 spa -
dek wa r to œci ChZT, wy niós³:
– po 15 min: SPR [23,7], Ru/Sn [23,1], Ir/Ru [22,8], Pt/Ir [22,4], 
– po 30 min: SPR [38,3], Ru/Sn [37,9], Ir/Ru [37,6 ], Pt/Ir [37,1], 
– po 75 min: SPR [62,0], Ru/Sn [61,1], Ir/Ru [60,9], Pt/Ir [60,7]. 
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Rys. 8. Uby tek wa r to œci ChZT, wy ra ¿o ny w %, dla wy bra nych anod, dla od cie ków A, przy gê sto œci

pr¹du 3 A/dm2

îród³o: [4].



Na to miast dla gê sto œci pr¹du 3 A/dm2 wa r toœæ ChZT wy no si³a: 
– po 15 min: SPR [31,4], Ru/Sn [30,8], Ir/Ru [30,5], Pt/Ir [30,1], 
– po 45 min: SPR [59,0], Ru/Sn [58,6], Ir/Ru [58,3], Pt/Ir [58,0]. 

Przy gê sto œci pr¹du 3 A/dm2, dla któ rej otrzy ma no ma ksy maln¹ wy da j noœæ
pr¹dow¹ usu wa nia jo nów amo no wych, wy da j noœæ pr¹dowa usu wa nia ChZT dla
od cie ków A wy nios³a 70,7%.

Tak jak w przy pa d ku jo nów amo no wych, na wy da j noœæ pr¹dow¹ usu wa nia
ChZT mia³o rów nie¿ wp³yw stê ¿e nie jo nów chlor ko wych. Im stê ¿e nie to by³o
wy ¿sze, tym wiê ksza by³a wy da j noœæ. Wy da j noœæ pr¹dowa za le ¿ na by³a od wy da j -
no œci wy dzie la nia siê chlo ru na ano dzie. Ponad to wzrost wy da j no œci wy dzie la nia
siê chlo ru zwiê ksza³ efe kty w noœæ pro ce sów z jego udzia³em, tj. pro ce sów ut le nia -
nia jo nów amo no wych i zwi¹zków or ga ni cz nych. Dla od cie ków C, o stê ¿e niu jo -
nów chlor ko wych – 4625 mg/l, przy gê sto œci pr¹du 3 A/dm2, wy da j noœæ pr¹dowa
usu wa nia ChZT wy no si³a 64,8%, na to miast dla od cie ków D (5850 mg/l Cl2) by³a
wiêksza i wynosi³a 87,3%.

Wy da j noœæ pr¹dowa uby t ku ChZT ros³a rów nie¿ wraz ze wzro stem tej wa r to -
œci. Dla gê sto œci pr¹du 3 A/dm2 pod czas ele ktro li zy od cie ków A, dla któ rych wa r -
toœæ ChZT wy no si³a 3919 mg/l O2, wy da j noœæ pr¹dowa usu wa nia ChZT wy nios³a 
70,7%. Jed nak dla od cie ków B o wa r to œci ChZT 3012 mg/l O2 i po do bnym stê ¿e -
niu jo nów chlor ko wych i amo no wych wy da j noœæ by³a mnie j sza – 55,2%.

Na wy da j noœæ pr¹dow¹ usu wa nia ChZT mia³o rów nie¿ wp³yw stê ¿e nie re a gen -
tów kon ku ruj¹cych w re a kcji ut le nia nia, tj. jo nów amo no wych. Im wy ¿sze by³o ich 
stê ¿e nie, tym wy da j noœæ by³a ni ¿ sza. W od cie kach C o stê ¿e niu jo nów amo no wych
426 mg/l, przy za sto so wa niu gê sto œci pr¹du 3 A/dm2, wy da j noœæ pr¹dowa usu wa nia 
ChZT wy no si³a 64,8% , na to miast w od cie kach E o wy ¿szym stê ¿e niu jo nów amo -
no wych – 698 mg/l i po do bnym stê ¿e niu jo nów chlor ko wych, wy da j noœæ by³a
mnie j sza i wy no si³a 59,2%. Dla wszy stkich pró bek od cie ków su ma ry cz na wy da j -
noœæ pr¹dowa jest wy so ka, a dla od cie ków cha ra kte ry zuj¹cych siê wiê kszym stê ¿e -
niem jo nów chlor ko wych i ut le nia nych za nie czy sz czeñ (D, E) wy da j noœæ ta prze -
kra cza 100%. Do wo dzi to zna cz ne go udzia³u wtó r nych re a kcji ut le nia nia
za nie czy sz czeñ, w któ rych ucze st nicz¹ chlo ra mi ny. Ich re a kcje z zanie czysz cze nia -
mi orga ni cz ny mi po wo duj¹ zmnie j sze nie wa r to œci ChZT, zwiê kszaj¹c tym sa mym
po zorn¹ wy da j noœæ pr¹dow¹ pro ce su. Re a kcje te po wo duj¹ szy b szy za nik chlo ra -
min, przez co zmnie j sza siê szy b koœæ uby t ku jo nów amo no wych.

Stê ¿e nie jo nów chlor ko wych po trze b nych do ca³ko wi te go usu niê cia jo nów
amo no wych jest wów czas mnie j sze ni¿ wy ni ka to z re a kcji po miê dzy tymi jo na -
mi, zmnie j sza siê wiêc wy da j noœæ usu wa nia jo nów amo no wych. Jed no cze œ nie, jak 
to wy ni ka z re a kcji pod sta wie nia chlo ru do gru py ami no wej, za chodz¹cej ³atwo
za po moc¹ chlo ra min, prze bie gaj¹cej zgod nie z re akcj¹:

H3NCl+ + H2NR ® (H3NClH2NR)+ ® NH3 + RH2NCl+ ® RHNCl + H+ (1)
na stê pu je „re ge ne ra cja” amo nia ku. Jest to rów nie¿ przy czyn¹ spa d ku wy da j no œci 
jego usu wa nia.
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Wraz ze wzro stem gê sto œci pr¹du, w cza sie, w któ rym na stê po wa³o pe³ne usu -
niê cie jo nów amo no wych, to wa rzysz¹cy temu spa dek wa r to œci ChZT nie zna cz -
nie mala³. Jest to naj pra wdopo dob niej zwi¹zane z tym, ¿e chlor zna cz nie szy b ciej
re a gu je z amo nia kiem i bia³kami zna j duj¹cymi siê w od cie kach, pod sta wiaj¹c siê
do gru py ami no wej ni¿ z in ny mi zanie czysz cze nia mi orga ni cz ny mi, pod sta -
wiaj¹c siê do ³añ cu cha wê glo wodo rowe go.

Pod su mo wa nie i wnio ski

W pra cy przed sta wio no wy ni ki ba dañ nad po œred nim ele ktrou tle nia niem
ano do wym za nie czy sz czeñ z od cie ków ze sk³ado wi ska od pa dów ko mu na l nych,
po chodz¹cych z £ubnej. Wszy stkie pró b ki od cie ków su ro wych cha ra kte ryzo -
wa³y siê wy so kim stê ¿e niem jo nów chlor ko wych, jo nów amo no wych i zwi¹zków
or ga ni cz nych. Przed sta wio ne w ni nie j szej pra cy wy ni ki ba dañ wskazuj¹, ¿e:
1. Wœród wy ty po wa nych anod naj bar dziej efe ktywn¹ oka za³a siê ano da SPR.

Efe kty w noœæ anod by³a bar dzo zbli ¿o na, za rów no w usu wa niu jo nów amo no -
wych, jak i za nie czy sz czeñ or ga ni cz nych, mie rzo na uby t kiem stê ¿e nia jo nów
amo no wych i wa r to œci ChZT, dla 90% ba dañ, mala³a ona w sze re gu:
SPR > Ru/Sn > Ir/Ru > Pt/Ir.

2. Pod czas ele ktro li zy zgod nie z ocze ki wa nia mi wiê ksza gê stoœæ pr¹du za pe w -
nia³a w okre œlo nym cza sie wiê kszy spa dek wa r to œci stê ¿e nia jo nów amo no -
wych. Gê stoœæ pr¹du, przy któ rej otrzy ma no ma ksy maln¹ wy da j noœæ
ano dow¹ wy no si³a 3 A/dm2. Spo ra dy cz nie wy stê po wa³a ona przy 2 i 4 A/dm2.

3. Na ma ksy maln¹ wy da j noœæ pr¹dow¹ usu wa nia jo nów amo no wych wp³yw
mia³o stê ¿e nie zwi¹zków or ga ni cz nych. Dla od cie ków o wiê kszych wa r to -
œciach ChZT wy da j no œci pr¹dowe przy gê sto œciach 3 i 4 A/dm2 by³y do sie bie
zbli ¿o ne i prze wy ¿sza³y wa r to œci uzy ski wa ne przy gê sto œci 2 A/dm

2
. Dla od -

cie ków o ni ¿ szych wa r to œciach ChZT i zna cz nych stê ¿e niach jo nów chlor ko -
wych wy da j noœæ uzy ska na przy 2 A/dm2 by³a ty l ko nie zna cz nie ni ¿ sza ni¿
otrzy ma na przy 3 A/dm

2
, jed nak wy ¿sza ni¿ wy da j noœæ uzy ska na przy

4 A/dm
2
.

4. Uzy ska ne wy ni ki ba dañ œwiadcz¹, i¿ gê stoœæ pr¹du, za pe w niaj¹ca ma ksy -
maln¹ wy da j noœæ pr¹dow¹ pro ce su ele ktrou tle nia nia jo nów amo no wych,
prze su wa siê w kie run ku wiê kszych jej wa r to œci wraz ze wzro stem stê ¿e nia za -
nie czy sz czeñ or ga ni cz nych ule gaj¹cych ele ktrou tle nia niu.
Wy da j noœæ pro ce su usu wa nia jo nów amo no wych i za nie czy sz czeñ or ga ni cz -
nych za le ¿y od ich stê ¿e nia. Przy wiê kszym stê ¿e niu za nie czy sz czeñ wiê ksza
jest wy da j noœæ pr¹dowa ich usu wa nia.
Wy da j noœæ pro ce su usu wa nia da ne go zanie czy sz cze nia za le ¿y od stê ¿e nia za -
nie czy sz czeñ kon ku ruj¹cych w pro ce sie ut le nia nia. Wy ¿sze stê ¿e nie za nie -
czy sz czeñ kon ku ruj¹cych po wo du je ob ni ¿e nie wy da j no œci procesu.
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5. Bior¹c pod uwa gê wy so ki sto pieñ usu wa nia azo tu amo no we go, któ ry w pro ce -
sie oczy sz cza nia od cie ków po zwa la omin¹æ etap ni try fi ka cji i deni try fi ka cji,
jak rów nie¿ zna cz ny spa dek stê ¿e nia za nie czy sz czeñ or ga ni cz nych, mie rzo ny
spa d kiem wa r to œci ChZT, mo ¿ na uz naæ, i¿ ele ktrou tle nia nie mo ¿ na za li czyæ
do wyso koefe kty w nych me tod oczy sz cza nia od cie ków. Ko nie cz ne jest jed nak
prze pro wa dze nie ba dañ labo rato ry j nych, któ re po zwol¹ na do bór naj bar dziej
efe kty w nej ano dy i op ty ma l nych pa ra me trów pro ce su w za le ¿ no œci od sk³adu
od cie ków. 
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Anna DMOCHOWSKA

Da riusz DMOCHOWSKI

The Exa mi na tion of the Effe c ti ve ness of Se le c ted 
Ano de in Elec troo xi da tion Pro cess, Me a su red
Loss of Amo nia and Or ga nic Im pu ri ties from

Le a ching Du ring the Ele c tro ly sis from Mu ni ci pal
Lan d fill

The pro cess of elec tro che mi cal oxi da tion is a pro mi sing me t hod
of tre a t ment of le a cha te from mu ni ci pal lan d fills. In the tests the re was used 
the in di rect elec troo xi da tion of the ano de which is dif fe rent from the di rect
one in the way that the im pu ri ties do not ad sorb and oxi di ze the su r fa ce
of the ano de but they are oxi di zed only in a so lu tion, whe re the re is
an oxi dant. The effe c ti ve ness of se le c ted ano de Pt/Ir, Ru/Sn, Ir/Sn,
Sn/Pb/Ru was me a su red by the amo unt of re mo ved am mo nia and by
a de cre a se in COD va lu es. From the se le c ted ano des the most ef fe c ti ve
one was the Sn/Pb/Ru cal led SPR. The ele c tro ly tic pro cess has com p le te ly
re mo ved the le a ching co lor as well as it si g ni fi cantly re du ced the COD
and to tally re mo ved the am mo nia. It may re sult in the omis sion
of ni tri fi ca tion and deni tri fi ca tion step in the fu r t her ef flu ent tre a t ment
pro cess.

Keywords: im pu ri ties in le a ching from mu ni ci pal lan d fill, elec tro che mi cal
tre a t ment of le a cha te, in di rect elec troo xi da tion of the ano de.
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dr in¿. An drzej LUBAÑSKI

m³. bryg. dr in¿. Ja cek CHRZÊSTEK

Zak³ad In for ma ty ki i £¹czno œci, Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

Iden ty fi ka cja bi na r nych kana³ów ra dio wych

Wpro wa dze nie

Pod sta wo wym pro ble mem wy stê puj¹cym przy pro je kto wa niu sy ste mów
trans mi sji da nych (tele da cy j nych) jest wy bór kodu nad mia ro we go za bez pie -
czaj¹cego prze sy³ane in formacje cy fro we przed zak³óce nia mi, a w kon se k wen cji
b³êda mi w prze sy³anej in fo r ma cji, wy stê puj¹cymi w ka na le ³¹czno œci [1]. Aby
kod nad mia ro wy by³ w pe³ni wy ko rzy sta ny, jego wi d mo ko re kcy j ne lub de tek -
cy j ne musi zostaæ do pa so wa ne do wi d ma b³êdów w ka na le dys kre t nym. Je œli
wyst¹pi przy pa dek nie dopa so wa nia cha ra kte ry styki kodu do cha ra kte ru po ja wia -
nia siê b³êdów w ka na le, pra kty cz nie nie mo ¿ li we jest osi¹gniê cie za da ne go od po -
wie d nio ma³ego (akce pto wal ne go) prawdopo do bie ñ stwa b³êd nej de cy zji osta te -
cz nej o przes³anej in fo r ma cji, na wet przy du ¿ej nad mia rowoœci (roz wlek³oœci)

W ar ty ku le przed sta wio no me to dê okre œla nia pa ra me trów mo de lu krót -

kofa lo we go kana³u dys kre t ne go opart¹ na te o rii ³añ cu chów Mar ko wa. Pod -

sta wo wym pro ble mem wy stê puj¹cym przy pro je kto wa niu sy ste mów

trans mi sji da nych (tele da cy j nych) jest wy bór kodu nad mia ro we go za bez -

pie czaj¹cego prze sy³ane in fo r ma cje cy fro we przed zak³óce nia mi, a w kon -

se k wen cji b³êda mi w prze sy³anej in fo r ma cji, wy stê puj¹cymi w ka na le

³¹czno œci. Z tego wzglê du pro ble mem za sad ni czej wagi jest okre œle nie dla

da ne go kana³u wi d ma b³êdów. Jed nak ka¿ do ra zo we prze pro wa dze nie ta -

kich po mia rów by³oby ca³ko wi cie nie ra cjo nal ne. Z tego po wo du od wie lu

lat d¹¿y siê do opra co wa nia pro s tych mo de li mate ma ty cz nych rze czy wi s -

tych kana³ów tele da cy j nych. Mo de le ta kie po win ny cha ra kte ryzo waæ siê

nie zbyt du¿¹ liczb¹ pa ra me trów, obe j mo waæ sze rok¹ kla sê kana³ów i mo ¿ -

li wie jak naj dok³ad niej od twa rzaæ wi d mo b³êdów kana³u. W pra cy przed -

sta wio no me to dê wy zna cza nia pa ra me trów dwu sta no we go mo de lu El lio ta

– Gi l be r ta na pod sta wie ³atwych do okre œle nia sta ty styk b³êdów: pra w -

dopo dobie ñ stwa wyst¹pie nia b³êdu po je dyn cze go, pod wó j ne go i po trój -

ne go oraz pra wdopo dobie ñ stwa wyst¹pie nia ele men tu bezb³êd ne go, dwu

bezb³êd nych i trzech bezb³êd nych.

S³owa klu czo we: trans mi sja da nych, mo de le kana³ów ra dio wych, b³êdy

w trans mi sjach radiowych, kody nad mia ro we.
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kodu [2]. W po wszech nie obe c nie sto so wa nych sy ste mach tele da cy j nych pod
pojê ciem b³êd nej de cy zji osta te cz nej pra kty cz nie ro zu mie siê zna kow¹ sto pê
b³êdów (ZSB) przy trans mi sji zna ko wej (kla sy cz ny al go rytm TOR – ang. Te le -
prin ting Over the Ra dio) lub blo kow¹ sto pê b³êdów (BSB) przy trans mi sjach
blokowych. 

Z tego wzglê du pro ble mem za sad ni czej wagi jest okre œle nie dla da ne go
kana³u wi d ma b³êdów. Mo ¿ na tego do ko naæ ekspe rymen ta l nie, prze pro wa dzaj¹c 
d³ugo trwa³e, a co za tym idzie koszto w ne po mia ry [3]. Jed nak ka¿ do ra zo we prze -
pro wa dze nie ta kich po mia rów by³oby ca³ko wi cie nie ra cjo nal ne. Z tego po wo du
od wie lu lat d¹¿y siê do opra co wa nia pro s tych mo de li ma te ma tycznych rze czy wi -
s tych kana³ów tele da cy j nych. Mo de le ta kie powin ny cha ra kte ryzo waæ siê nie -
zbyt du¿¹ liczb¹ pa ra me trów, obe j mo waæ sze rok¹ kla sê kana³ów i mo ¿ li wie jak
naj dok³ad niej od twa rzaæ wi d mo b³êdów kana³u. W tym miejscu przy po mnieæ
na le ¿y co ro zu mie my pod po jê ciem wi d ma w kon te k œcie ni nie j sze go ar ty ku³u.
Wi d mem ko re kcy j nym (de te kcy j nym) kodu na zy wa my ze spó³ liczb ai(bi); i =
= 1,2,…n okre œlaj¹cych, jaka czêœæ li cz by b³êdów o kro t no œci i jest ko ry gowana
(wy krywana) przez kod (b³êdy po je dy ñ cze, pod wó j ne, po trój ne i wy ¿szych kro t -
no œciach) gdzie n jest d³ugo œci¹ ci¹gu ko do we go. Wi d mo b³êdów mo¿e byæ wa go -
we lub pa cz ko we. Wa go wym wi d mem b³êdów na zy waæ bê dzie my ze spó³ liczb
P(m,n); m = 1,2,…,n bêd¹cych pra wdo po do bieñstwa mi wyst¹pie nia m b³êdów
w ci¹gu ko do wym o d³ugo œci n. Pa cz ko wym wi d mem b³êdów nazwie my zespó³
liczb P(l,n); l = 2,...,n bêd¹cych prawdo podo bieñ stwa mi wyst¹pie nia pa cz ki
b³êdów o d³ugoœci l w ci¹gu ko do wym o d³ugo œci n. Paczk¹ b³êdów na zy wa my
ci¹g za czy naj¹cy siê i koñcz¹cy b³êdem, a po miê dzy nimi mog¹ wy stê po waæ
b³êdy i ele men ty bezb³êdne. Pod po jê ciem b³êdu ro zu mie siê niezgod noœæ sta nu
zna mien ne go sy g na³u na da ne go i ode bra ne go. 

Ba da nia w³aœci wo œci sta ty sty cz nych ra dio wych kana³ów bi na r nych [2], [4],
[5], [6], [7], [8], [16], [17], [18] wy ka za³y, ¿e poza przy pa d ka mi li nii mi kro fa lo -
wych i ³¹czy sate li ta r nych za³o¿e nia o tym, ¿e kana³ jest bez pa miê cio wy, nie zna j -
du je pra kty cz ne go po twier dze nia. Mo del uw z glêd niaj¹cy pa miêæ kana³u rzê du
je den zapro po no wa³ Gi l bert [9]. W mo de lu tym przy j mu je siê, ¿e:
– pod czas prze sy³ania n-te go sy g na³u ele men tar ne go kana³ zna j du je siê w jed -

nym z dwu sta nów „do brym” G lub „z³ym” B,
– w ka ¿ dym w tych sta nów kana³ za cho wu je siê jak kana³ bez pa miê cio wy sy me -

try cz ny z prawdopo do bie ñ stwem b³êdu p1,
– ci¹g sta nów kana³u sta no wi re a li za cjê sta cjo nar ne go pro ce su Mar ko wa przed -

sta wio ne go na rys. 1.
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Tak wiêc stan G jest sta nem bezb³êd nym, zaœ w sta nie B mog¹ wy stê po waæ za -
rów no elemen ty bezb³êdne, jak i b³êdne, przy czym pra wdopo dobie ñ stwo b³êdu
jest rów ne 1 - h. Mo del ten jest pierwsz¹ prób¹ od zwier cied le nia gru po wa nia siê
b³êdów, tzn. uw z glêd nia nia pa miê ci kana³ów. Opi su je on gru po wa nie siê b³êdów
w pa cz ki, ale nie opi su je gru po wa nia siê pa czek w bar dziej z³o¿o ne stru ktu ry. Sta -
no wi do bre od zwier cied le nie wie lu ³¹czy tele fo ni cz nych i by³ podstaw¹ do skon -
stru o wa nia wie lu in nych mo de li mar kowskich. 

Wy mie nio na w ty tu le iden ty fi ka cja ra dio we go kana³u bi na r ne go jest wiêc ni -
czym in nym jak okre œle niem pa ra me trów mo de lu na pod sta wie ³atwych do okre -
œle nia sta ty styk ekspe rymen ta l nych.

1. Mo del El lio ta – Gi l be r ta

Mo del za pro pono wa ny przez El lio ta [10] jest uo gó l nie niem mo de lu Gi l be r ta,
w któ rym do pu sz cza siê mo ¿ li woœæ po wsta wa nia b³êdów rów nie¿ w sta nie „do -
brym” G, ale pra wdo podobie ñ stwo b³êd ne go od bio ru w sta nie B jest du¿o wiê k -
sze ni¿ pra wdopo dobie ñ stwo b³êd ne go odbioru w sta nie G. 

( ) ( )1 1- >> -h k (1)
gdzie:
h – pra wdopo dobie ñ stwo bezb³êd nej trans mi sji w sta nie „z³ym” B,
k – pra wdopo dobie ñ stwo bezb³êd nej trans mi sji w sta nie „do brym” G.
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Rys. 1. Mo del Gi l be r ta: a) graf dwu sta no we go ³añ cu cha Mar ko wa, b) przyk³ad ci¹gu stanów

îród³o: [7].

gdzie:
p11 – pra wdopo dobie ñ stwo po zo sta nia ³añ cu cha w sta nie w „do brym” G,
p12 – pra wdopo dobie ñ stwo prze j œcia ³añ cu cha ze sta nu „do bre go” G do „z³ego” B,
p21 – pra wdopo dobie ñ stwo prze j œcia ³añ cu cha ze sta nu „z³ego” B do „do bre go” G,
p22 – pra wdopo dobie ñ stwo po zo sta nia ³añ cu cha w sta nie „z³ym” B,
h – pra wdopo dobie ñ stwo nie wyst¹pie nia b³êdu w sta nie „z³ym” B.



Mo del ten dok³ad niej od zwie rcie d la rze czy wi ste zja wi ska za chodz¹ce w ka na -
le, ale jednocze œ nie zna cz nie ko m p li kuj¹ siê ob li cze nia, a wy zna cze nie czte rech
pa ra me trów mo de lu na podsta wie da nych ekspe rymen ta l nych jest trudne.

Pra wdopo dobie ñ stwo wyst¹pie nia b³êd ne go ele men tu w tym mo de lu wy ra ¿a
siê za le¿noœci¹:

P
p k p h

p p
( )

( ) ( )
1

1 121 12

12 21

=
- + -

+
(2)

zaœ rozk³ad d³ugo œci pauz okre œla za le ¿ noœæ [11]:

p k u k u k( ) ( ) ( )= - +1 (3)
gdzie:
u(k) wy ra ¿a siê na stêpuj¹c¹ za le ¿ no œci¹ re ku ren cyjn¹:

u k p k p h u k h k p p u k( ) ( ) ( ) ( ) ( )= × + × × - + × - × -11 22 21 111 2 (4)

z wa run ka mi pocz¹tko wy mi u(0) =1

u
p h p k p h p k p h p k

p
( )

( ) ( ) ( ) ( )

(
1

1 112 21 22 21 12 11

12

=
- × + + - × +

1 121- + -h p k) ( )
(5)

Pra wdopo dobie ñ stwo wyst¹pie nia m b³êdów w blo ku n-e le men to wym wy ra ¿a 
siê wzo rem [7]:

[ ]P m n
p p

p G m n p B m n( , ) ( , ) ( , )]=
+

× +
1

12 21

21 12
(6)

gdzie:
G(m,n) i B(m,n) dane s¹ wzo ra mi reku ren cyj ny mi:

G m n G m n p k B m n p k G m n p k( , ) ( , ) ( , ) ( , ) (+ - + - + - - -1 1 1 1 111 12 11 ) +

+ - - -B m n p h( , ) ( )1 1 112

(7)

oraz:
B m n B m n p h G m n p h B m n p h( , ) ( , ) ( , ) ( , ) (+ - + - + - - -1 1 1 1 122 21 22 ) +

+ - - -G m n p h( , ) ( )1 1 121

(8)

z wa run ka mi pocz¹tko wy mi:
G(0,1)=k, B(0,1)=h

G(1,1)=1–k, B(1,1)=1–h
gdzie:
G(m,n) – pra wdopo dobie ñ stwo wyst¹pie nia m b³êdów w ci¹gu ko do wym

o d³ugo œci n przy warunku, ¿e na pocz¹tku trans mi sji kana³
zna j do wa³ siê w sta nie „do brym” G,

B(m,n) – pra wdopo dobie ñ stwo wyst¹pie nia m b³êdów w ci¹gu ko do wym
o d³ugo œci n przy warunku, ¿e na pocz¹tku trans mi sji kana³
zna j do wa³ siê w sta nie „z³ym” B.
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Na le ¿y rów nie¿ przy pi saæ wa r toœæ G(m,n) = B(m,n) = 0, kie dy m < 0 lub m > n.
Aby móc ko rzy staæ z przy to czo nych cha ra kte ry styk, na le ¿y wy zna czyæ pa ra -

me try mo de lu p12, p21, k i h. Wed³ug za pro pono wa nej w [12] me todzie nie do cho -
dzi siê do po myœlnych wy ni ków. Za pro pono wa no wiêc inny spo sób, nie zu pe³nie
œcis³y ana li ty cz nie, ale daj¹cy wy sta r czaj¹co dok³adne dla pra kty ki in ¿y nie r skiej
wy ni ki oraz pewn¹ me to dê numeryczn¹.

W celu wy zna cze nia pa ra me trów mo de lu wy bie ra my szeœæ na stê puj¹cych,
³atwych do wyzna cze nia sta ty styk ci¹gu b³êdów:
– pra wdopo dobie ñ stwa wyst¹pie nia b³êdu po je dyn cze go:

a P P G p P B p= = × + ×( ) { } { }1 1 2 (9)
gdzie: 
p1 = 1 – k oraz p2 = 1 – h
P{G} – pra wdopo dobie ñ stwo wyst¹pie nia sta nu „do bre go” G,
P{B} – pra wdo po do bieñstwo wyst¹pie nia sta nu „z³ego” B.

– pra wdopo dobie ñ stwa wyst¹pie nia b³êdów pod wó j nych:

e P P G p p p p p P B p p p p p= = + + +( ) { }( ) { }( )11 11 1
2

12 1 2 22 2
2

21 1 2 (10)

– pra wdopo dobie ñ stwa wyst¹pie nia b³êdów po trój nych:

d P P G p p p p p p p p p p p p= = + + +( ) { }(111 11
2

1
3

11 12 1
2

2 12 21 1
2

2 12 22 1 2
2p p ) +

(11)
+ + + +P B p p p p p p p p p p p p p p{ }( )22

2
2
3

22 21 2
2

1 21 11 2 1
2

21 12 1 2
2

– pra wdopo dobie ñ stwa wyst¹pie nia ele men tu bezb³êd ne go:

f P O P G k P B h= = × + ×( ) { } { } (12)

– pra wdopo dobie ñ stwa wyst¹pie nia dwu ele men tów bezb³êd nych:

t P P G p k p k h P B p h p k h= = + × + + ×( ) { }( ) { }( )00 11
2

12 22
2

21 (13)

– pra wdopo dobie ñ stwo wyst¹pie nia trzech ele men tów bezb³êd nych:

g P P G p k p p k h p p k h p p kh= = + + +( ) { }(000 11
2 3

11 12
2

12 21
2

12 22
2 ) +

(14)
+ + + × + ×P B p h p p h k p p h k p p k h{ }( )22

2 3
22 21

2
21 11

2
21 12

2

Oczy wi stym jest, ¿e aby mo del od zwie rcie d la³ gru po wa nie siê b³êdów, musz¹
byæ spe³nione na stê puj¹ce wa run ki: p11>p12 oraz p22>p21. Wo bec tego pos³u¿y my
siê na stê puj¹cym rozumo wa niem. Je œli mo del prze j dzie do sta nu B (lub G), to
z praw dopodo bie ñ stwem nie mal rów nym jed no œci mo ¿e my twier dziæ, ¿e po zo -
sta nie w tym sta nie d³u¿ej ni¿ przez je den ele ment. W rozpatry wa nych sta ty sty -
kach roz wa ¿a my bar dzo kró t kie se k wen cje (ty l ko trzy ele men to we), w zwi¹zku
z tym, nie pope³niaj¹c du ¿e go b³êdu mo ¿e my upro œciæ wy ra ¿e nia (9) ... (14) do
po sta ci (15) ... (20).
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– pra wdopo dobie ñ stwo wyst¹pie nia b³êdu po je dyn cze go:

a P P G p P B p= = +( ) { } { }1 1 2 (15)

– pra wdopo dobie ñ stwo wyst¹pie nia b³êdów pod wó j nych:

e P P G p P B p= = +( ) { } { }11 1
2

2
2 (16)

– pra wdopo dobie ñ stwo wyst¹pie nia b³êdów po trój nych:

d P G p P B p= = +( ) { } { }111 1
3

2
3 (17)

– pra wdopo dobie ñ stwo wyst¹pie nia ele men tu bezb³êd ne go:

f P P G k P B h= = +( ) { } { }0 (18)

– pra wdopo dobie ñ stwo wyst¹pie nia dwu ele men tów bezb³êd nych:

t P P G k P B h= = +( ) { } { }00 2 2 (19)

– pra wdopo dobie ñ stwo wyst¹pie nia trzech ele men tów bezb³êd nych:

g P P G k P B h= = +( ) { } { }000 3 3 (20)

Do ko nuj¹c pod sta wie nia:

P B
p

p p
x{ } =

+
=12

12 21

(21) 

oraz:

P G
p

p p
y{ } =

+
=21

12 21

(22)

ze sta ty sty ki (15) otrzy ma my:

x
a yp

p
+

- 1

2

(23)

i po wsta wie niu do (16) mo ¿ na na pi saæ:

y
e ap

p p p
=

-

-
2

1 1 2( )
(24)

Rów nie¿ ze sta ty sty ki (17) mo ¿e my wy zna czyæ:

y
d ap

p p p
=

-

-
2
2

1 1
2

2
2( )

(25)

Po rów nuj¹c wy ra ¿e nia (24) i (25) oraz prze kszta³caj¹c wzglê dem p2 otrzy ma my:

p
d ep

e ap
2

1

1

=
-

-
(26)
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Ze sta ty sty ki (18) wy zna cza my:

x
f yk

h
=

- (27)

i wsta wia my do (19) oraz okre œla my:

y
t fh

k k h
=

-

-( )
(28)

Ze sta ty sty ki (20) wy zna cza my:

y
g fh

k k h
=

-

-

2

2 2( )

(29)

Po rów nuj¹c wy ra ¿e nia (28) i (29) oraz roz wi¹zuj¹c wzglê dem p2, otrzy ma my:

p
g t p

t f p
2

1

1

1
1

1
= -

- -

- -

( )

( )
(30)

Po rów nuj¹c wy ra ¿e nia (26) i (30):

d ep

e ap

g t p

t f p

-

-
= -

- -

- -
1

1

1

1

1
1

1

( )

( )
(31)

Porz¹dkuj¹c (31) wzglê dem p1, otrzy ma my rów na nie kwa dra to we wzglê dem p1:

p af at fe p df ta fa ag dt df te fe eg1
2

1 2 2 0( ) ( )- - + + - - + - - + + = (32)

Pod sta wiaj¹c:
r1 = af – at – fe
 r2 = df + 2ta – fa – eg

r3 = dt – df – 2te + fe + eg (33)
otrzy mu je my:

p r p r r1
2

1 1 2 3
0+ + = (34)

st¹d:

p
r r r r

r
1

1 2 2 2
2

1 3

1

4

2

( )( ) =
- ± - (35)

W ten spo sób wy zna czo no dwa pa ra me try mo de lu: pra wdopo dobie ñ stwo
b³êdu w sta nie „do brym” G i pra wdopo dobie ñ stwo b³êdu w sta nie „z³ym” B.
Pra wdopo dobie ñ stwo przejœcia ze sta nu „do bre go” G do „z³ego” B i od wro t nie
z za propo no wa nych sta ty styk nie da siê wyzna czyæ, ale mo ¿ na wy zna czyæ ich sto -
su nek. Wów czas, zak³adaj¹c jed no z nich, okre œli my dru gie. Wskazówk¹ na to,
jaka po win na byæ wie l koœæ tego pra wdo podobie ñ stwa, mo¿e byæ wy nik omó wio -
nej da lej me to dy nu me ry cz nej.
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Sto su nek pra wdo po do bieñstw prze j œcio wych wy zna czyæ mo ¿ na z za le ¿ no œci
wy pro wadzonej ze sta ty styk (15) i (16):

p

p

p ap e

p e ap
12

21

1 1

2 2

=
-

-

( )

( )
(36)

Nie jest to je dy na za le ¿ noœæ z za pro pono wa nej gru py sta ty styk wyj œcio wych,
z któ rej mo ¿ na ob li czyæ sto su nek pra wdo po do bieñstw prze j œcio wych.

Mo del ten opi su je gru po wa nie siê b³êdów w pa cz ki, ale nie opi su je gru po wa -
nia siê pa czek i ma ten den cje do ich „wyd³u¿a nia”. Nie do sta t kiem tego mo de lu
jest uci¹¿li wy spo sób wy znaczania jego pa ra me trów, a co za tym idzie – skom pli -
ko wa ne po sta cie wzo rów na in te re suj¹ce nas para me try sy ste mów tele da cy j nych.

2. Okre œle nie pa ra me trów mo de lu El lio ta – Gi l be r ta me tod¹
nu me ryczn¹

W roz dzia le 1 za pro pono wa no „pó³ana li tyczn¹” me to dê okre œle nia pa ra me -
trów mo de lu El lio ta – Gi l be r ta. Jej nie do sta t kiem jest ko nie cz noœæ wy ko ny wa nia 
pra coch³on nych obli czeñ.

Obe c nie zo sta nie za pro ponowa na me toda nu me ryczna, re a li zo wana przy po -
mo cy elektroni cz nej te ch ni ki ob li cze nio wej, wy sta r czaj¹co dok³adna w pra kty ce
in ¿y nie r skiej. Me to da ta opie ra siê na po dzia le ana lizo wa ne go fra g men tu ci¹gu
b³êdów na mnie j sze od cin ki przy pi sa ne do okreœlo nych sta nów (w na szym przy -
pa d ku dwu) na pod sta wie kry te rium, któ rym jest wie l koœæ od cin ka bezb³êd ne go.
I tak do sta nu „z³ego” B za li czy my te od cin ki ci¹gu b³êdów, w któ rych maksy ma -
l na li cz ba bezb³êd nych ele men tów miê dzy dwo ma s¹sied ni mi b³êda mi nie prze -
kra cza pe w nej li cz by d, a do sta nu „do bre go za li cza my te fra g men ty ci¹gu
b³êdów, w któ rych ma ksy ma l na liczba bezb³êdnych ele men tów miê dzy s¹sied ni -
mi b³êda mi prze kra cza umown¹ li cz bê d. Po do ko na niu ta kie go po dzia³u ob li cza
siê na stê puj¹ce wielkoœci:
– li cz bê przy pa d ków l1 wyst¹pie nia sta nu B,
– li cz bê przy pa d ków l2 wyst¹pie nia sta nu G,
– ³¹czn¹ d³ugoœæ od cin ków ci¹gu b³êdów (za ca³y czas ana li zy) H1 w bi tach, od -

nosz¹c¹ siê do stanu B,
– ³¹czn¹ d³ugoœæ od cin ków ci¹gu b³êdów H2 w bi tach, od nosz¹c¹ siê do sta nu G,
– ³¹czn¹ li cz bê b³êdów B1, wy stê puj¹c¹ w sta nie B,
– ³¹czn¹ li cz bê b³êdów B2, wy stê puj¹c¹ w sta nie G.

Na pod sta wie tych da nych i pro s tych wzo rów mo ¿ na okre œliæ pa ra me try mo -
de lu Elliota – Gi l be r ta:

n B H1 1 1= /
n B H2 2 2= /
n l H12 1 1= /                                                (37)
n l H21 2 2= /
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n n11 121= -
n n22 211= -

gdzie:
n1  – do œwia dcza l ne pra wdopo dobie ñ stwo wyst¹pie nia b³êdu w sta nie „z³ym” B,
n2  – do œwia dcza l ne pra wdopo dobie ñ stwo wyst¹pie nia b³êdu w sta nie „do brym” G,
n12 – do œwia dcza l ne pra wdopo dobie ñ stwo prze j œcia kana³u ze sta nu „z³ego” B

do „dobrego” G,
n21 – do œwia dcza l ne pra wdopo dobie ñ stwo prze j œcia kana³u ze sta nu „do bre go” G

do „z³ego” B,
n11 – do œwia dcza l ne pra wdopo dobie ñ stwo po zo sta nia kana³u w sta nie „z³ym” B,
n22 – do œwia dcza l ne pra wdopo dobie ñ stwo po zo sta nia kana³u w sta nie

„do brym” G.
Wie l ko œci n1, n2, n12 i n21 maj¹ sens pa ra me trów mo de lu El lio ta – Gi l be r ta,

a mianowi cie:
n1 od po wia da 1–h
n2 od po wia da 1–k
n12 od po wia da p21

n21 od po wia da p12
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Rys. 2. Upro sz czo ny al go rytm dzia³ania pro gra mu wy zna czaj¹cego pa ra me try mo de lu El lio ta – Gilbe r ta

îród³o: [7].



Me to dê tê pra kty cz nie re a li zu je pro gram, któ re go upro sz czo ny al go rytm
przed sta wio no na rys. 2. Pro gram ana li zu je dane od cin ka mi za wie raj¹cymi
8192 zna ki. W pro gra mie tym li cz ba d jest pa ra me trem i przy j mu je wa r to œci 2, 4,
7, 10, 14, 28, 56, 112, 224, 448 i 896.

W ta be lach 1 i 2 przed sta wio no wy ni ki dzia³ania pro gra mu dla da nych ekspe -
rymen ta l nych, z któ rych wy ni ka, ¿e zmia ny pa ra me tru d w gra ni cach od 10 do 28 
(a na wet do 56) nie maj¹ istotnego wp³ywu na wa r to œci pa ra me trów mo de lu El lio -
ta – Gi l be r ta. Z dru giej stro ny za le ce nia CCITT mówi¹, i¿ b³êdy za li cza my do
dwu ró ¿ nych pa czek, o ile roz dzie lo ne s¹ co naj mniej dziesiê cio ma ele men ta mi
bezb³êd ny mi [13]. Uw z glêd niaj¹c oba wy ¿ej wy mie nio ne fa kty, pro po nu je siê
przyj¹æ do wy zna cza nia pa rametrów mo de lu El lio ta – Gi l be r ta me tod¹ nu me -
ryczn¹ kryterium d = 10 i d = 28.

Ta be la 1. Wy ni ki dzia³ania pro gra mu dla da nych ekspe rymen ta l nych (ma³a ESB)

d l1 l2 h1 h2 b1 b2 n1 n2 n11 n22 n12 n21 ESB

2 50 51 513 56831 341 96 0,66472 0,00169 0,90253 0,99910 0,09747 0,0009

0,0075

4 30 31 672 56672 362 75 0,53869 0,00132 0,95536 0,99945 0,04464 0,00055

7 19 20 788 56556 370 67 0,46954 0,00118 0,97589 0,99965 0,02411 0,00035

10 17 18 884 56460 378 59 0.42760 0,00104 0,98077 0,99968 0,01923 0,00032

14 13 14 973 56371 381 56 0,39157 0,00099 0,98664 0,99975 0,01336 0,00025

28 9 10 1394 55950 395 42 0,28336 0,00075 0,99354 0,99982 0,00646 0,00018

56 12 13 1674 55670 404 33 0,24134 0,00059 0,99283 0,99977 0,00717 0,00023

112 12 13 2076 55268 410 27 0,19750 0,00049 0,99422 0,99976 0,00578 0,00024

224 11 12 2802 54542 414 23 0,14775 0,00042 0,99607 0,99978 0,00393 0,00022

448 11 12 4689 52655 420 17 0,08957 0,00032 0,99765 0,99977 0,00235 0,00023

896 10 10 9812 47532 427 10 0,04352 0,00021 0,99898 0,99979 0,00102 0,00021

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Ta be la 2. Wy ni ki dzia³ania pro gra mu dla da nych ekspe rymen ta l nych (du¿a ESB)

d l1 l2 h1 h2 b1 b2 n1 n2 n11 n22 n12 n21 ESB

2 1148 1149 10824 46520 6663 642 0,61558 0,0138 0,89394 0,9753 0,10606 0,02370

0,127

4 364 364 15037 42307 7027 278 0,46731 0,00657 0,97579 0,99140 0,02421 0,00860

7 180 180 16827 40517 7128 177 0,4236 0,00437 0,98930 0,99556 0,01070 0,00444

10 160 160 17652 39692 7193 112 0,40749 0,00282 0,99094 0,99597 0,00906 0,00403

14 137 137 18205 39139 7214 91 0,39626 0,00233 0,99247 0,99650 0,00753 0,00350

28 113 113 19738 37606 7259 46 0,36777 0,00122 0,99428 0,99700 0,00572 0,00300

56 90 89 21834 35510 7288 17 0,33379 0,00048 0,99588 0,99749 0,00412 0,00251

112 58 57 25122 32222 7296 9 0,29042 0,00028 0,99769 0,99823 0,00231 0,00177

224 44 43 28641 28703 7304 1 0,25502 0,00003 0,99846 0,99850 0,00154 0,00150

448 23 22 35453 21891 7305 0,20605 0,99935 0,99900 0,00065 0,00100

896 9 8 43530 13814 7305 0,16782 0,99979 0,99942 0,00021 0,00058

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Wa r to œci pa ra me trów mo de lu El lio ta – Gi l be r ta dla cy to wa nych ju¿ da nych
przed sta wio no w tabelach 3 i 4.
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Ta be la 3. Wa r to œci pa ra me trów mo de lu El lio ta – Gi l be r ta okre œlo ne me tod¹ nu me ryczn¹ (du¿a ESB)

nr frag.
da nych

d 1 – k 1 – h P11 P22 P21 P12 ESB

1
10 0,00282 0,40749 0,99597 0,99094 0,00906 0,00403

0,127
28 0,00122 0,36777 0,99700 0,99428 0,00572 0,00300

2
10 0,00300 0,49172 0,99439 0,99255 0,00745 0,00561

0,168
28 0,00073 0,45240 0,99585 0,99530 0,00470 0,00415

3
10 0,00220 0,48150 0,99533 0,98879 0,01121 0,00467

0,107
28 0,00078 0,43668 0,99630 0,99231 0,00769 0,00370

4
10 0,00144 0,44274 0,99714 0,98684 0,01316 0,00286

0,066
28 0,00061 0,40152 0,99770 0,99073 0,00927 0,00230

5
10 0,00147 0,46897 0,99677 0,98997 0,00864 0,00288

0,087
28 0,00062 0,42505 0,99775 0,99393 0,00607 0,00225

6
10 0,00178 0,48900 0,99623 0,98900 0,01100 0,00377

0,097
28 0,00085 0,44984 0,99707 0,99244 0,00756 0,00293

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Ta be la 4. Wa r to œci pa ra me trów mo de lu El lio ta – Gi l be r ta okre œlo ne me tod¹ nu me ryczn¹ (ma³a ESB)

nr frag.
da nych

d 1 – k 1 – h P11 P22 P21 P12 ESB

1
10 0,00104 0,4276 0,99968 0,58077 0,01923 0,00032

0,0075
28 0,00075 0,28336 0,99982 0,99354 0,00646 0,00018

2
10 0,00086 0,34983 0,99967 0,94059 0,05941 0,00033

0,0027
28 0,00065 0,20205 0,99974 0,97603 0,02397 0,00026

3
10 0,00120 0,39195 0,99956 0,96423 0,03577 0,00044

0,0057
28 0,00085 0,28020 0,99950 0,87228 0,02772 0,00050

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Wa r to œci sta ty styk umo ¿ li wiaj¹cych ob li cze nia pa ra me trów mo de lu El lio ta
– Gi l be r ta me tod¹ „pó³ana li tyczn¹” za wa r to w ta be lach 5 i 6.

Ta be la 5. Wa r to œci sta ty styk me tod¹ „pó³ana li tyczn¹” (du¿a ESB)

nr frag.
da nych

a = P(1) e = P(11) d = P(111) f = P(0) t = P(00) g = P(000)

1 0,12948172 0,04956228 0,02228733 0,87051828 0,79059344 0,74226571

2 0,16877093 0,05889226 0,02471138 0,83122907 0,73136094 0,65506958

3 0,10726493 0,03339611 0,01430016 0,89273507 0,81886193 0,77029054

4 0,06644113 0,01881692 0,00765582 0,93355888 0,88593203 0,85450455

5 0,08726283 0,02439747 0,00957413 0,91273716 0,84986833 0,80774999

6 0,09755162 0,03283806 0,013567722 0,90244838 0,83773085 0,79653657

îród³o: Opra co wa nie w³asne.
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Przy j muj¹c na przyk³ad wa r toœæ pa ra me tru p21 z ta bel 3 i 4, a po zo sta³e pa ra -
me try modelu ob li czaj¹c wg me to dy za pro pono wa nej w roz dzia le 2, otrzy mu je
siê wy ni ki, przed sta wio ne w tabelach 7 i 8.

Ta be la 6. Wa r to œci sta ty styk me tod¹ „pó³ana li tyczn¹” (ma³a ESB)

nr frag.
da nych

a = P(1) e = P(11) d = P(111) f = P(0) t= P(00) g = P(000)

1 0,00755092 0,00270303 0,00130794 0,99244908 0,98760092 0,98439189

2 0,00270293 0,00052316 0,00019183 0,99729701 0,99511711 0,99323358

3 0,00573730 0,00176133 0,00081964 0,99426270 0,99028652 0,98716474

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Ta be la 7. Pa ra me try mo de lu El lio ta – Gi l be r ta okre œlo ne me tod¹ „pó³ana li tyczn¹” (du¿a ESB)

nr frag.
da nych

d 1 – k 1 – h p11 p22 p21 p12 ESB

1
10 0,01451298 0,45232015 0,98460698 0,99034 0,00906 0,01539302

0,127
28 0,01451298 0,45232015 0,99902817 0,99428 0,00572 0,00097183

2
10 0,01158311 0,42202307 0,99905608 0,99255 0,00745 0,00094392

0,169
28 0,01158311 0,42202307 0,99940451 0,99530 0,00470 0,00059549

3
10 0,02209493 0,43712473 0,99869701 0,98879 0,01121 0,00130299

0,107
28 0,02209493 0,43712473 0,99910615 0,99231 0,00769 0,00089385

4
10 0,01009202 0,41142714 0,99931237 0,98684 0,01316 0,00068763

0,066
28 0,01009202 0,41142714 0,99951563 0,99073 0,00927 0,00048437

5
10 0,00469381 0,39434977 0,99975367 0,98987 0,00864 0,00024633

0,087
28 0,00469381 0,39434977 0,99982684 0,99393 0,00607 0,00017306

6
10 0,01089294 0,41573047 0,99881324 0,98900 0,01100 0,00118676

0,098
28 0,01089294 0,41573047 0,99918437 0,99244 0,00756 0,00081563

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Ta be la 8. Pa ra me try mo de lu El lio ta – Gi l be r ta okre œlo ne me tod¹ „pó³ana li tyczn¹” (ma³a ESB)

nr frag.
da nych

d 1 – k 1 – h p11 p22 p21 p12 ESB

1
10 0,00118159 0,48429616 0,99986748 0,98077 0,01923 0,00013252

0,0075
28 0,00118159 0,48429616 0,99995548 0,99354 0,00646 0,00004452

2
10 0,00003005 0,36670247 0,99999466 0,94059 0,05941 0,00000544

0,0027
28 0,00003005 0,36670247 0,99999780 0,97603 0,02397 0,00000220

3
10 0,00014454 0,46542748 0,99997849 0,96423 0,03577 0,00002151

0,0057
28 0,00014454 0,46542748 0,99998333 0,97228 0,02772 0,00001667

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Jak wy ni ka z ta bel 7 i 8, pa ra me try mo de lu El lio ta – Gi l be r ta, okre œlo ne me -
tod¹ „pó³analityczn¹”, ró ¿ ni¹ siê nie co od pa ra me trów tego mo de lu, okre œlo nych
me tod¹ numeryczn¹ – ta be le 3 i 4. Po nie wa¿ jed nak kon kre t nej re a li za cji ci¹gu
b³êdów mo¿e od po wia daæ ki l ka (w sen sie wa r to œci pa ra me trów) mo de li, to bez
spra w dze nia adek wa t no œci mo de li do rze czy wi ste go ci¹gu b³êdów nie mo ¿ na od -
po wie dzieæ, któ ry z mo de li le piej apro ksy mu je rze czy wi sty ci¹g b³êdów.
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Ce lem spra w dze nia tej adek wa t no œci opra co wa no pro gram ge ne ruj¹cy przy -
pa d ko wy bina r ny ci¹g b³êdów, od po wia daj¹cy za da ne mu mo de lo wi Gi l be r ta lub
El lio ta – Gi l be r ta. Na stêpnie po rów nu je siê sta ty sty ki: pra wdopo dobie ñ stwo
wyst¹pie nia po je dyn cze go b³êdu i pra wdo podobie ñ stwo wyst¹pie nia m b³êdów
w blo ku o d³ugoœci n dla ci¹gów b³êdów, zdjê te z rze czy wistego kana³u i gene ro -
wa ne go ma szy no wo. Na pod sta wie zbie ¿ no œci wy ¿ej wy mie nio nych sta ty styk
pode jmu je siê de cy zjê o adek wa t no œci mo de lu.

Pod su mo wa nie

Obe c nie w li te ra tu rze zna leŸæ mo ¿ na wie le in nych mo de li mar ko wskich. Mo¿ -
na tu wy mie niæ mo de le Co he na – Ber ko vi t sa [14] (trój sta no wy – dzie wiêæ pa ra -
me trów) i Fri t ch ma na [15] N – sta no wy o R – sta nach „do brych” i N mi nus R (N-R) 
sta nach „z³ych”, przy czym nie sta wia siê ogra ni czeñ na li cz bê sta nów. Wy zna -
cze nie pa ra me trów tych mo de li jest bar dzo trud ne, a otrzy ma ne za le ¿ no œci tak
skom pli ko wa ne, ¿e pra kty cz nie unie mo ¿ li wiaj¹ ko rzy sta nie z nich. Z tego wzglê -
du sto so wa nie w pra kty ce in ¿y nie r skiej mo de li wiê cej ni¿ dwu sta no wych wy da je
siê byæ nie ce lo wym.

Ob ser wo wa ny w osta t nich la tach gwa³to w ny roz wój te ch no lo gii mo bi l nych,
ba zuj¹cy oczy wi œcie na ra dio wych trans mi sjach cy fro wych, po wo du je, ¿e wie le
oœro d ków aka de mi c kich za j mu je siê po szu ki wa niem co raz do sko na l szych, przy -
ja z nych dla pro je ktan tów sy ste mów ³¹cznoœci bez prze wo do wej, modeli kana³ów
ra dio wych [19], [20].
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An drzej LU BA Ñ SKI

Ja cek CHRZÊ STEK

Iden ti fi ca tion of Bi na ry Ra dio Chan nels

A me t hod for de te r mi ning pa ra me ters of a di s c re te sho rt - wa ve chan nel
mo del ba sed on the Ma r cov cha ins the o ry has been pre sen ted in the
ar ti c le. The ba sic pro blem pre sent at de si g ning data (te le - da ta) trans mis sion 
sy stems is the one re la ted to the se le c tion of the re dun dant code for
pro te c ting trans mit ted di gi tal in fo r ma tion aga inst in ter fe ren ces, and – in the 
con se qu en ce, aga inst er rors in the in fo r ma tion trans mit ted pre sent in
a com mu ni ca tion chan nel. Be ca u se of this, determi na tion of the er ror
spe c trum for a gi ven chan nel is the pro blem of the es sen tial im po r tan ce.
Ho we ver, ta king such me a su re ments in each case wo uld be com p le te ly
ir ra tio nal. The re fo re, by many ye ars, the re has been the ten den cy to
de ve lop si m p le mat he ma ti cal mo dels of real te le - da ta chan nels. Such
mo dels sho uld cha rac te ri ze not very la r ge nu m ber of pa ra me ters. They
sho uld inclu de a wide class of chan nels and po ssi b le re pro du ce the er rors
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spe c trum of the chan nel in the most pre ci se ly way. The re fo re, wi t hin the
work, a me t hod of de te r mi ning pa ra me ters of the bi - sta te El liot -Gi l bert
model has been pre sen ted ba sing on the fol lo wing, easy -to- de fi ne er rors
sta ti stics: the pro ba bi li ty of a sin gle, dual and tri p le er ror oc cur ren ce as well
as the pro ba bi li ty of the error-free element, two error-free and three

error-free occurrence.

Keywords: data trans mis sion, ra dio chan nel mo dels, ra dio trans mis sion
er rors, re dun dan cy code.
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Omówienie i ocena programu przeznaczonego
do symulacji taktycznych rozwiniêæ linii wê¿owych 

z samochodów po¿arniczych

Wstêp

Za let¹ sy mu la cji nu me ry cz nych jest mo ¿ li woœæ sto sunkowo ³atwe go i szy b -
kie go, a prze de wszy stkim ta nie go, prze anali zo wa nia wp³ywu ró ¿ nych kon fi gu -
ra cji uk³adów dla ró ¿ nych sce na riu szy po ¿a ro wych. Ta kty cz ne uk³ady roz wi niêæ
li nii wê ¿o wych sto su je siê prze de wszy stkim pod czas pro wa dze nia akcji ratow -
niczo- gaœ ni czych. W za le ¿ no œci od wie l ko œci po ¿a ru i po sia da ne go sprzê tu s¹ one
mniej lub bar dziej skom pli ko wa ne. W pra kty ce naj czê œciej sto su je siê uk³ady
sk³adaj¹ce siê z li nii g³ów nej i jed nej do dwóch li nii ga œ ni czych, za si la nych po je -
dyncz¹ pomp¹ po ¿a r nicz¹ [1]. Ogra ni cze nie do dwóch li nii wy ni ka z ma ksy ma l -
nej li cz by sze œciu stra ¿a ków sta no wi¹cych za³ogê jed ne go sa mo cho du. Przy wiêk -

W ar ty ku le za pre zen towa no mo ¿ li wo œci kom pute ro we go pro gra mu do ba -

da nia ta kty cz nych roz wi niêæ li nii wê ¿o wych z sa mo cho dów po ¿a r ni czych.

Ze wzglê du na wy so kie ko szty ba dañ labo rato ry j nych i po li go no wych, ana -

li zê ta kty cz nych uk³adów ga œ ni czych pro wa dzi siê obe c nie co raz czê œciej

przy za sto so wa niu spe cjali sty cz nych pro gra mów kom pu te ro wych, za po -

moc¹ któ rych prze pro wa dza siê ich sy mu la cjê. Je dy ny w Pol sce tego typu

pro gram zo sta³ opra co wa ny, prze te sto wa ny i zaimp lemen to wa ny w la bo ra -

to rium Hy dro me cha niki w Szko le G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej. Umo ¿ li wia

on wy zna cze nie wszy stkich isto t nych pa ra me trów roz wi niêæ li nii wê ¿o -

wych z wy bra nych sa mo cho dów ga œ ni czych przy za da nych wa run kach

pocz¹tko wych po ¿a ru wy bra ne go obie ktu. Na ko ñ cu pra cy za mie sz czo no

pod su mo wa nie za wie raj¹ce oce nê mo ¿ li wo œci przed mio to we go pro gra mu

oraz pla ny zwi¹zane z jego roz wo jem w przysz³oœci.

S³owa klu czo we: ga sze nie po ¿a rów, ta kty cz ne roz wi niê cia li nii wê ¿o wych, 

sa mo cho dy ga œ ni cze, sy mu la cja kom pu te ro wa, sy ste my ga œ ni cze, ochro na

prze ciw po¿a ro wa, pompy po¿arnicze.
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szych po ¿a rach ist nie je ko nie cz noœæ za sto so wa nia wiê kszej li cz by pr¹dów
ga œ ni czych. Teo re ty cz nie z jed ne go sa mo cho du po sia daj¹cego dwie na sa dy 75,
dzia³ko oraz li niê szy b kie go na ta r cia mo ¿ na po daæ szeœæ pr¹dów ga œ ni czych. Ze
wzglê du na czyn nik lu dz ki pra kty cz nie mo ¿ na po daæ ty l ko czte ry pr¹dy. 

Za po moc¹ pre zen towa ne go pro gra mu mo ¿ na wy zna czyæ pa ra me try op ty ma l -
ne roz wi niêæ ga œ ni czych przy za da nym po ¿a rze i po sia da nym sprzê cie ratow -
niczo- gaœ ni czym (sa mo cho dy ga œ ni cze wraz z wy po sa ¿e niem) oraz ba daæ wp³yw
ró ¿ nych kon fi gu ra cji sprzê to wych na pa ra me try roz wi niê cia. Pre zen to wa ny pro -
gram ma mo ¿ li woœæ ge ne ro wa nia wy ni ków sy mu la cji prze sy³ania wody na du¿e
od leg³oœci przy po mo cy me to dy przet³acza nia, prze pompo wy wa nia lub do wo ¿e -
nia, jed nak ze wzglê du na ogra ni czon¹ ob jê toœæ ni nie j sze go ar ty ku³u, ta te ma ty ka 
nie bê dzie w nim po ru sza na. Zmia ny za da nej wie l ko œci (np. ró ¿ ni cy wy so ko œci,
po wie rz ch ni po ¿a ru, od leg³oœci) oraz wp³yw wy bra ne go lub wy bra nych czyn ni -
ków (np. sprzê tu, od leg³oœci mie j s ca po ¿a ru) maj¹ prze³o¿e nie na kon fi gu ra cjê i pa -
ra me try za da ne go sy ste mu na kon fi gu ra cjê i pa ra me try roz wi niê cia ga œ ni cze go. 

Z uwa gi na ko nie cz noœæ pra kty cz ne go przy go to wa nia przysz³ych stra ¿a ków
do pro wa dze nia dzia³añ ga œ ni czych, pro gram mo¿e byæ do brym na rzê dziem do
pro wa dze nia æwi czeñ do sko nal¹cych. Przy ana li zie roz wi niêæ w celu wy zna cza -
nia op ty ma l nych roz wi niêæ ga œ ni czych przy za da nym po ¿a rze i po sia da nym
sprzê cie ratow niczo- gaœ ni czym ge ne ru je on wy ni ki za rów no w po sta ci nu me ry -
cz nej, jak i gra fi cz nej. Ponad to umo ¿ li wia ba da nie wp³ywu wie l ko œci po ¿a ru i po -
sia da ne go sprzê tu ratow niczo- gaœni cze go na pa ra me try ro bo cze uk³adu po da wa -
nia wody lub pia ny ciê ¿ kiej, ta kie jak: ci œ nie nia i wy da t ki na po mpie
i pr¹downicach, wysokoœci wzlotu, wysokoœci pr¹du zwartego lub rozproszonego
i maksymalne zasiêgi pr¹downic.

Wy kaz wa¿nie jszych oz na czeñ:
Qw – wy ma ga ny wy da tek œro d ka ga œ ni cze go [dm3/s]
Fp – po wie rz ch nia po ¿a ru [m2]
Fo – ma ksy ma l na po wie rz ch nia obie ktu [m2]
Ip – in ten sy w noœæ po wie rzch nio wa po da wa nia wody [dm3/(m2 s)]
Dp – œred ni ca po ¿a ru ko³owe go [m]
VL – œred nia prê d koœæ li nio wa roz prze strze nia nia siê po ¿a ru [m/s]
t – czas trwa nia po ¿a ru do chwi li roz po czê cia ga sze nia [s]
ns – li cz ba sa mo cho dów ratow niczo- gaœ ni czych bêd¹cych w dys po zy cji
Qn 75 [i] – wy da j noœæ no mi na l na pr¹do wni cy 75 [dm3/s]
Qn 52 [i] – wy da j noœæ no mi na l na pr¹do wni cy 52 [dm3/s]
pn 75 [i] – ci œ nie nie no mi na l ne pr¹do wni cy 75 [MPa]
pn 52 [i] – ci œ nie nie no mi na l ne pr¹do wni cy 52 [MPa]
S75 – opo r noœæ we wnê trz na wê¿a W75 [s2/dm6]
S52 – opo r noœæ we wnê trz na wê¿a W52 [s2/dm6]
Sr – opo r noœæ we wnê trz na roz dzie la cza [ms2/dm6]
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Ds[i] – od leg³oœæ i- te go sa mo cho du od fron tu po ¿a ru [m]
Dw[i] – wy ma ga na mi ni ma l na d³ugoœæ roz wi niê cia li nii ga œ ni czej z i- te go

sa mo cho du [m]
z1[i] – ró ¿ ni ca wy so ko œci po miê dzy i- tym sa mo cho dem a roz dzie la czem

(ami) [m]
z2[i] – ró ¿ ni ca wy so ko œci po miê dzy roz dzie la czem (roz dzie la cza mi)

a pr¹do w ni ca mi dla i- te go sa mo cho du [m]
lw75 max[i] – li cz ba od cin ków 20-me tro wych wê¿y W75, w któ re zo sta³

wy po sa ¿o ny i-ty sa mo chód
lw52 max[i] – li cz ba od cin ków 20-me tro wych wê¿y W52, w któ re zo sta³

wy po sa ¿o ny i-ty sa mo chód
lp75 max [i] – li cz ba pr¹do wnic PW75, w któ re zo sta³ wy po sa ¿o ny i-ty sa mo chód

Lz 75 [i] – rzut pr¹du zwa r te go pr¹do wni cy PW75 [m]
lp52 max [i] – li cz ba pr¹do wnic PW52, w któ re zo sta³ wy po sa ¿o ny i-ty sa mo chód
Lz 52 [i] – rzut pr¹du zwa r te go pr¹do wni cy PW52 [m]
lr max [i] – li cz ba roz dzie la czy 75/52, w któ re zo sta³ wy po sa ¿o ny i-ty

sa mo chód
lprz max [i] – li cz ba prze³¹czni ków 75/52, w któ re zo sta³ wy po sa ¿o ny i-ty

sa mo chód
ln 75 [i] – li cz ba na sad 75 i- te go sa mo cho du
ngw – li cz ba wszy stkich pr¹dów ga œ ni czych wy ma ga na dla da ne go po ¿a ru
ng max [i] – ma ksy ma l na li cz ba pr¹dów ga œ ni czych uzy ski wa nych z i- te go

sa mo cho du
ng [i] – li cz ba pr¹dów ga œ ni czych roz wi ja nych z i- te go sa mo cho du
lw75 [i] – li cz ba od cin ków 20-me tro wych wê¿y W75, u¿y ta do roz wi niê cia

ga œ ni cze go i- te go sa mo cho du
lw52 [i] – li cz ba od cin ków 20-me tro wych wê¿y W52, u¿y ta do roz wi niê cia

ga œ ni cze go i- te go sa mo cho du
lp75 [i] – li cz ba pr¹do wnic PW75, u¿y ta w roz wi niê ciu ga œ ni czym z i- te go

sa mo cho du
lp52 [i] – li cz ba pr¹do wnic PW75, u¿y ta w roz wi niê ciu ga œ ni czym z i- te go

sa mo cho du
lr [i] – li cz ba roz dzie la czy 75/52-75-52, u¿y ta w roz wi niê ciu ga œ ni czym

z i - te go sa mo cho du
lprz [i] – li cz ba prze³¹czni ków 75/52, u¿y ta w roz wi niê ciu ga œ ni czym

z i- te go sa mo cho du
D52 [i] – d³ugoœæ po je dyn czej li nii ga œ ni czej u¿y ta w roz wi niê ciu ga œ ni czym

z i- te go sa mo cho du
D75 [i] – d³ugoœæ po je dyn czej li nii g³ów nej u¿y ta w roz wi niê ciu ga œ ni czym

z i- te go sa mo cho du
n52 [i,j] – li cz ba li nii ga œ ni czych pod³¹czo nych do j-tej li nii g³ów nej i- te go

sa mo cho du
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Qpr [i,j] – wy da j noœæ rze czy wi sta pr¹do wni cy w j-tej li nii g³ów nej
w roz wi niê ciu z i- te go sa mo cho du [dm3 /s]

Hpr [i,j] – wy so koœæ ci œ nie nia na pr¹do wni cy j-tej li nii g³ów nej i- te go
sa mo cho du [m]

Hwzl[i,j] – wy so koœæ wzlo tu pr¹du roz pro szo ne go pr¹do wni cy j-tej li nii
g³ów nej i- te go sa mo cho du [m]

Hzw [i,j] – wy so koœæ wzlo tu pr¹du zwa r te go pr¹do wni cy j-tej li nii g³ów nej
i- te go sa mo cho du [m]

L [i,j] – ma ksy ma l ny za siêg pr¹do wni cy j-tej li nii g³ów nej i- te go
sa mo cho du [m]

Qp [i] – wy da j noœæ rze czy wi sta po mpy w roz wi niê ciu z i- te go sa mo cho du
[dm3 /s]

Hp [i] – wy so koœæ pod no sze nia po mpy w roz wi niê ciu z i- te go sa mo cho du
[dm3 /s]

Hr [i] – wy so koœæ ci œ nie nia na roz dzie la czu w roz wi niê ciu z i- te go
sa mo cho du [dm3 /s]

n[i] – ob ro ty po mpy i- te go sa mo cho du [obr/min]
nn[i] – ob ro ty no mi na l ne po mpy i- te go sa mo cho du [obr/min]
nmax[i] – ob ro ty ma ksy ma l ne po mpy i- te go sa mo cho du [obr/min]
nmin[i] – ob ro ty mi ni ma l ne po mpy i- te go sa mo cho du [obr/min]
Hpn[i] – no mi na l na wy so koœæ pod no sze nia po mpy i- te go sa mo cho du [m]
Qpn[i] – wy da tek no mi na l ny po mpy i- te go sa mo cho du [l/min]
Hp max[i] – ma ksy ma l na wy so koœæ pod no sze nia po mpy i- te go sa mo cho du [m]
Qp max[i] – wy da tek ma ksy ma l ny po mpy i- te go sa mo cho du [l/min]

1. Za³o¿e nia przy jê te przy bu do wie mo de lu i dane wejœcio we

Przy bu do wie mo de lu ta kty cz ne go roz wi niê cia li nii wê ¿o wych z sa mo cho dów 
ga œ ni czych przy jê to na stê puj¹ce za³o¿e nia do pro gra mu komputerowego:
 1. Ga sze nie od by wa siê przy wy ko rzy sta niu wody lub pia ny ciê ¿ kiej jako œro d ka

ga œ ni cze go.
 2. Za³o¿o no ma ksy ma l nie je den po ziom li nii ga œ ni czych oraz ze wzglê du na

ogra ni czon¹ li cz bê ra to w ni ków ma ksy ma l nie dwie li nie ga œ ni cze pod³¹czo ne
do jed ne go roz dzie la cza.

 3. Za³o¿o no nie ogra ni czo ny za pas wody, co oz na cza, ¿e do stê p ne za so by wody
po zwa laj¹ na ca³ko wi te uga sze nie po ¿a ru.

 4. Roz wa ¿a no jako fo r mê dzia³ania ta kty cz ne go ty l ko na ta r cie.
 5. Za sto so wa no trzy stan dar do we typy sa mo cho dów ga œ ni czych: lek ki, œred ni,

ciê ¿ ki.
 6. Wê¿e s¹ pro wa dzo ne jak naj krótsz¹ drog¹ w kie run ku czo³a po ¿a ru.
 7. Przy jê to rów no mie r ne ko³owe roz prze strze nia nie siê po ¿a ru.
 8. Przy jê to, ¿e po wie rz ch nia ga sze nia jest rów na po wie rz ch ni po ¿a ru.
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 9. Do li nii ga œ ni czych po je dyn cze go sa mo cho du mog¹ byæ pod³¹czo ne pr¹do w -
ni ce ty l ko tego sa me go typu.

10. Po da wa ne mog¹ byæ dwa ro dza je pr¹dów: zwa r ty i roz pro szo ny.
11. Li nie ga œ ni cze i li nie g³ówne w tym sa mym roz wi niê ciu po sia daj¹ tak¹ sam¹

liczbê od cin ków wê¿y (d³ugo œci wszy stkich li nii ga œ ni czych s¹ ta kie same, to
samo do ty czy li nii g³ów nych).

12. Ró ¿ ni ce wy so ko œci po miê dzy sa mo cho dem, a wszy stki mi roz dzie la cza mi oraz
po miê dzy wszy stki mi roz dzie la cza mi, a li nia mi ga œ ni czy mi jest taka sama.

13. Do ga sze nia po ¿a ru mog¹ byæ u¿y te: dzia³ko sta cjo na r ne za mon to wa ne na sa -
mo cho dzie (wod ne lub wod no- pia no we), li nia(e) szy b kie go na ta r cia oraz
pr¹do wni ce 52 (wod ne lub wod no- pia no we).

14. Przy ob li cza niu strat po mi niê to opo r no œci prze³¹czni ków.
15. Nie rów no œci i prze szko dy w te re nie maj¹ce wp³yw na d³ugoœæ roz wi niê cia li nii 

wê ¿o wych uwz glê d nio no w po sta ci od po wied niej po pra wki, któ rej wa r toœæ nie 
mo¿e prze kra czaæ 20% od leg³oœci sa mo cho du od fron tu po ¿a ru.

16. Za³o¿o no, ¿e ist nie je od po wied nia li cz ba zgod nych z no r ma mi sta no wisk cze r -
pa nia wody.

17. Wy zna cze nie roz wi niê cia ta kty cz ne go opie ra siê na ma ksy ma l nej zbie ¿ no œci
pa ra me trów pr¹do wni cy do pa ra me trów no mi na l nych, przy dopu sz cza l nych
pa ra me trach pra cy au to po mpy.

18. Ze wzglê du na brak od po wied nie go mo de lu roz wo ju, a w szcze gó l no œci ga sze -
nia po ¿a ru nie uwz glê d nio no jego dy na mi ki pod czas akcji ga œ ni czej. 

Pro gram do pro je kto wa nia ta kty cz nych uk³adów roz wi niêæ li nii wê ¿o wych
z sa mo cho dów ga œ ni czych zo sta³ na pi sa ny przy wy ko rzy sta niu jê zy ka pro gra mo -
wa nia De lphi w wer sji Bo r land De lphi 2005. Baza da nych wspó³pra cuj¹ca z pro -
gra mem zo sta³a opa r ta na no wo cze s nej SQL – owej ba zie (opro gra mo wa nie typu
Open So u r ce) o na zwie Fi re bird w wer sji 2.0 wzo ro wa nej na ory gi na l nym na rzê -
dziu In ter ba se 6.0 wy pro duko wa nym przez fi r mê Bo r land. Na rzê dzia za sto so wa -
ne przy two rze niu pro gra mu umo ¿ li wi³y po wsta nie pro du ktu, któ ry spe³nia
wszy stkie za³o¿o ne wy ma ga nia za rów no fun kcjo na l ne, jak i gra fi cz ne. Aby prze -
pro wa dziæ nie zbêd ne ob li cze nia, do pro gra mu na le ¿y naj pierw wpro wa dziæ na -
stê puj¹ce dane wej œcio we zwi¹zane ze sprzê tem po ¿a r ni czym (s³ow ni ko wa baza
da nych):
 1. Pro du cent sprzê tu (na zwa, ad res, kon takt, opis).
 2. No r ma (oz na cze nie, na zwa, rok wy da nia, opis).
 3. W¹¿ t³ocz ny (oz na cze nie, pro du cent, no r ma, ma te ria³ op lo tu i wyk³ad zi ny,

d³ugoœæ, œred ni ca, no mi na l ne na tê ¿e nie przep³ywu, ci œ nie nie ro bo cze, pró b ne
i roz ry waj¹ce, opo r noœæ we wnê trz na, opis).

 4. W¹¿ ssa w ny (oz na cze nie, pro du cent, no r ma, ma te ria³ œcia nek, œred ni ca,
d³ugoœæ masa, no mi na l ne na tê ¿e nie przep³ywu, ci œ nie nie ro bo cze, pod ci œ nie -
nie pró b ne, pod ci œ nie nie ro bo cze, opo r noœæ we wnê trz na).
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 5. Smok ssa w ny (oz na cze nie, pro du cent, no r ma, typ, no mi na l ne na tê ¿e nie
przep³ywu, wie l koœæ na sa dy, masa, opo r noœæ we wnê trz na).

 6. Roz dzie lacz i zbie racz (oz na cze nie, pro du cent, no r ma, typ, opo r noœæ we wnê -
trz na, opis).

 7. Prze³¹cznik (oz na cze nie, pro du cent, no r ma, œred ni ca na sa dy wej œcio wej i wyj -
œcio wej, opo r noœæ, szcze l noœæ, opis).

 8. Za sy sacz (oz na cze nie, no r ma, pro du cent, œred ni ca na sa dy, ci œ nie nie ro bo cze,
szcze l noœæ, mi ni ma l ne, no mi na l ne i ma ksy ma l ne na tê ¿e nie przep³ywu, masa,
opis).

 9. Dzia³ko (oz na cze nie, pro du cent, no r ma, ro dzaj, d³ugoœæ, wy so koœæ, sze ro koœæ, 
masa, œred ni ca dy szy, mi ni ma l ne, no mi na l ne i ma ksy ma l ne ci œ nie nie ro bo cze, 
li cz ba spie nie nia, wy da j no œci mi ni ma l na, no mi na l na i ma ksy ma l na wody, wy -
da j noœæ no mi na l na pia ny, ma ksy ma l na d³ugoœæ rzu tu stru mie nia zwa r te go,
roz pro szo ne go oraz pia ny, sze ro koœæ rzu tu stru mie nia pia ny, opis).

10 Pr¹do wni ca (oz na cze nie, pro du cent, no r ma, typ, ro dzaj, œred ni ca na sa dy,
œred ni ca dy szy, wy da j no œci mi ni ma l na, ma ksy ma l na i no mi na l na, ci œ nie nie
mi ni ma l ne, ma ksy ma l ne i no mi na l ne, ma ksy ma l na d³ugoœæ rzu tu stru mie nia
zwa r te go i roz pro szo ne go lub rzu tu pia ny, stê ¿e nie œro d ka pia no twór cze go, li -
cz ba spie nie nia, opis).

11. Po mpa po ¿a r ni cza (oz na cze nie, pro du cent, no r ma, ro dzaj, li cz ba na sad t³ocz -
nych 75, li cz ba na sad t³ocz nych 110, wy da tek mi ni ma l ny, ma ksy ma l ny i no -
mi na l ny, wy so koœæ pod no sze nia mi ni ma l na, ma ksy ma l na i no mi na l na,
prê d koœæ ob ro to wa mi ni ma l na, ma ksy ma l na i no mi na l na, opis).

12. Sa mo chód ratow niczo -gaœ ni czy (typ, oz na cze nie, pro du cent, no r ma, li cz ba
osób za³ogi, po je mnoœæ zbio r ni ka na wodê, po mpa po ¿a r ni cza œred nioci œnie -
nio wa i wyso kociœ nie nio wa, dzia³ko sta³e, li nia szy b kie go na ta r cia, pr¹do wni -
ca szy b kie go na ta r cia, li cz ba na sad 110 do zbio r ni ka, li cz ba na sad 75 do
zbio r ni ka, opis).

13. Wy po sa ¿e nie zmien ne sa mo cho du (mo to po m pa, w¹¿ t³ocz ny, w¹¿ ssa w ny,
smok ssa w ny, za sy sacz, roz dzie lacz, zbie racz, prze³¹cznik lub pr¹do wni ca) za -
wie raj¹cy na stê puj¹ce pola: oz na cze nie, na zwa pro du cen ta, li cz ba mi ni ma l na,
li cz ba zna j duj¹ca siê na wy po sa ¿e niu sa mo cho du.

Wa r to œci pa ra me trów sprzê tu po¿a r ni cze go przy jê to na pod sta wie [2, 3, 5,
6–10]. Ponad to do pro gra mu na le ¿y wpro wa dziæ dane zwi¹zane z cha ra kte ry -
styk¹ po ¿a ru, ta kie jak ma te ria³ lub obiekt pa l ny (na zwa, oz na cze nie, opis, wa r to -
œci mi ni ma l ne i ma ksy ma l ne li nio wej prê d ko œci roz prze strze nia nia siê po ¿a ru,
wa r to œci mi ni ma l ne i ma ksy ma l ne in ten syw no œci po da wa nia wody). Wy ¿ej
wspo mnia ne wa r to œci mi ni ma l ne i ma ksy ma l ne przy jê to na podstawie [4].
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2. Ocena mo¿liwoœci oraz podstawowe funkcje programu

Po uru cho mie niu pro gra mu na ekra nie po ja wia siê g³ówne okno pro gra mu
po ka za ne na rys. 1. 

Po wy bra niu z g³ów ne go menu opcji „Wpro wa dza nie da nych” na ekra nie po -
ja wia siê okno po ka za ne na rys. 2.
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Rys. 1. Okno g³ówne pro gra mu

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Rys. 2. Ekran wpro wa dza nia da nych

îród³o: Opra co wa nie w³asne.



Aby wpro wa dziæ dane nie zbêd ne do wy zna cze nia kon fi gu ra cji i uzy ska nia pa -
ra me trów roz wi niê cia, na le ¿y wy ko naæ na stê puj¹ce czynnoœci:
1) wy braæ z se le kto ra ma te ria³ lub obiekt pa l ny, któ ry uleg³ za pa le niu;
2) wpi saæ z kla wia tu ry lub wy lo so waæ (przy cisk „Lo suj”) œred nie wa r to œci li nio -

wej prê d ko œci roz prze strze nia nia siê po ¿a ru VL w m/min oraz in ten syw no œci
po da wa nia wody Ip w dm

3
/(m

2
·s). Edy to wa ne wa r to œci musz¹ za wie raæ siê po -

miê dzy wa r to œcia mi mi ni maln¹ (wy œwie t lon¹ w polu „min”) i maksymaln¹
(wyœwietlon¹ w polu „max”);

3) wpi saæ z kla wia tu ry po wie rz ch niê po ¿a ru Fp w m
2
, je ¿e li wy bra no opcjê „po -

wie rz ch nia po ¿a ru” lub czas po ¿a ru ô w min, je¿eli wy bra no opcjê „czas po ¿a -
ru”. W oby d wu przy pa d kach na le ¿y uw z glêd niæ równie¿ czas rozwiniêcia;

4) wpi saæ z kla wia tu ry na zwê po ¿a ru (pole edy cy j ne „Na zwa po ¿a ru”) i po daæ
jego ewen tu a l ny opis (pole „Opis”);

5) przy po mo cy przy ci sku „>” z li sty do stê p nych sa mo cho dów ratow niczo- gaœ -
ni czych zna j duj¹cej siê po le wej stro nie ekra nu, prze nieœæ do ta be li „Sa mo -
cho dy wy bra ne” ty l ko te sa mo cho dy, któ re uczestnicz¹ w akcji gaœniczej;

6) klikn¹æ dwu kro t nie na wy bra nym sa mo cho dzie, a na stê p nie w no wym ok nie
„Edy cja da nych sa mo cho du” po ka za nym na rys. 3 wpro wa dziæ wa r to œci od -
leg³oœci Ds [m] po szcze gó l nych sa mo cho dów od czo³a po ¿a ru, ró ¿ ni ce wy so -
ko œci po miê dzy sa mo cho dem i roz dzie la czem z1 [m] oraz miê dzy roz dzie la-
czem a pr¹do wnic¹ (pr¹do wni ca mi) z2 [m], a ta k ¿e typ i wy da j noœæ pr¹do wni -
cy, ro dzaj pr¹du (zwa r ty, kro p li sty, mg³owy) oraz typ roz dzie la cza. Wpisane
wartoœci nale¿y ka¿dorazowo zatwierdziæ klawiszem „Enter”.
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Rys. 3. Wi dok okna „Edy cja da nych sa mo cho du”

îród³o: Opra co wa nie w³asne.



Wy kaz ma te ria³ów pa l nych oraz od po wia daj¹ce im wa r to œci VL i Ip za mie sz -
czo no w ta be li 1 (ga sze nie wod¹) i w ta be li 2 (ga sze nie pian¹) [4].

Ta be la 1. Wa r to œci VL i Ip dla ma te ria³ów pa l nych ga szo nych wod¹

Lp. Ma te ria³ pa l ny lub obiekt VL [m/min] Ip [dm3/m2s]

1 Obie kty admi ni stra cyj ne 1 ÷1,5 0,08 ÷ 0,10

2 Bu dyn ki mie sz ka l ne 0,5 ÷ 0,8 0,08 ÷ 0,10

3 Pi w ni ce bu dyn ków 0,5 ÷ 0,8 0,03 ÷ 1,0

4 Stry chy w szpi ta lach 0,6 ÷ 3,0 0,06 ÷ 0,08

5 Pa wi lo ny dla cho rych 0,6 ÷ 3,0 0,08 ÷ 1,0

6 Re je stra cje 0,6 ÷ 3,0 0,08 ÷ 0,09

7 Ga bi ne ty ren t ge no wskie 0,6 ÷ 3,0 0,1

8 Bu dyn ki pro du kcy j ne 0,3 ÷ 2,0 0,06 ÷ 0,2

9 Pa l ne po kry cia hal 1,7 ÷ 3,2 0,08 ÷ 1,0

10 Sce ny te a trów 1,0 ÷ 3,0 0,2 ÷ 0,3

11 Wi do w nie te a tra l ne 1,0 ÷ 3,0 0,1 ÷ 0,15

12 Ga ra ¿e 0,5 ÷ 0,8 0,05 ÷ 0,1

13 Od dzia³y pro du kcy j ne zak³adów te ksty l nych 0,3 ÷0,6 0,1 ÷ 0,15

14 Si l nie za py lo ne od dzia³y zak³adów te ksty l nych 1,0 ÷ 2,0 0,1 ÷ 0,15

15 Od dzia³y prze ró b ki dre w na 1,0 ÷ 1,6 0,1 ÷ 0,25

16 Sk³ado wi ska to r fu w sto sach 0,8 ÷ 1,0 0,08 ÷ 0,1

17 Sk³ado wi ska okr¹gla ków w sto sach 0,8 ÷ 1,0 0,16 ÷ 0,28

18 Ta r ci ca o wil go t no œci 8–16% 4 0,45

19 Ta r ci ca o wil go t no œci 16–30 % 1,2 ÷ 1,6 0,3 ÷ 0,4

20 Ta r ci ca o wil go t no œci wiê kszej od 30% 1 0,21

21 Od pa dy gu mo we 1,0 ÷ 1,2 0,16 ÷ 0,18

22 Ma ga zy ny wy ro bów te ksty l nych 0,3 ÷ 0,4 0,1 ÷ 0,15

23 Ma ga zy ny pa pie ru w be lach 0,2 ÷ 0,3 0,08 ÷ 0,1

24 Ma ga zyn ka u czu ku syn tety cz ne go 0,6 ÷ 1,0 0,1 ÷ 0,14

25 Pian ka po liu reta no wa 0,7 ÷ 0,9 0,06 ÷ 0,14

26 Wy ro by w³ók ni ste w sta nie lu Ÿ nym 7,0 ÷ 8,0 0,1 ÷ 0,2

27 To r fo wi ska 8 ÷ 20 0,1

28 Ace ton (tc=10°C) 19 0,4

(roz py lo ny) (spray)

29 Al ko hol bu ty lo wy 2,5 ÷ 4,8 0,02 ÷0,4

30 Eter ety lo wy 22,5 0,4

31 To lu en 10,2 ÷50,4 0,4

32 Al ko hol ety lo wy 7,8 ÷ 22,8 0,2 ÷ 0,3
(roz py lo ny) (spray)
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Ta be la 2. Wa r to œci VL i Ip dla ma te ria³ów pa l nych ga szo nych pian¹

Lp. Ma te ria³ pa l ny lub obiekt VL [m/min] Ip [dm3/m2s]

1 Gazy skro p lo ne 0,2 0,8 ÷ 1,2

2 Ciek³e pro du kty na fto we 0,1 0,8 ÷1,2

3 Cie cze pa l ne w zbio r ni kach z da chem sta³ym 0,2 0,8 ÷ 1,2

4 Cie cze pa l ne w obwa³owa niach zbio r ni ka 0,07 0,8 ÷ 1,2

5 Prze strze nie przy p³asz czu zbio r ni ka 0,66 0,8 ÷ 1,2

z da chem p³ywaj¹cym

6 Cie cze pa l ne w zbio r ni kach i w obwa³owa niach 0,09 ÷ 0,1 0,8 ÷1,2

7 Wê glo wo do ry o temp. zap³onu po ni ¿ej 40°C 0,07 0,8 ÷ 1,2

8 Wê glo wo do ry o temp. zap³onu po wy ¿ej 40°C 0,11 0,8 ÷ 1,2

Wy zna cze nie roz wi niê cia li nii wê ¿o wych dla wpro wa dzo nych da nych od by -
wa siê auto ma ty cz nie po kli k niê ciu przy ci sku „Wy znacz kon fi gu ra cjê”. W tym
cza sie pro gram wy ko nu je na stê puj¹ce czyn no œci, zgod ne z wcze œ niej usta lo nym
al go ry t mem:
 1) ob li cze nie po wie rz ch ni po ¿a ru Fp, o ile wy bra no opcjê „czas po ¿a ru” wg na stê -

puj¹cego wzo ru:
F Vp L= × ×p t 2 2[ ]m (1)

 2) ob li cze nie œred ni cy po ¿a ru ko³owe go wg wzo ru:

D
F

p

p
=

×4

p
[ ]m

(2)

 3) ob li cze nie wy ma ga ne go wy da t ku wody wg wzo ru:

Q F Iw p p= × [ / ]dm s3 (3)

 4) spra w dze nie, czy do stê p na li cz ba sa mo cho dów ga œ ni czych jest wiê ksza od mi -
ni ma l nej wy ma ga nej liczby sa mo cho dów przez po rów na nie wa r to œci wy ra ¿e -
nia (wy da tek do stê p ny):

Q l i Q i
d p

i

n

n

s

= ×
=
å 52

1
52

[ ] [ ] [dm3/s] (4)

gdzie:
ns – do stê p na li cz ba sa mo cho dów umie sz czo nych na li œcie

„Sa mo cho dy wy bra ne”,
lp 52[i] – li cz ba pr¹do wnic PW – 52, w ja kie zo sta³ wy po sa ¿o ny i-ty

sa mo chód,
Qn 52[i] – wy da tek no mi na l ny pr¹do wni cy PW-52 i-tego sa mo cho du

z wa r to œci¹ Qw ob li czon¹ w pkt. 3. Je ¿e li Qd > Qw, wów czas li cz ba
wy bra nych sa mo cho dów jest wy sta r czaj¹ca. 

 5) ob li cze nie wy ma ga nej liczby pr¹dów ga œ ni czych ng dla ka ¿ de go sa mo cho du;
 6) ob li cze nie mi ni ma l nej d³ugo œci roz wi niê cia Dw dla ka ¿ de go sa mo cho du;
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 7) ob li cze nie liczby li nii g³ów nych w roz wi niê ciu lg dla ka ¿ de go sa mo cho du;
 8) spra w dze nie, czy jest wy sta r czaj¹ca li cz ba wê¿y W75 i W52 na ka ¿ dym z sa mo -

cho dów;
 9) spra w dze nie, czy jest do sta te cz na li cz ba roz dzie la czy i prze³¹czni ków na ka ¿ -

dym sa mo cho dzie;
10) ob li cze nie wy da t ku i wy so ko œci pod no sze nia na po mpie przy za³o¿e niu no mi -

nal ne go wy da t ku na pr¹do wni cy (pr¹do wni cach). W przy pa d ku uk³adu niesy -
metry cz ne go przy jê to, ¿e mi ni ma l ny wy da tek na pr¹do wni cy od po wia da
wy da t ko wi no mi nal ne mu. Na pr¹do wni cach w po zo sta³ych odga³êzie niach
wy da tek mo¿e prze kra czaæ wa r toœæ no mi naln¹. Ró ¿ ni ca po miê dzy wa r to œci¹
aktu aln¹ i no mi naln¹ wy da t ku jest wy li cza na i wy œwie t la na na ekra nie
wynikowym;

11)  ob li cze nie wy ma ga nych ob ro tów po mpy przy wy ko rzy sta niu pra wa powi no -
wa c twa cha ra kte ry styk. Je ¿e li ob li czo ne ob ro ty s¹ wiê ksze od ma ksy ma l nych,
wów czas jest wy œwie t la ny ko mu ni kat: „Za wy so kie wy ma ga ne ob ro ty po mpy.
Za sto suj sa mo chód z pomp¹ o wy ¿szych ob ro tach ma ksy ma l nych”. Je ¿e li ob -
li czo ne ob ro ty s¹ mnie j sze od mi ni ma l nych, wów czas wy œwie t la ny jest ko mu -
ni kat/py ta nie: „Za ni skie wy ma ga ne ob ro ty po mpy. Czy chcesz, ¿eby po mpa
pra co wa³a na ob ro tach mi ni ma l nych?”. Po akce p ta cji przez u¿y tko w ni ka (klik -
niê cie przy ci sku „Tak”) ob li cze nia s¹ kon tynu o wa ne dla mi ni ma l nych ob ro -
tów po mpy;

12)  ob li cze nie wa r to œci pa ra me trów pra cy pr¹do wnic ta kich jak: wy so koœæ ci œ nie -
nia, wy da tek, wy so koœæ wzlo tu oraz wy so koœæ i ma ksy ma l ny zasiêg pr¹du
zwartego.

Po po my œl nym za ko ñ cze niu ob li czeñ na ekra nie po ja wia siê okno za wie raj¹ce
wa r to œci pa ra me trów roz wi niê cia umie sz czo ne w ko lu mnach od po wia daj¹cych
ko le j nym wy bra nym sa mo cho dom po ¿a r ni czym. Wy ni ki ze sta wio no te ma ty cz -
nie wg na stê puj¹cych grup:
a) po mpy

– wy da tek [dm3/s]
– wy so koœæ pod no sze nia [m]
– ob ro ty [obr/min]

b) li nie wê ¿o we
– li cz ba li nii g³ów nych 
– d³ugoœæ po je dyn czej li nii g³ów nej [m]
– li cz ba od cin ków 20-me tro wych wê¿a W75 u¿y tych do bu do wy roz wi niê cia
– li cz ba u¿y tych roz dzie la czy
– li cz ba u¿y tych prze³¹czni ków
– li cz ba wszy stkich li nii ga œ ni czych
– d³ugoœæ po je dyn czej li nii ga œ ni czej [m]
– li cz ba od cin ków u¿y tych do bu do wy roz wi niê cia
– li cz ba li nii ga œ ni czych pod³¹czo nych do i- tej li nii g³ów nej
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c) pr¹do wni ce
– wy da tek pr¹do wnic wspó³pra cuj¹cych z i-t¹ lini¹ g³ówn¹ [dm3/s]
– ró ¿ ni ca po miê dzy wy da t kiem aktu a l nym a no mi na l nym pr¹do wnic

wspó³pra cuj¹cych z i-t¹ lini¹ g³ówn¹ [dm3/s]
– wy so koœæ ci œ nie nia na pr¹do wnic wspó³pra cuj¹cych z i-t¹ lini¹ g³ówn¹ [m]
– wy so koœæ wzlo tu pr¹do wnic wspó³pra cuj¹cych z i-t¹ lini¹ g³ówn¹ [m]
– wy so koœæ pr¹du zwa r te go pr¹do wnic wspó³pra cuj¹cych z i-t¹ lini¹ g³ówn¹ [m]
– ma ksy ma l ny za siêg pr¹do wnic wspó³pra cuj¹cych z i-t¹ lini¹ g³ówn¹ [m].
Ogó l ny sche mat al go ry t mu rea lizo wa ne go przez ko m pu ter po na ci œ niê ciu

przy ci sku „Wy znacz roz wi niê cie auto ma ty cz nie” po ka za no na rys. 4 i 5 (czêœæ 1
oraz czêœæ 2), na to miast przyk³ado wy ekran z da ny mi wej œcio wy mi do tycz¹cymi
po ¿a ru to r fo wi ska oraz od po wia daj¹cy mu ekran z wy ni ka mi ob li czeñ od po wie d -
nio na rys. 6 i 7. W ok nie po ka za nym na rys. 6 zna j duj¹ siê na stê puj¹ce przy ci ski:
„Za pisz”, „Dru kuj”, „Wy nik gra fi cz nie” oraz „Wyj œcie”. Po kli k niê ciu przy ci sku 
„Za pisz” zo sta nie do ko na ny za pis na dys ku pod sta wo wych pa ra me trów roz wi -
niê cia, któ ry mo ¿ na bê dzie pó Ÿ niej wy œwie t liæ na ekra nie przy po mo cy opcji
g³ów ne go menu „Wy œwietl wy ni ki”. Po kli k niê ciu przy ci sku „Dru kuj” na dru -
ka r ce zo stan¹ wy dru ko wa ne wszy stkie pod sta wo we pa ra me try zapro jekto wa ne go 
roz wi niê cia, ³¹cz nie z da ny mi wej œcio wy mi, na to miast po kli k niê ciu przy ci sku
„Wyj œcie” na stê pu je po wrót do okna wpro wa dza nia da nych. Po kli k niê ciu przy -
ci sku „Wy nik gra fi cz nie” na ekra nie zo sta nie wy œwie t lo ny (rys. 7) gra fi cz ny
ob raz roz wi niê cia za wie raj¹cy wszy stkie wy bra ne sa mo cho dy. Po kli k niê ciu jed -
ne go z dwóch przy ci sków „Wy kres” w tym ok nie na ekra nie zo sta nie wy œwie t lo -
ny wy kres przed sta wiaj¹cy punkt pra cy au to po mpy wy bra ne go sa mo cho du
ratow niczo- gaœni cze go (rys. 9). Na rys. 4 i 5 wy stê puj¹ na stê puj¹ce py ta nia i ko -
mu ni ka ty:
a) py ta nie 1: „Za siêg rzu tu stru mie nia z dzia³ka jest zbyt ma³y, aby mo ¿ na by³o

sku te cz nie ga siæ po ¿ar. Czy chcesz zmnie j szyæ od leg³oœæ sa mo cho du od czo³a
po ¿a ru?”

b) py ta nie 2: „Za siêg rzu tu stru mie nia z li nii szy b kie go na ta r cia jest zbyt ma³y,
aby mo ¿ na by³o sku te cz nie ga siæ po ¿ar. Czy chcesz zmnie j szyæ od leg³oœæ sa -
mo cho du od czo³a po ¿a ru?”

c) py ta nie 3: „Do uga sze nia po ¿a ru wy sta r czy mnie j sza li cz ba sa mo cho dów ni¿
ta któr¹ dys po nu je my. Czy chcesz wy ko rzy staæ wszy stkie po sia da ne sa mo -
cho dy?”

d) ko mu ni kat 1: „Wy da tek wody lub pia ny, któ rym dys po nu je my jest za ma³y
w sto sun ku do wy ma ga ne go. Wpro wadŸ do da t ko wy sprzêt, aby zwiê kszyæ li -
cz bê li nii ga œ ni czych”.

Omówienie i ocena programu przeznaczonego do symulacji taktycznych... 43



44 Zeszyty Naukowe SGSP nr 51 (3) 2014

Rys. 4. Sche mat blo ko wy al go ry t mu pro gra mu (czêœæ 1)

îród³o: Opra co wa nie w³asne.
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Rys. 5. Sche mat blo ko wy al go ry t mu pro gra mu (czêœæ 2)

îród³o: Opra co wa nie w³asne.
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Rys. 6. Przyk³ado wy ekran da nych wej œcio wych dla po ¿a ru to r fo wi ska

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Rys. 7. Przyk³ado wy ekran wy ni ko wy dla po ¿a ru to r fo wi ska

îród³o: Opra co wa nie w³asne.
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Rys. 8. Ekran gra fi cz ny od po wia daj¹cy za da ne mu sce na riu szo wi po ¿a ru

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Rys. 9. Ekran z wy kre sem przed sta wiaj¹cym punkt pra cy au to po mpy od po wia daj¹cy roz wi niê ciu
z sa mo cho du GBA 2/24

îród³o: Opra co wa nie w³asne.



Pod su mo wa nie i wnio ski

W ar ty ku le za pre zen towa no na rzê dzie info rma ty cz ne, któ re mo¿e byæ
przezna czo ne do sy mu la cji ta kty cz nych roz wi niêæ li nii wê ¿o wych z sa mo cho dów 
po ¿a r ni czych. Pro gram umo ¿ li wia w spo sób in tui cy j ny wpro wa dze nie nie zbêd -
nych dane wej œciowych, ko mu ni ku je o ewen tu a l nym ich bra ku oraz pozwa la na
wy œwie t le nie w spo sób prze j rzy sty in fo r ma cji wyjœcio wej, np. w postaci zestawu
wa r to œci, a ta k ¿e schematu graficznego.

Na pod sta wie roz wa ¿añ teo re ty cz nych oraz do œwia d czeñ zwi¹zanych z u¿y t -
ko wa niem przed mio to we go pro gra mu mo ¿ na sfo r mu³owaæ nastê puj¹ce wnio ski:
1. Opra co wa ny pro gram po zwa la na okre œle nie kon fi gu ra cji oraz wy zna cze nie

op ty ma l nych pa ra me trów roz wi niê cia do wo l nych uk³adów li nii wê ¿o wych
z do stê p nych aktu a l nie sa mo cho dów po ¿a r ni czych z ogra ni cze nia mi wy ni -
kaj¹cymi z przy jê tych za³o¿eñ.

2. W ko le j nych eta pach prac zwi¹za nych z roz wo jem przed mio to we go opro gra -
mo wa nia pla nu je siê m.in.:
a) wpro wa dze nie mo ¿ li wo œci bu do wy za rów no li nii ga œ ni czych, jak i g³ów -

nych, któ re za wie ra³yby ró¿n¹ liczbê od cin ków wê¿y;
b) wpro wa dze nie mo ¿ li wo œci wy bo ru wy da t ku no mi nal ne go pr¹do wni cy;
c) wpro wa dze nie mo ¿ li wo œci wy bo ru ro dza ju pr¹du ga œ ni cze go po miê dzy

zwa r tym, kro p li stym lub roz pro szo nym;
d) uw z glêd nie nie w roz wi niê ciu dzia³ka sta³ego lub ru cho me go;
e) uw z glêd nie nie w roz wi niê ciu li nii szy b kie go na ta r cia za si la nej z wyso -

kociœ nie niowe go agre ga tu po mpo we go,
f) opra co wa nie oraz w³¹cze nie do pro gra mu mo de lu roz wo ju po ¿a ru uw z glêd -

niaj¹cego pro ces ga sze nia przy po mo cy wy zna czo nych przez ko m pu ter
pr¹dów wod nych,

g) uw z glêd nie nie dy na mi ki po ¿a ru i jego wp³ywu na uk³ad ga œ ni czy: li cz ba
pr¹dów, od leg³oœci od fron tu po ¿a ru itp.

Pro gram mo¿e byæ do brym na rzê dziem do pro wa dze nia æwi czeñ teo re ty cz -
nych oraz przy ana li zie za da nych roz wi niêæ, w celu wy zna cza nia op ty ma l nych
roz wi niêæ ga œ ni czych przy za da nym po ¿a rze i po sia da nym sprzê cie ra to w ni czo-
-ga œ ni czym.
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To masz DRZYMA£A

Je rzy GA£AJ

De scri p tion and Eva lu a tion of the Co m pu ter
Pro gram Ap p lied to Simula tion of Ta c ti cal Hose

Li nes Sup p lied from Pu m ping Ap p lian ce

Oppo r tu ni ties of co m pu ter pro gram to the in ve sti ga tion of ta c ti cal hose
li nes sup p lied from pu m ping ap p lian ce have been pre sen ted. Due to the
high cost of la bo ra to ry and real sca le in ve sti ga tions, ana ly sis of ex tin gui s hing 
sy stems is more of ten con du c ted using spe cia li sed co m pu ter pro grams. The 
only such a pro gram was car ried out, te sted and im p le men ted as a stand for 
stu dents in Hy dro me cha nics la bo ra to ry in The Main of Scho ol Se r vi ce.
It ena b les to de te r mi ne all si g ni fi cant pa ra me ters of ta c ti cal hose li nes for
gi ven ini tial con di tions of the fire. User among ava i la b le pu m ping
ap p lian ces cho o ses se ve ral ta king part in fire fi g h ting ac tion. Af ter
con fi r ma tion of the cho i ce and pres sing the but ton “Cho o se con fi gu ra tion
auto ma ti cal ly”, in the case of pro per nu m ber of the cars, a ta b le con ta i ning
ou t put pa ra me ters is di sp la y ed on the scre en. Gra p hi cal sche me of ta c ti cal
hose li nes from eve ry car can be ob ta i ned by pres sing the but ton “Re sult
gra p hi cal ly”. Graphs in clu ding pump wor king po int can be di sp la y ed af ter
pres sing the but ton “Graph”. When nu m ber of the cars is too much or too
low with re gard to no mi nal con di tions, then su i ta b le mes sa ge is di sp la y ed
on the scre en. Fi nal re marks con ta i ning short eva lu a tion of the pro gram
and plan of its de ve lo p ment in the fu tu re are in clu ded in the last section
of the paper.

Ke y words: fire ex tin gui s hing, ta c ti cal hose li nes, pu m ping ap p lian ce,
co m pu ter si mulation, ex tin gui s hing sy stems, fire pro te c tion, fire pumps.
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prof. dr hab. in¿. Sta nis³aw DWORECKI 

Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

Kry te ria oce ny sy ste mu logi sty cz ne go

Wpro wa dze nie

Lo gi sty ka sy tu a cji kry zy so wych ró ¿ ni siê od lo gi sty ki wo j sko wej i cy wi l nej
prze de wszy stkim pod mio tem, któ rym jest lud noœæ po szko do wa na oraz ele men ty 
wy ko na w cze Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go (KSRG); œro do wi -
skiem fun kcjo no wa nia, któ rym jest re jon re a go wa nia kry zy so we go; wa run ka mi
dzia³ania, któ re s¹ dy na mi cz ne i nie pe w ne (trud ne do pre cyzy j ne go okre œle nia,
pro gno zo wa nia zmian w cza sie). G³ów nym ce lem dzia³añ lo gi sty ki jest za pe w nie -
nie wa run ków prze trwa nia wszy stkim oso bom po szko do wa nym oraz sku te cz ne -
go dzia³ania ele men tów KSRG. Dla te go da lej bê dzie mowa o sy ste mie za si la nia
logi sty cz ne go wielo pod mio to wych akcji ra to w ni czych w sy tu a cjach kry zy so -
wych.

Sy stem za si la nia logi sty cz ne go od gry wa bar dzo wa¿n¹ role w pro ce sie

zarz¹dza nia kry zy so we go. Jest on jed nym z klu czo wych ele men tów w wa l -

ce z za gro ¿e nia mi bez pie cze ñ stwa osób i mie nia oraz ich sku t ka mi. Od po -

wie d nio do bra ne i sko ordy no wa ne dzia³ania tego sy ste mu w znacz¹cy

spo sób pod nosz¹ efe kty w noœæ re a kcji na za ist nia³¹ sy tu a cjê kry zy sow¹ oraz

sku te cz noœæ wielo pod mio to wej akcji ra to w ni czej.

Nie prze rwa ne fun kcjo no wa nie do wo l ne go pod mio tu jest mo ¿ li we wte dy,

gdy na stê pu je ci¹g³e od na wia nie (od twa rza nie) po ten cja³u u¿y t ko we go

urz¹dzeñ i za so bów œro d ków ma te ria³owych. Jed nym z ele men tów po zwa -

laj¹cych na ra cjo nali za cjê jest usta le nie op ty ma l nych (quasi -opty ma l nych)

norm zu ¿y cia po ten cja³u logi sty cz ne go. Po win ny one od wzo ro wy waæ miê -

dzy in ny mi: pro gno zo wan¹ sy tu a cjê; cha ra kter i wa run ki pro wa dze nia

dzia³añ; ska lê po trzeb (lu dzi, sprzê tu tech ni cz ne go, na rzê dzi, obie któw in -

fra stru ktu ry). Na ile taki sy stem spe³nia ocze ki wa nia, oce niæ mo ¿ na na pod -

sta wie kry te riów sku te cz no œci i spó j no œci. W pra cy za pro pono wa no zbiór

ta kich kry te riów, któ re od nosz¹ siê do ca³ego pro ce su za si la nia logi sty cz ne -

go wielo pod mio to wej akcji ra to w ni czej.

S³owa klu czo we: lo gi sty ka, sy stem lo gi sty ki, za si la nie, kry te ria.
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Zgod nie z ustaw¹ z 17 li pca 2009 r. o zmia nie usta wy o zarz¹dza niu kry zy so -
wym, mo ¿ na zde fi nio waæ:  „zarz¹dza nie kry zy so we to dzia³al noœæ or ga nów ad -
mi ni stra cji pu b li cz nej bêd¹ca ele men tem kie ro wa nia bez pie cze ñ stwem na ro do -
wym, któ ra po le ga na za po bie ga niu sy tu a cjom kry zy so wym, przy go to wa niu do
prze j mo wa nia nad nimi kon tro li w dro dze za pla no wa nych dzia³añ, re a go wa niu
w przy pa d ku wyst¹pie nia sy tu a cji kry zy so wych, usu wa niu ich sku t ków oraz od t -
wa rza niu za so bów i in fra stru ktu ry kry ty cz nej”. Na le ¿y pa miê taæ i braæ pod uwa -
gê fakt, ¿e ka ¿ de wy zwa nie jest po ten cja l nym za gro ¿e niem. Je œli wy zwa nie w porê 
nie zo sta nie do strze ¿o ne i roz wi¹zane, mo¿e ono siê prze ro dziæ w za gro ¿e nie lub
w stan kry zy so wy. Dla te go tak wa ¿ ne jest zarz¹dza nie kry zy so we w okre œlo nych
sy tu a cjach. „Sy tu a cja kry zy so wa to sy tu a cja wp³ywaj¹ca ne ga ty w nie na po ziom
bez pie cze ñ stwa lu dzi, mie nia w zna cz nych roz mia rach lub œro do wi ska,
wywo³uj¹ca zna cz ne ogra ni cze nia w dzia³aniu w³aœci wych or ga nów ad mi ni stra -
cji pu b li cz nej ze wzglê du na nie adek wa t noœæ po sia da nych si³ i œro d ków”.

Sy stem za si la nia logi sty cz ne go od gry wa bar dzo wa¿n¹ rolê w pro ce sie
zarz¹dza nia kry zy so we go. Jest on jed nym z klu czo wych ele men tów w wa l ce z za -
gro ¿e nia mi osób i mie nia oraz ich sku t ka mi. Od po wie d nio do bra ne i sko ordy no -
wa ne dzia³ania tego sy ste mu w znacz¹cy spo sób pod nosz¹ efe kty w noœæ re a kcji na
za ist nia³¹ sy tu a cjê kry zy sow¹. Misj¹ dzia³añ sy ste mu za si la nia logi sty cz ne go jest
ra to wa nie ¿y cia i zdro wia ran nym i cho rym oraz za pe w nie nie wszy stkim oso bom
po trze buj¹cym (po szko do wa nym i ra tuj¹cym) wa run ków nie zbêd nych do prze -
trwa nia i sku te cz ne go fun kcjo no wa nia w za ist nia³ej sy tu a cji. Mi sja ta rea li zo wa -
na jest w opa r ciu o dzia³ania lo gi sty cz ne, któ rych ce lem jest zgro ma dze nie
w³aœci we go po ten cja³u zasi le nio we go, a na stê p nie or ga ni za cja do staw i dys try bu -
cji za so bów ma te ria³owych i œro d ków te ch ni cz nych w od po wied nim cza sie,
liczbie i miejscu.

W pro ce sie dzia³añ lo gi sty cz nych w sy tu a cjach kry zy so wych, bar dzo wa ¿ ne
jest za cho wa nie roz wa gi i po czu cia odpo wie dzial no œci. Po mi mo ¿e wszy stkie de -
cy zje s¹ zwy kle po dej mo wa ne pod znaczn¹ presj¹ cza su i zmie niaj¹cej siê sy tu a -
cji, to nie mo¿e sku t ko waæ ob ni ¿e niem ja ko œci tych de cy zji. 

Lo gi sty cz ne aspe kty zarz¹dza nia kry zy so we go opie raj¹ siê na uk³ad zie
dzia³añ (rys. 1):

Przy go to waæ ®  Re a go waæ ®  Usu waæ  ® Od twa rzaæ

  Jest to pod sta wo wy sche mat wszy stkich dzia³añ. Pierwsz¹ faz¹ jest przy go to -
wa nie od po wied nie go po ten cja³u za si la nia logi sty cz ne go na wy pa dek wyst¹pie -
nia ewen tua l ne go (pro gno zowa ne go) za gro ¿e nia, ko le j nym ele men tem jest jak
naj szy b sza i naj bar dziej w³aœci wa re a k cja na za ist nia³e za gro ¿e nie (po wziê cie ade -
k wa t nych de cy zji), a na stê p nie prze ciw dzia³anie za gro ¿e niu oraz sku t kom, ja kie
za sob¹ nie sie. W osta t niej fa zie na le ¿y przy wró ciæ pie r wo t ny stan sy ste mu (od -
two rzyæ po ten cja³ za si le nio wy).
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Po do b ny pogl¹d na ten te mat mo ¿ na spo t kaæ u in nych au to rów1, któ rzy
w dzia³al no œci s³u¿b odpo wie dzia l nych za zarz¹dza nie kry zy so we wska zuj¹ na
czte ry fazy za bez pie cze nia logi sty cz ne go:
1. Faza wstê p na, cha ra kte ryzu je j¹ nag³y roz wój za gro ¿e nia, któ re go cha ra kter

mo¿e prze ra staæ wie l koœæ po ten cja³u logi sty cz ne go przy goto wa ne go w da nym 
re jo nie na czas kry zy su.

2. Faza in te gra cji, w któ rej na stê pu je ze spo le nie wszy stkich do stê p nych si³
i œrod ków lo gi sty cz nych ade k wa t nych do wie l ko œci rea li zo wa nych za dañ lo gi -
sty cz nych.

3. Faza usu wa nia sku t ków, w któ rej do akcji wkra czaj¹ inne ni¿ ra to w ni cze
s³u¿by, ta kie jak przed siê bio r stwa trans po rto we i fi r my re mon to we.

4. Faza przy wra ca nia sta nu pie rwo t ne go, w któ rej na stê pu je od two rze nie zni sz -
czo nej in fra stru ktu ry, pra cy s³u¿b po mo cy so cja l nej i in nych.

1. Sy stem za si la nia logi sty cz ne go wielo pod mio to wej akcji
ra to w ni czej

W pro ce sie re a go wa nia na za ist nia³¹ sy tu a cjê kry zy sow¹ i mini mali zo wa niu
jej sku t ków po przez prze pro wa dza nie akcji ra to w ni czej wa¿n¹ fun kcjê spe³nia
sy stem2 za si la nia logi sty cz ne go. Na le ¿y mieæ na uwa dze, ¿e w zarz¹ dzaniu kry zy -
so wym, sy stem ten od gry wa istotn¹ (wa¿n¹) rolê w wa l ce z nie po¿¹da ny mi kon -
sek wen cja mi, któ re mog¹ wp³ywaæ (po przez w³aœciw¹ or ga ni za cjê) na ska lê sta nu 
rze czy wi ste go bez pie cze ñ stwa osób i mie nia. Isto ta zda rzeñ za si le nio wych po le ga 
na przy go to wa niu od po wie d nio roz mie sz czo nego po ten cja³u logi sty cz ne go oraz
za pe w nie niu mo ¿ li wo œci ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia go pod czas dzia³ania (akcji
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Rys. 1. Sche mat dzia³añ w pro ce sie za si la nia logi sty cz ne go

1 E. No wak, Zarz¹dza nie lo gi sty cz ne w sy tu a cjach kry zy so wych. AON. Wa r sza wa 2008, s. 28.
2 Sy stem to pe w na ca³oœæ, w któ rej wspó³dzia³aj¹ wyod rê b nio ne czê œci sk³ado we (ele men ty),

po³¹czo ne re la cja mi wspó³za le ¿ no œci i wspó³u¿y te cz no œci dla osi¹gniê cia celu (re a li za cji okre œlo ne go
za da nia). SL < E, R > ®  max C, gdzie: E – zbiór ele men tów tworz¹cych sy stem; R – zbiór re la cji wspó³za -
le ¿ no œci i wspó³u¿y te cz no œci; C – cel dzia³ania. Dzia³anie sy ste mu za le ¿y od fun kcji czê œci sk³ado wych
i zwi¹zków miê dzy nimi. Powi¹za nia czê œci sk³ado wych okre œlaj¹ stru ktu rê sy ste mu.



ratow niczo- gaœ ni czej, ewa ku a cji po szko do wa nych, udzie la nia po mo cy me dy cz -
nej, œwia d cze nia us³ug by to wych itp.). Szcze gó l na rola tego sy ste mu uwi da cz nia
siê w pla no wa niu i orga ni zo wa niu akor dów zda rzeñ3 za si le nio wych, maj¹cych na 
celu za spo ka ja nie po trzeb przed mio tu dzia³ania (po szko do wa nych, or ga ny lo gi -
sty cz ne ucze st nicz¹ce w akcji ra to w ni czej, mie nie, in fra stru ktu ra kry ty cz na)
w za kre sie œro d ków ko nie cz nych do ¿y cia i dzia³ania oraz zdo l no œci lu dzi i sprzê -
tu do wy ko ny wa nia za dañ w za kre sie za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa. Nie prze rwa -
ne fun kcjo no wa nie do wo l ne go pod mio tu jest mo ¿ li we wte dy, gdy na stê pu je
ci¹g³e od na wia nie (od twa rza nie) po ten cja³u u¿y t ko we go urz¹dzeñ i za so bów œrod -
ków ma te ria³owych. Fun kcjê tê spe³nia ra cjo na l nie zor gani zo wa ny sy stem za si -
la nia logi sty cz ne go4 (rys. 2).

Sy stem za si la nia logi sty cz ne go (SZL) pod mio tów ucze st nicz¹cych w akcji ra -
to w ni czej pro wa dzo nej na du¿¹ ska lê mo ¿ na okre œliæ jako zbiór sy ste mów lo gi -
sty cz nych5 okre œlo nych pod mio tów, któ rych powi¹za nia kon kre ty zuj¹ siê po -
przez re a li za cjê okre œlo nych za dañ i wy stê puj¹ce miê dzy tymi ele men ta mi
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Rys. 2.  Idea po szu ki wa nia op ty ma l nych roz wi¹zañ sy ste mu lo gi sty cz nego

3 T. Pszczo³owski: Ma³a en cy klo pe dia pra kse o lo gii i te o rii or ga ni za cji. Wyd. Os so li ne um 1978,
s. 13. Akord zda rzeñ – ze spól zda rzeñ (czy nów), któ rych prze bieg jest tak z³o¿o ny w cza sie, ¿e ka ¿ de z ka ¿ -
dym ma przy naj mniej czêœæ chwi li wspó l na, a przez to tworz¹cy ze spól, bêd¹cy ja kimœ zda rze niem z³o¿o -
nym. Akord zda rzeñ sta no wi zwy kle fra g ment splo tu zda rzeñ.

4 Zob. Dwo re cki S., Be r ny J.: Lo gi sty ka ra cjo nal ne go dzia³ania. REPROGRAF, Ra dom 2005, s. 75–95.
5 Sy stem lo gi sty cz ny to zin te gro wa ny sy stem zarz¹dza nia ³añ cu cha mi przep³ywów ma te ria ³owych 

za bez pie czaj¹ cych ra cjo na l ne wa run ki egzy sten cja l ne i beha wio ra l ne pod mio tu, umo ¿ li wiaj¹cy opty -
ma li za cjê tych przep³ywów, m. in. po przez sy mu la cjê ko m pu te row¹, au to ma tyczn¹ iden ty fi ka cjê jed no -
stek ³adun ko wych, ele ktro niczn¹ wy mia nê in fo r ma cji oraz kom p le kso wy ra chu nek eko no mi cz ny.



(sy ste ma mi) powi¹za nia fun kcjo na l ne (kom pe ten cyj ne), o spe cy fi cz nych w³aœci -
wo œciach, wy ni kaj¹cych z przy nale ¿ no œci orga niza cy j nej6:

SZL =< >
=å SL R C

i k mi

n
, , ,

1

gdzie: 
SLi – sy stem lo gi sty cz ny i- te go pod mio tu (np. bêd¹cego w dys po zy cji or -

ga nu ad mi ni stra cji ze spo lo nej), ucze st nicz¹cego w wielo pod mio to -
wej akcji ra to w ni czej na du¿¹ ska lê;

n – li cz ba pod mio tów bior¹cych udzia³ w akcji ra to w ni czej na du¿¹
ska lê,

Rk – re la cja k miê dzy sy ste ma mi logi sty cz ny mi,
Cm – cel m osi¹gany przez SZL.

Na pod sta wie kry te rium insty tucjo nal ne go, roz pa truj¹c w ska li ogól nogo -
spoda r czej, mo ¿ na wy od rê b niæ na stê puj¹ce sy ste my i pod sy ste my lo gi sty cz ne:
l mikro logi sty cz ny, tj. sy stem obe j muj¹cy wszy stkie pro ce sy lo gi sty cz ne

wewn¹trz jed no stko wych or ga ni za cji; np. Ko men dy Po wia to wej Po li cji
(KPP) czy Ko men dy Po wia to wej Pa ñ stwo wej Sta ¿y Po ¿a r nej (KP PSP); 

l mezo logi sty cz ny, tj. sy stem obe j muj¹cy wszy stkie pod mio ty lo gi sty cz ne w da -
nym pio nie zarz¹dza nia, np. w pio nie Ko men dan ta G³ów ne go Pa ñ stwo wej
Stra ¿y Po ¿a r nej (KG PSP), Ko men dan ta G³ów ne go Po li cji (KGP), Mi ni stra
Ob ro ny Na ro do wej itd.;

l meta logi sty cz ny, tj. sy stem sta no wi¹cy in te gra cjê pod sy ste mów mikro logi sty -
cz nych ko o pe ruj¹cych sy ste mów na da nym po zio mie zarz¹dza nia bez pie czeñ -
stwem, np. sy stem bez pie cze ñ stwa po wia tu stwo rzo ny przez KPP, KP PSP,
jed no stkê wo j skow¹ itd.;

l makro logi sty cz ny, tj. sy stem obe j muj¹cy wszy stkie pod mio ty in fra stru ktu ry
lo gi sty cz nej bêd¹cy wy ra zem in te gra cji pro ce sów lo gi sty cz nych w ra mach sy -
ste mu lo gi sty ki bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa, w ska li ca³ej go spo dar ki, in te gruj¹cy 
pro ce sy lo gi sty cz ne miê dzy do sta w ca mi a od bio r ca mi, np. sy stem fun kcjo -
nuj¹cy w ra mach Krajo we go Cen trum Ko or dy na cji Ra tow ni c twa i Ochro ny
Lud no œci.
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6 Sy stem za si la nia logi sty cz ne go (SZL) pod mio tów ucze st nicz¹cych w akcji ra to w ni czej two rzo ny
jest z ele men tów sy ste mu lo gi sty ki bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa (SLBP). SLBP – sta no wi zbiór or ga nów
kie ro wa nia oraz wy ko na w czych sprzê ¿o nych re la cja mi info rma cyj ny mi i zasi le nio wy mi prze zna czo -
nych do utrzy ma nia ci¹g³oœci pro ce sów lo gi sty cz nych rea li zo wa nych na rzecz bez pie cze ñ stwa w wa -
run kach wyst¹pie nia za gro ¿e nia, po wsta³ego w wy ni ku za gro ¿eñ na tu ra l nych, cywi liza cy j nych czy
spo³ecz nych (we wnê trz nych). 
                            SLBP = <SZ, SUSB, SRM, SP, ST, SM, SF, SPZ, SR, SE, SO, R>,
gdzie: SZ – pod sy stem za opa try wa nia; SUSB – pod sy stem us³ug socja lno- by to wych; SRM – pod sy stem
ra tow ni c twa me dy cz ne go (mo¿e te¿ byæ: tech ni cz ne go, wod no- nur kowe go, wyso ko œcio we go, che mi cz -
ne go); SP – pod sy stem pro du kcji; ST – pod sy stem trans po rtu; SM – pod sy stem maga zy no wa nia;
SF – pod sy stem fi nan so wy; SPZ – pod sy stem za mó wieñ; SR – pod sy stem re cy klin gu; SE – pod sy stem
eko lo gi cz ny; SO – pod sy stem ochro ny; R – zbiór re la cji po miê dzy pod sy ste ma mi oraz po miê dzy sy stem 
a oto cze niem.



Zarz¹dza nie sy ste mem za si la nia logi sty cz ne go jest to pro ces obe j muj¹cy ze spó³
dzia³añ lo gi cz nie powi¹za nych ze sob¹ (pla no wa nie, wdra ¿a nie, re a li za cjê, kon tro -
lê), od by waj¹cy siê w spo sób efe kty w ny i mi ni ma li zuj¹cy ko szty pro ce sów, kon -
cen truj¹cy siê na przep³ywach i maga zy no wa niu za so bów za si le nio wych (su ro w -
ców, wy ro bów go to wych) oraz od po wied niej in fo r ma cji od pun ktu po cho dze nia
(po zy ska nia) do pun ktu u¿y t ko wa nia (œwia d cze nia us³ugi lo gi sty cz nej), w ce lu jak
naj le p sze go do sto so wa nia siê do ska li po trzeb i po zio mu ich za spo ka ja nia.

Wspó³cze s ne ro zu mie nie pro ce sów za si la nia logi sty cz ne go, to in te gra cja stru -
mie ni rze czo wych i info rma cy j nych oraz pa trze nie na pro ce sy za si le nio we
dzia³añ pod mio tów ra to w ni czych po przez pry z mat tych stru mie ni, spra w no œci
ich przep³ywu, a ta k ¿e ko sztów, ja kie za sob¹ poci¹gaj¹. W tym po jê ciu pro ce sów
za si la nia logi sty cz ne go za wie ra siê ta k ¿e za bez pie cze nie beha wio ra l ne i egzy sten -
cja l ne spo³ecze ñ stwa w sta nach za gro ¿e nia ¿y cia i zdro wia, jego po ziom, ja koœæ,
sku te cz noœæ oraz po czu cie bez pie cze ñ stwa indy widu al ne go i grupowego.

Ce chy chara ktery sty cz ne, ja kie po wi nien spe³niaæ sy ste mu za si la nia logi sty -
cz ne go (ale nie ty l ko), to7:
l ce lo woœæ,
l pro sto ta (mini ma li za cja ko sztów, ma ksy mali za cja za spo ko je nia po trzeb po -

szko do wa nych),
l prze j rzy stoœæ (czy te l ny po dzia³ za dañ, obo wi¹zków, ko m pe ten cji i odpo wie -

dzial no œci),
l stru ktu ra (fun kcjo na l noœæ czê œci sk³adaj¹ce siê na sy stem),
l hie ra r chia (ele men ty kszta³tuj¹ce re la cje na po szcze gó l nych po zio mach),
l ho me o sta za (zdo l noœæ sy ste mu do po wro tu do sta nu wyj œcio we go w sy tu a cji

po zda rze niach zak³ócaj¹cych, np. awa riach, ka ta stro fach, stra tach),
l adap ta cy j noœæ (do sto so wa nie siê sy ste mu do zmie niaj¹cych siê wa run ków

oto cze nia, ela sty cz noœæ),
l samo orga ni za cja (zdo l noœæ do ucze nia siê, do sto so wa nia sy ste mu do zmie -

niaj¹cych siê po trzeb, zmia ny ad ap ta cyj ne),
l otwa r toœæ na wspó³dzia³anie (zdo l noœæ do wy mia ny in fo r ma cji z oto cze niem

sy ste mo wym, rze czy w sy ste mie i oto cze niu),
l ekwi wa len t noœæ (ten sam efekt mo¿e byæ osi¹gniê ty ró ¿ ny mi œro d ka mi, spo -

so ba mi),
l sy ne r gia (suma ele men tów sk³ado wych nie musi byæ rów na ele men tom, to

efekt wzmo c nie nia w wy ni ku wspó³dzia³ania).
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7 S. Dwo re cki, J. Be r ny: op. cit.



Two rze nie sy ste mu za si la nia logi sty cz ne go rea li zo wa ne jest w czte rech eta -
pach8 (rys. 3):
1) ana li za,
2) pro je kto wa nie,
3) wdro ¿e nie,
4) ko ry go wa nie.

£atwo za uwa ¿yæ, ¿e jest to pro ces ci¹g³y – maj¹cy na celu nie ty l ko bie¿¹ce
ko ry go wa nie przy jê tych roz wi¹zañ w fun kcji wnio sków i spo strze ¿eñ po ja -
wiaj¹cych siê w cza sie wdra ¿a nia sy ste mu, ale rów nie¿ sy ste maty cz ne uspra w nia -
nie (do sko na le nie) w fun kcji wy ni ków ana li zy uwa run ko wañ ze w nê trz nych oraz
zaob ser wo wa nych tren dów ich zmia ny. Sy stem za si la nia logi sty cz ne go pod mio -
tów ucze st nicz¹cych w akcji ra to w ni czej po wi nien byæ do sto sowy wa ny do pro -
gno zowa ne go za gro ¿e nia (ska li czaso wo- prze strzen nej i in ten syw no œci).

Przy stê puj¹c do two rze nia sy ste mu za si la nia logi sty cz ne go, na le ¿y za sto so waæ 
po dej œcie sy ste mo we9, uw z glêd niaj¹ce na stê puj¹ce ce chy po dej œcia do ba da ne go
obie ktu (sy ste mu b¹dŸ pro ce su), za rów no na p³asz czy Ÿ nie: prze strzen nej, orga -
niza cy j nej, jak i info rma cy j nej: 
l ho lizm – roz pa try wa nie sy ste mu i pro ce sów (obie któw, zda rzeñ, zja wisk, itp.)

jako ca³oœci, z uw z glêd nie niem oto cze nia;
l kom p le kso woœæ – uja w nie nie ró¿ no rod no œci sprzê ¿eñ i re la cji we wnê trz nych

oraz ze w nê trz nych roz pa try wa nych pro ce sów;
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Rys. 3. Eta py two rze nia sy ste mu za si la nia logi sty cz ne go

8  Czêœæ pra kty ków w stan dar dach dzia³ania w prze wi dy wa niu za gro ¿e nia prze wi du je czte ry eta py
dzia³ania: Za po bie ga nie, Przy go to wa nie, Moni to ro wa nie i re a go wa nie, Od twa rza nie. Inni z ko lei, na
pod sta wie do œwia d cze nia, ob se r wa cji z æwi czeñ i prze pro wa dzo nych ana liz, za naj bar dziej w³aœci wy
uwa ¿aj¹ po dzia³ na piêæ eta pów roz pa try wa nych w stan dar dach dzia³ania dla mog¹cych za ist nieæ za gro -
¿eñ: Roz po zna wa nie, ana li zo wa nie i pla no wa nie; Przy go to wa nie i szko le nie; Pro fi la kty kê za po bie ga -
nia; Re a go wa nie; Od twa rza nie.

9  S. Dwo re cki, J. Be r ny, op. cit.



l esen cjo na lizm – kon cen tro wa nie uwa gi na ele men tach isto t nych dla roz pa try -
wane go sy ste mu, z pun ktu wi dze nia jego mie j s ca i roli w wielo pod mio to wej
akcji ra to w ni czej;

l kon te ksto woœæ – roz pa try wa nie pro ce sów sy ste mu ze wzglê du na jego mie j s ce
(œro do wi sko, oto cze nie) na tle ca³oœci wielo pod mio to wej akcji ra to w ni czej.

l oraz oce nê
10

:
l przy da t no œci – po zwa la okre œliæ sto pieñ przy da t no œci pro ce su i jego do pa so wa -

nie do wy ma gañ sy ste mu logi sty cz ne go;
l ch³on no œci – po zwa la oce niæ w³aœci wo œci isto t ne z pun ktu wi dze nia ko sztów

utrzy ma nia pro ce su – ene r goch³on noœæ, ma te ria³och³on noœæ i spra w noœæ re a -
li za cji pro ce su;

l go to wo œci – pro ces jest rea li zo wa ny w wy ma ga nym prze dzia le cza so wym, szy b -
koœæ re a go wa nia na aktu a l ne po trze by za si le nio we;

l ter mi no wo œci – pe w noœæ, ¿e pla no wa ny czas re a li za cji do sta wy zo sta nie do trzy -
ma ny (za le ¿y od nie za wod no œci prze bie gu pra cy po szcze gó l nych cy kli
sk³ado wych); 

l otwa r to œci – zdo l noœæ do wy mia ny in fo r ma cji, per so ne lu i dóbr eko no mi cz -
nych w sy ste mie i z oto cze niem;

l samo orga ni za cji – zdo l noœæ do „ucze nia siê”, do sto so wa nia sy ste mu do po -
trzeb, zmia ny do ra Ÿ ne lub trwa³e;

l eko nomi cz no œci – czy re a li za cja pro ce su jest ra cjo na l na, re la cja koszt – efekt
(je ¿e li jest mo ¿ li wa);

l alte rna tyw no œci – ten sam efekt mo¿e byæ osi¹gniê ty ró ¿ ny mi za so ba mi (œro d -
ka mi) lub in ny mi spo so ba mi (alte rna ty w ne Ÿród³a za opa trze nia);

l ste rowa l no œci – po zwa la oce niæ spo sób zarz¹dza nia pro ce sem, ja koœæ obie gu in -
fo r ma cji i sy stem ³¹czno œci;

l ela sty cz no œci (ad opcy j no œci) – wi¹¿e siê z kry te rium ste rowa l no œci i po zwa la
oce niæ po da t noœæ na zmia ny stru ktu ry we wnê trz nej pro ce su do spe³nia nia
spe cy fi cz nych wy ma gañ, ade k wa t nie do zmie niaj¹cych siê uwa run ko wañ
i mo ¿ li wo œci komu ni ko wa nia;

l od po rno œci – okre œla sto pieñ pod trzy ma nia pod sta wo wych fun kcji pro ce su
logi sty cz ne go w obe cno œci zak³óceñ wy stê puj¹cych w oto cze niu;

l sy ne r gii – efekt dzia³ania ele men tów zin te gro wa nych sy ste mu za si la nia logi -
sty cz ne go jest wiê kszy sumy efe któw ele men tów sk³ado wych, tzw. efekt
wzmo c nie nia;

l bez pie cze ñ stwa – po zwa la oce niæ po ziom fun kcjo nal no œci i przy da t no œci w ob -
li czu za gro ¿eñ ele men tów sy ste mu, oce niæ fun kcjê ci¹g³oœci dzia³ania.
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Trud noœæ pla no wa nia i orga ni zo wa nia splo tu zda rzeñ11 oraz pro ce sów12 za si -
le nio wych w wielo pod mio to wej akcji ra to w ni czej na du¿¹ ska lê po le ga na tym, ¿e
nie za le ¿ nie od tego, i¿ s¹ one „przy goto wy wa ne” wcze œ niej (za pla no wa ne), to
pozostaj¹ za le ¿ ne od ska li za gro ¿e nia, tzn. sto pieñ (in ten sy w noœæ) wy czer py wa -
nia (zu ¿y wa nia) po ten cja³u tech ni cz ne go i ma te ria³owe go wy ni ka z cha ra kte ru
tych dzia³añ. Oz na cza to, ¿e zda rze nia (pro ce sy) za si le nio we pod mio tu s¹ ste ro -
wa ne przez bie¿¹ce de cy zje do tycz¹ce pla no wa nia i orga ni zo wa nia dzia³añ w ob -
sza rze bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go.

Z dru giej stro ny, maj¹c na uwa dze, ¿e za si la nie lo gi sty cz ne jest nie ja ko wcze œ -
niej skwan ty fi ko wa ne (no r ma mi zu ¿y cia, urzu to wa niem i rozmie sz cze niem za so -
bów za si le niowych, roz mie szcze niem in fra struktury lo gi sty cz nej, or ga ni zacj¹ pro -
du kcji itp.), sta no wi to pe w ne ogra ni cze nie, któ re musi byæ uwz glê d nio ne
w pla no wa niu i orga ni zo wa niu dzia³añ. Mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e dzia³al noœæ pod -
mio tu jest ogra niczo na przez mo ¿ li wo œci orga niza cy j ne, eko no miczne i ma te -
ria³owo- tech ni cz ne or ga ni za cji (or ga nów ad mi ni stra cji ze spo lo nej, in sty tu cji ad -
mi ni stra cji pu b li cz nej, szko³y, fi r my, przed siê bio r stwa). 

Jed nym z ele men tów po zwa laj¹cych na tê ra cjo nali za cjê jest ustale nie op ty ma l -
nych (quasi -opty ma l nych) norm lub wska Ÿ ni ków zu ¿y cia po ten cja³u zasi le nio we -
go (PZL). Po win ny one od wzo ro wy waæ miê dzy in ny mi: pro gno zo wan¹ sy tu a cjê;
cha ra kter i wa run ki pro wa dze nia dzia³añ; ska lê po trzeb (lu dzi, sprzê tu tech ni cz ne -
go, na rzê dzi, obie któw in fra stru ktu ry).

PZL = f(pZ, PZT, INZ, TZ, WPS, WIT, WGZ),
gdzie: 
PZL – po ten cja³ za si la nia logi sty cz ne go,
pZ  – pra wdopo dobie ñ stwo wyst¹pie nia za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa, 
PZT – sza co wa na po wie rz ch nia za gro ¿o ne go te re nu,
INZ – sza co wa na in ten sy w noœæ na ra sta nia za gro ¿e nia,
TZ  – sza co wa ny czas trwa nia za gro ¿e nia,
WPS  – wspó³czyn nik pra wdo podo b nych szkód,
WIT – wspó³czyn nik na sy ce nia te re nu in fra stru ktur¹ te ch niczn¹,
WGZ  – wspó³czyn nik gê sto œci za lud nie nia (zur bani zo wa nia).

Jed no cze œ nie na le ¿y mieæ œwiado moœæ z³o¿o no œci tego przed siêwziê cia, po nie -
wa¿ prze bieg i cha ra kter oraz wa run ki (sy tu a cje), w ja kich mog¹ byæ pro wa dzo ne
pod sta wo we dzia³ania s¹ zmien ne i trud ne do jed noz nacz ne go okre œle nia, a tym
bardziej – do pre cyzy j ne go za pla nowa nia. Dla te go trud no jest przed sta wiæ prost¹
me to dê okre œla nia po trzeb za si le nio wych pod mio tu. Po dej mo wa nie jaki ch ko l wiek 
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rze nia (czy ny) na stê puj¹ jed no cze œ nie tworz¹c akor dy, powi¹zane przy czy no wo w ca³oœæ, ze wzglê du
na wy ró ¿ nio ne ce chy, a w da nym prze dzia le cza su stan ko ñ co wy ka ¿ de go z nich jest ró ¿ ny od sta nu
pocz¹tko we go.



de cy zji o nor mali zo wa niu zu ¿y cia œro d ków i za so bów po ten cja³u po win no byæ po -
prze dzo ne wni kli wy mi ba da nia mi (ana liz¹ i syn tez¹) mi nio nych oraz wspó³cze s -
nych uwa run ko wañ pod k¹tem ge ne ro wa nia po trzeb i or ga nizo wa nia pro ce su zasi -
le nio we go. Tylko wów czas bê dzie mo ¿ li we wia rygod ne okre œle nie
(ziden tyfi ko wa nie) dzia³añ za si le nio wych i ich kwan tyfi ko wa nie, te z ko lei pos³u¿¹ 
do wy pra co wa nia me to dy ra cjona lne go okre œle nia po trzeb sy ste mu logi sty cz ne go
i je go or ga ni za cji.

Ja koœæ prze bie gu pro ce sów za si la nia logi sty cz ne go za le ¿y od prze strze ga nia
pod sta wo wych za sad zarz¹dza nia13:
l odpo wie dzia l noœæ – po no szo na wspó l nie przez wszy stkich ucze st ni ków pro -

ce su de cy zyj ne go;
l za bez pie cze nie – po zy ski wa nie za so bów za si le nio wych zgod nie z prze pi sa mi

pra wa, prio ry te ta mi i aktu a l ny mi mo¿ li wo œcia mi;
l upra w nie nie (kom pe ten cyj noœæ) – wy ko na w ca musi po sia daæ od po wied nie

ko m pe ten cje do wyko rzy sty wa nia za so bów ko nie cz nych do re a li za cji za da -
nia:
– koor dy no wa nie i usta la nie prio ry te tów,
– okre œla nie wy mo gów,
– ne go cjo wa nie;

l wspó³pra ca – wspó³dzia³anie rea li zo wa ne miê dzy ucze st ni ka mi pro ce su umo¿ -
li wia wy eli mino wa nie wspó³za wod ni c twa w po zy ski wa niu za so bów;

l kon ty nu a cja – w za kre sie pla no wa nia i rea li zo wa nia za dañ po win na za pe w niæ 
efe kty w noœæ i spra w noœæ prze bie gu pro ce sów;

l eko no mi cz noœæ – przy go to wa nie i re a li za cja za dañ za pe w nia nie ty l ko ade k -
wa t nie i sku te cz nie, ale rów nie¿ od po wie d nio ra cjo na l ne wy ko rzy sta nie do -
stê p nych za so bów zgod nie z ide¹: mo ¿ li wo œci, ja ko œci, mie j s ca, cza su (le piej,
szy b ciej, ta niej);

l prze j rzy stoœæ – ja s noœæ sy tu a cji do ty czy po trze by po sia da nia do stê pu do in for -
ma cji w za kre sie sta nu, po zio mu przy go to wa nia i re a li za cji;

l re fun da cja – zwrot ko sztów po no szo nych przez po szcze gó l nych ucze st ni -
ków;

l ho me o sta za – zdo l noœæ sy ste mu do po wro tu do sta nu wyj œcio we go po wy ko -
na niu za da nia (zda rze niach zak³ócaj¹cych w sy tu a cji kry zy so wej).
W pro ce sie pla no wa nia i orga ni zo wa nia za si la nia logi sty cz ne go nie bez zna -

cze nia bê dzie rów nie¿ uw z glêd nie nie ta kich ele men tów, jak:
– usta le nie wspó³rzêd nych rozs¹dne go uk³adu od nie sie nia, tzw. oto cze nia bli ¿ -

sze go i da l sze go ba da nych zda rzeñ (zja wisk, pro ce sów); 
– wia ry god na iden ty fi ka cja zda rzeñ (zja wisk, pro ce sów); 
– okre œle nie uwa run ko wañ im to wa rzysz¹cych; 
– usta le nie przes³anek i zwi¹zków przy czyno wo-sku tko wych;
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– okre œle nie ob sza rów i na rzê dzi (sty mu la to rów) umo ¿ li wiaj¹cych ste ro wa nie
roz wo jem sto sun ków sy ste mo wych i miê dzysy ste mo wych; 

– okre œle nie ce lów za mie rzo nych i pra wdo podo b nych sku t ków ubo cz nych okre -
œlo nych za cho wañ (oddzia³ywañ).
Isto ta dzia³añ za si le nio wych pole ga na przy go to wa niu od po wiednio roz mie sz -

czo nego po ten cja³u logi sty cz ne go oraz za pe w nie niu mo ¿ li wo œci ra cjo nal ne go wy -
ko rzy sta nia go pod czas dzia³ania (akcji ratow niczo- gaœ ni czej, ewa ku a cji po szko do -
wa nych, udzie la nia po mo cy me dy cz nej, œwia d cze nia us³ug by to wych itp.)
– w o pa r ciu o uw z glêd nie nie uwa run ko wañ wy ni kaj¹cych z w³aœci wej dia g no zy
sy tu a cji kry zy so wej, ana li zy sy tu a cji oraz oce ny si³ i œro d ków ko nie cz nych do
sku te cz ne go re a go wa nia.

2. Oce na spra w no œci i spó j no œci sy ste mów za si la nia
logi sty cz ne go pod mio tów w akcjach ra to w ni czych

2.1. Pro ce du ra ba da nia

Zarz¹dza nie sy ste mem za si la nia logi sty cz ne go, jako sk³ado wej czê œci zarz¹ -
dza nia kry zy so we go, obe j mu je:
l fo r mo wa nie stra te gii dzia³añ,
l pla no wa nie, ini cjo wa nie i ste ro wa nie pro ce sem za si la nia logi sty cz ne go,
l kon tro lê sy ste mu i pro ce sów re a li za cji za dañ lo gi sty cz nych.

W ra mach kon tro li sy ste mu i pro ce su re a li za cji za dañ lo gi sty cz nych prze pro -
wa dza siê oce nê spra w no œci i spó j no œci sy ste mów za si la nia logi sty cz ne go wielo -
pod mio to wych akcji ra to w ni czych (rys. 4). 

Ba da nia ocen ne sy ste mu i pro ce su re a li za cji za dañ lo gi sty cz nych w wielo pod -
mio to wych akcjach ra to w ni czych pro wa dzo ne s¹ w czte rech fa zach. W pie r wszej
na le ¿y do ko naæ sto so w ne go ich za pla no wa nia, okre œlaj¹c przed miot i cel ba da nia 
oraz do braæ w³aœciw¹ me to dy kê i na rzê dzia ba da w cze. Na stê p nie, zgod nie z przy -
jê ty mi usta le nia mi, wy ko naæ ba da nia. Wa ¿ ne jest, aby uzy skaæ w nich od nie sie -
nie do wy mo gów, ja kie zo sta³y okre œlo ne dla two rzo ne go sy ste mu za si la nia lo gis ty -
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cz ne go (sfo r mu³owa ne wy ¿ej). Uzy ska ne wy ni ki na le ¿y pre cy zy j nie za no to waæ,
gdy¿ na ich pod sta wie, w ko le j nej fa zie ba dañ, bê dzie do ko ny wa na oce na sy ste -
mu (pro ce su). Wy ni ki do ko na nej oce ny po win ny byæ wy ko rzy sta ne do po wziê cia 
de cy zji co do za kre su i g³êbo ko œci po trze b nych zmian w ist nie j¹cych roz wi¹za -
niach (sko ry go wa nia), tak aby wp³ynê³y one na po pra wê sku te cz no œci i efe kty w -
no œci sy ste mu (pro ce su) za si la nia logi sty cz ne go.

Ty po wa me to dy ka oce ny spra w no œci fun kcjo no wa nia sy ste mu logi sty cz ne go
po win na obe j mo waæ14: 
 1) okre œle nie pro ble ma ty ki, za kre su i celu ba dañ,
 2) opra co wa nie har mo no gra mu prac,
 3) usta le nie me to dy ba dañ,
 4) okre œle nie ro dza ju Ÿró de³ da nych,
 5) ze bra nie ma te ria³ów li cz bo wych oraz przy go to wa nie i oce na in fo r ma cji po -

trze b nych w pra cach ana li ty cz nych,
 6) usta le nie zwi¹zków ba da nych zja wisk (ele men tów sy ste mu logi sty cz ne go, pro -

ce sów lo gi sty cz nych),
 7) do ko na nie wstê p nej oce ny i usta le nie g³ów nych ten den cji zmian,
 8) do ko na nie oce ny czyn ni ków wp³ywaj¹cych na ba da ny ele ment (pro ces),
 9) ze bra nie i opra co wa nie in fo r ma cji o od dzia³ywa niu ba da ne go ele men tu (zja -

wi ska) na inne oraz do ko na nie oce ny sku t ków tego od dzia³ywa nia,
10) ana li zê sy ste mu logi sty cz ne go na ró ¿ nych szcze b lach orga niza cy j nych przed -

siê bio r stwa,
11) usta le nie wnio sków z ana li zy wstê p nej oraz pod da nie ich pod dys ku sjê spe cja -

li stów,
12) do ko na nie oce ny po szcze gó l nych pio nów, ko mó rek i pra co w ni ków odpo wie -

dzia l nych za ba da ne pro ble my,
13) sfo r mu³owa nie wnio sków do oce ny syn te ty cz nej,
14) opra co wa nie pro po zy cji roz wi¹zañ, któ re na pod sta wie wy ni ków prze pro wa -

dzo nych ba dañ ujm¹ w spo sób uporz¹dko wa ny syn te tyczn¹ oce nê fun kcjo no -
wa nia sy ste mu logi sty cz ne go,

15) oce nê i wnio ski wraz z ich uza sad nie niem.

2.2. Kry te ria oce ny sy ste mu (pro ce su) za si la nia logi sty cz ne go

Sy stem za si la nia logi sty cz ne go fun kcjo nuj¹cy w ra mach wielo pod mio to wych
akcji ra to w ni czych, mo ¿ na roz pa try waæ, wy ró ¿ niaj¹c w nim trzy p³asz czy z ny
(trzy stru ktu ry):
l prze strzenn¹ – akcen to wan¹ po przez po³¹cze nie ele men tów sy ste mu i prze -

p³yw stru mie ni dóbr eko no mi cz nych w ra mach œwia d czeñ ra to w ni czych,
l or ga ni za cyjn¹ – w ro zu mie niu kla sy cz nym tra kto wan¹ jako zor gani zo wa nie

ele men tów sy ste mu po przez od po wied nie wiê zi (stru ktu rê),
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l in fo r ma cyjn¹ – prze ja wia siê w po sta ci przep³ywu stru mie ni informa cyjno- de -
cyzy j nych – nie zwy kle wa¿n¹ z pun ktu wi dze nia sku te cz no œci zarz¹dza nia
akcj¹ ra to w nicz¹.
Na ka ¿ dej z p³asz czyzn wy stê puj¹ przep³ywy oraz re la cje po miê dzy ele men ta -

mi od po wia daj¹cych im stru ktur. P³asz czy z ny te s¹ ze sob¹ si l nie powi¹zane i ra -
zem tworz¹ spójn¹ ca³oœæ opi suj¹c¹ wielo wy mia ro woœæ sy ste mu logi sty cz ne go.
Do ty czy to w rów nej mie rze sy ste mów w ska li ma kro, jak i sy ste mów lo gi sty cz -
nych po szcze gó l nych pod mio tów bior¹cych udzia³ w akcji ra to w ni czej. Wa ¿ ne
jest, aby mo ¿ na by³o od nieœæ siê do tych stru ktur (przy j muj¹c od po wied nie kry -
te ria) z pun ktu wi dze nia oce ny spó j no œci, sku te cz no œci i efe kty w no œci.

Kry te ria ro zu mia ne s¹ jako obse rwo wa l ne wie l ko œci zmien ne, nie zbêd ne do
uchwy ce nia in nej zmien nych bez po œred nio nieob serwo wa l nych. Po trze b ne s¹
wte dy, gdy obiekt (zja wi sko), któ ry nas in te re su je, jest trud ny do ob se r wa cji i po -
mia ru. Ce chy do bre go kry te rium, to:
l ade k wa t noœæ – w³aœci wy (wia ry god ny) opis ana lizo wa ne go fra g men tu rze czy -

wi sto œci (sy ste mu, pro ce su),
l aktu a l noœæ – oce na win na do ty czyæ bie¿¹cej dzia³al no œci (za cho wañ sy ste mu,

prze bie gu pro ce sów),
l dok³ad noœæ – po wi nien uw z glêd niaæ mo ¿ li wie dok³ad nie stan obie ktu (sy ste -

mu, pro ce su) i to wa rzysz¹ce mu uwa run ko wa nia (szan se i za gro ¿e nia, si l ne
i s³abe stro ny), aby two rzyæ przes³anki do pod jê cia do brych de cy zji, po pra -
wiaj¹cych ist niej¹cy stan rze czy (sy stem, pro ces),

l roz leg³oœæ – wi nien obe j mo waæ wie le ro ¿ nych mo ¿ li wych wa rian tów sta nów
ba da nej rze czy wi sto œci (sy ste mu, pro ce su) i pra wdo podo b nych (pro gno zo wa -
nych) oko li cz no œci (uwa run ko wañ) w ja kich mog¹ one wyst¹piæ,

l kom p le t noœæ – ca³oœcio we uj mo wa nie i oce na ba da ne go sy ste mu.
l po rów nywa l noœæ – mo ¿ li woœæ oce ny po rów na w czej fra g men tu rze czy wi sto œci

(sy ste mu, pro ce su) w ro ¿ nych aspe ktach fun kcjo no wa nia (re tro spe ktyw nie,
diag no sty cz nie, pro gno sty cz nie),

l zro zu mia³oœæ – kon stru k cja wska Ÿ ni ka po win na byæ pro sta, czy te l na, jed noz -
na cz na i lo gi cz nie zro zu mia³a,

l kom paty bi l noœæ – do stê p noœæ za sto so wa nia do ba da ne go fra g men tu rze czy wi -
sto œci (sy ste mu, pro ce su) oraz mo ¿ li woœæ wy ko rzy sta nia w sy ste mie info rma -
ty cz nym bêd¹cym w dys po zy cji ba daj¹cego (oce niaj¹cego).
Oce nê spra w no œci i sku te cz no œci fun kcjo no wa nia sy ste mu za si la nia logi sty cz -

ne go prze pro wa dza siê, przy j muj¹c na stê puj¹ce kry te ria: 
 1. Syn chro ni za cja (jed noœæ) ce lów (SC). Ce lem sy ste mu za si la nia logi sty cz ne -

go jest za pe w nie nie op ty ma l nych wa run ków fun kcjo no wa nia pod mio tów
akcji ra to w ni czej dla osi¹gniê cia ma ksy ma l nej sku te cz no œci przy akce pto wa l -
nych nak³adach. We wszy stkich sfe rach dzia³al no œci lo gi sty cz nej (kon ce pcy j -
nej i pra kty cz nej) na le ¿y d¹¿yæ do pre cyzy j ne go okre œle nia ce lów za si la nia
logi sty cz ne go. Cele po szcze gó l nych pod mio tów lo gi sty cz nych ucze st ni cz¹cych
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w re a li za cji pod jê tych przed siê w ziêæ za si la nia logi sty cz ne go wielo pod mio to -
wej akcji ra to w ni czej po win ny byæ spó j ne we wnê trz nie. Wszy stko, co ko l wiek
i kto ko l wiek czy ni, w dzia³al no œci lo gi sty cz nej ma gwa ran to waæ pe³ne
osi¹gniê cie celu g³ów ne go (pod sta wo we go) sy ste mu za si la nia logi sty cz ne go.

 2. Wia ry god noœæ info rma cy j na pro ce su de cy zyj ne go (WIPD). Pro ces pro gno -
zo wa nia po ten cja l nych za gro ¿eñ oraz pla no wa nia dzia³añ za si le nio wych oraz
pro ces de cy zy j ny i wpro wa dza nie bie¿¹cych ko rekt w dzia³aniach ope ra cy j -
nych od by wa siê w opa r ciu o po sia da ne in fo r ma cje. Ze wzro stem wia ry god no -
œci, pe³no œci i aktu a l no œci in fo r ma cji wzra sta wia ry god noœæ info rma cy j na
sk³ado wych pro ce su de cy zyj ne go. 

 3. Go to woœæ ope ra cy j na (GO): Wy ra ¿a go to woœæ sy ste mu za si la nia logi sty cz ne -
go do pod jê cia dzia³añ ope ra cy j nych umo ¿ li wiaj¹cych za pe w nie nie egzy s ten -
cja l nych i beha wio ra l nych po trzeb osób po szko do wa nych oraz pod mio tów
bior¹cych udzia³ w akcji ra to w ni czej.

 4. Or ga ni za cja po ten cja³u za so bów za si le nio wych (OPZZ): wy ra ¿a spo sób
roz mie sz cze nia i mo ¿ li wo œci dys po no wa nia po ten cja³em lo gi sty cz nym w sy tu -
a cji za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa i po trze by uru cho mie nia wielo pod mio to wej
akcji ra to w ni czej. 

 5. Spra w noœæ sy ste mu logi sty cz ne go (SSL): wy ra ¿a fa cho woœæ, umie jê t noœæ
i ko m pe ten cje ele men tów wy ko na w czych sy ste mu lo gi sty ki za si le nio wej
do wy ko na nia za da nia na po¿¹da nym po zio mie dok³ad no œci, i jed no cze œ nie
saty s fa kcjo nuj¹cym od bio r cê z pun ktu wi dze nia ja ko œci. 

 6. ¯ywo t noœæ (bez pie cze ñ stwo) sy ste mu za si la nia logi sty cz ne go (si³ i œro d -
ków) (¯SZL): wy ra ¿a sto pieñ za bez pie cze nia sy ste mu za si la nia logi sty cz ne go
przed za gro ¿e nia mi na tu ral ny mi, tech ni cz ny mi i lu dz ki mi (np.: pod to pie nia,
za la nia, po ¿ar, ka ta stro fa te ch ni cz na, dzia³ania ter rory sty cz ne i dy wer sy j ne,
sa bo ta¿, kra dzie¿), uby t ka mi za so bów ma te ria³owo- tech ni cz nych po wsta³ymi
w wy ni ku na tu ral ne go sta rze nia siê lub niew³aœci wych wa run ków ich utrzy -
my wa nia oraz od po rnoœæ na dez orga ni za cjê dzia³añ z nich wy ni kaj¹c¹. 

 7. Go spo da r noœæ sy ste mu logi sty cz ne go (GSL): wy ra ¿a oce nê or ga ni za cji sy -
ste mu za si la nia logi sty cz ne go w aspe kcie go spo dar ki ma ga zy no wej za so bów
za si le nio wych, ra cjo nal no œci u¿y cia za so bów i w³aœci we go wy ko rzy sta nia si³
i œro d ków lo gi sty cz nych. 

 8. Organi za cja za si la nia logi sty cz ne go (OZL): wy ra ¿a do sto so wa nie stru ktur
fun kcjo na l nych i za da nio wych (prze j rzy sty i czy te l ny po dzia³ ko m pe ten cji
i odpo wie dzial no œci) or ga nów lo gi sty cz nych do zarz¹dza nia pro ce sa mi zasi le -
nio wy mi wielo pod mio to wych akcji ra to w ni czych w sy tu a cjach kon fli kto wych 
i za gro ¿e nia osób i mie nia. W wielo pod mio to wych akcjach ra to w ni czych
wszy stkie ele men ty sk³ado we lo gi sty ki do brze fun kcjo nuj¹ je dy nie w œcis³ym
wspó³dzia³aniu (in te gra cji) ze sob¹ i bez po œred nim oto cze niem, je ¿e li wsze l -
ka dzia³al noœæ kie ro w ni cza, tj. pla no wa nie, orga ni zo wa nie, ste ro wa nie i kon -
tro lo wa nie sta no wi dzia³ania wza je m nie sprzê ¿o ne i za le ¿ nie od sie bie, gdy¿
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ty l ko w ta kich wa run kach mog¹ za pe w niaæ op ty ma l ne fun kcjo no wa nie lo gi -
sty ki. Kom p le kso we roz wi¹za nie pro ble ma ty ki or ga ni za cji zarz¹dza nia pro ce -
sa mi logi sty cz ny mi jest wa run kiem po wo dze nia w pra kty cz nym dzia³aniu,
st¹d wsze l kie aspe kty pro ce sów lo gi sty cz nych po win ny byæ œci œle zwi¹zane
z in ny mi dzie dzi na mi fun kcjo nal ny mi. 

 9. Do stê p noœæ za so bów lo gi sty cz nych (DZL): wy ra ¿a mo ¿ li woœæ re a li za cji za -
dañ lo gi sty cz nych pod czas wielo pod mio to wej akcji ra to w ni czej, z pun ktu
wi dze nia do stê p no œci do za so bów za si le nio wych, w za ist nia³ej sy tu a cji i uwa -
run ko wa niach. Do stê p noœæ do za so bów za si le nio wych jest jed nym z czyn ni -
ków wa run kuj¹cych sku te cz noœæ dzia³ania or ga nów wy ko na w czych lo gi sty ki. 

10. Re a l noœæ za dañ za si le nio wych (RZZ): wy ra ¿a sto su nek rze czy wi s tych mo ¿ -
li wo œci za spo ko je nia po trzeb za si le nio wych osób po szko do wa nych i ucze st -
nicz¹cych w wielo pod mio to wej akcji ra to w ni czej do pla no wa nych po trzeb
wy ni kaj¹cych z sy tu a cji kry zy so wej i za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa osób i mie nia. 
Wsze l ka dzia³al noœæ lo gi sty cz na musi uw z glêd niaæ ra cjo na l ne roz wi¹za nia
kon ce pcy j ne ³añ cu cha za si la nia logi sty cz ne go, uwa run ko wa nia we wnê trz ne
i ze w nê trz ne oraz musi byæ opa r ta na aktu a l nych i wia ry god nych in fo r ma -
cjach. Re a l noœæ mo ¿ li wo œci wy ko na nia pla no wa nych dzia³añ za si le nio wych
mo¿e wy ni kaæ z rze te l no œci do sta wy dóbr eko no mi cz nych do mie j s ca zda rze -
nia.

11. Ci¹g³oœæ pro ce sów za si le nio wych (CPZ): wy ra ¿a mo ¿ li wo œci rea li zo wa nia
za dañ za si la nia logi sty cz ne go w fun kcji za pe w nie nia ci¹g³ego do stê pu do za so -
bów ma te ria³owo- tech ni cz nych w okre œlo nym mie j s cu, cza sie i w³aœci wej li cz -
by w po szcze gó l nych aso r ty men tach tych dóbr. Ci¹g³oœæ pro ce sów
za si le nio wych jest nie zwy kle wa ¿ na z pun ktu wi dze nia sku te cz no œci wielo -
pod mio to wych akcji ra to w ni czych, dla te go po win ny one byæ spó j ne z pro wa -
dzon¹ akcj¹, a kie ro w ni cy tych ze spo³ów po win ni byæ w œcis³ym i ci¹g³ym ze
sob¹ kon ta kcie. 

12. Eko no mi cz noœæ dzia³añ lo gi sty cz nych (EDL): wy ra ¿a dzia³ania ele men tów
sy ste mu za si la nia logi sty cz ne go (de cy zy j nych i wy ko na w czych) na ce cho wa ne
m.in. kompe tency j no œci¹, za rad no œci¹, przed siê bior czo œci¹, fa cho wo œci¹, któ -
re umo ¿ li wiaj¹ sku te cz ne wy ko na nie za da nia przy ra cjo na l nym (op ty ma l nym) 
wy ko rzy sta niu za so bów lo gi sty cz nych (si³ i œro d ków) do stê p nych w da nym
cza sie i mie j s cu. Do oce ny ocze ki wa ne go zu ¿y cia za so bów wy ko rzy stu je siê ró¿ -
ne go ro dza ju no r ma ty wy, pro gno zy lub in tu i cjê. Do oce ny rze czy wi ste go zu -
¿y cia za so bów wy ko rzy stu je siê na to miast dane z ra po r tów lub spra wo z dañ
(ksiê go we) po prze pro wa dzo nych dzia³aniach. Mo ¿e my mó wiæ za tem o eko -
nomi cz no œci ma te ria³owej (EM), zwi¹za nej z ma te ria³och³on no œci¹. Rów nie
do brze mo ¿e my w eko nomi cz no œci dzia³añ lo gi sty cz nych uw z glêd niæ eko no -
mi cz noœæ cza sow¹ (ET), zwi¹zan¹ z cza soch³on no œci¹ dzia³añ. Do brze zor -
gani zo wa ny sy stem za si la nia logi sty cz ne go, a w szcze gó l no œci jego ele men ty
wy ko na w cze (ce chuj¹ce siê ww. wa lo ra mi) – bêd¹ w sta nie ra cjo na l nie wy ko -
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rzy staæ czas na sku te cz ne wy ko na nie za da nia. Po do b ne po dej œcie mo ¿e my za -
sto so waæ do ra cjo nal ne go u¿y cia si³ (po ten cja³u lu dz kie go) – eko no mi cz noœæ
si³ (EŒ). Okre œlo ne za da nie mo ¿ na wy ko naæ mnie j szy mi si³ami (przy zaan ga -
¿o wa niu mnie j sze go po ten cja³u lu dz kie go), pod wa run kiem, ¿e jest on do brze
zor gani zo wa ny i kom pe ten t ny (po sia daj¹cy ww. cech). 

13. Komu nika ty w noœæ ele men tów sy ste mu (KES): wska zu je na ta kie zor gani -
zo wa nie sy ste mu za si la nia logi sty cz ne go, któ re za pe w nia sprawn¹ i ko m pa ty -
biln¹ ³¹cznoœæ miê dzy kie ro w ni kiem sy ste mu za si la nia logi sty cz ne go
i kie ro w ni kiem wielo pod mio to wej akcji ra to w ni czej ucze st ni ka mi, ale rów -
nie¿ ko mu ni ka cjê wewn¹trz sy ste mu za si la nia logi sty cz ne go. Spó j noœæ sy ste -
mu ko mu ni ka cji za pe w nia spra w ny przep³yw stru mie ni info rma cy j no-
-de cy zy j nych miê dzy oso ba mi fun kcy j ny mi, co ma bez po œred ni wp³yw na
sku te cz noœæ dzia³ania sy ste mu. Aktu a l ne, bie¿¹ce, wia ry god ne i pe³ne in fo r -
ma cje umo ¿ li wiaj¹ po dej mo wa nie op ty ma l nych de cy zji, w³aœci wych do sy tu a -
cji i ska li za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa (za kre su akcji ra to w ni czej).

14. Nie za wod noœæ sy ste mu logi sty cz ne go (NSL): wy ra ¿a stan or ga ni za cji sy ste -
mu za si la nia logi sty cz ne go umo ¿ li wiaj¹cy mu sku te cz ne wy ko na nie za da nia
w za ist nia³ej sy tu a cji.

15. Ela sty cz noœæ sy ste mu za si la nia logi sty cz ne go (ESZL): wy ra ¿a tak¹ or ga ni -
za cjê sy ste mu za si la nia logi sty cz ne go, któ ra umo ¿ li wia do sto so wa nia siê jego
ele men tów do wsze l kich zmian wy ni kaj¹cych ze zmie niaj¹cego siê oto cze nia
(sy tu a cji kry zy so wej). Sku te cz ne, szy b kie i efe kty w ne re a go wa nie na wsze l kie
za ska kuj¹ce ne ga ty w ne zmia ny w rea li zo wa nych przed siê w ziê ciach lo gi sty cz -
nych pro wa dzi do mini mali zo wa nia (ogra ni cze nia) strat. Za sa da ta obe j mu je
ta k ¿e umie jê t noœæ wpro wa dza nia do bie¿¹cych dzia³añ do œwia d czeñ z in nych
akcji ra to w ni czych. 

16. Sku te cz noœæ sy ste mu logi sty cz ne go (SSL): wy ra ¿a spo sób i za kres u¿y cia
do stê p nych si³ i œro d ków (za so bów lo gi sty cz nych) gwa ran tuj¹cy po my œl ne
wy ko na nie za da nia. Jest mie rzo na sto p niem, w ja kim sy stem re a li zu je to, co
zo sta³o za pla no wa ne. W sy tu a cjach kry zy so wych nie ma obo wi¹zku we ry fi ka -
cji de cy zji (o u¿y ciu po ten cja³u logi sty cz ne go) pod wzglê dem eko no mi cz nym (np.
roz pa truj¹c ra cjona lnoœæ po stê po wa nia wg ekonomi za cji dzia³añ, czy li osz czêd noœci
i wy da j no œci), de cy duj¹cym wy zna cz ni kiem jest sku te cz noœæ wielo pod mio to -
wej akcji ra to w ni czej. Do oce ny sto p nia sku te cz no œci trze ba u¿yæ co naj mniej
trzech kry te riów: ja ko œci dzia³añ lo gi sty cz nych, li cz ba wy ko na nych dzia³añ
lo gi sty cz nych i te r mi nu wy ko na nia za da nia zasi le nio we go.

Przed sta wio ne kry te ria oce ny spra w no œci i spó j no œci wielo pod mio to wych
akcji ra to w ni czych s¹ œci œle osa dzo ne w te o rii pro ble mu. Mo ¿ na tu przy wo³aæ
regu³ê „7W” (rys. 5):
l w³aœci we do bro – dok³ad noœæ spe cy fi ka cji do sta wy (ty l ko to co fa kty cz nie po -

trze b ne),
l w³aœci wa iloœæ – pra wid³owoœæ kom p le ta cji asor ty men to wej i ilo œcio wej do sta wy,
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l w³aœci wa ja koœæ – wszy stko to, co jest ko nie cz ne w da nym cza sie i mie j s cu,
l w³aœci we mie j s ce – pre cy zja mie j s ca re a li za cji do sta wy,
l w³aœci wy koszt – ade k wa t noœæ ko szto wa do ja ko œci i za kre su us³ugi lo gi sty cz nej,
l w³aœci wy czas – syn chro ni za cja pro ce sów lo gi sty cz nych wg za sa dy JiT.
l w³aœci wy od bio r ca – pod mio to wa adre so wa l noœæ do sta wy.

Po nie wa¿ w wielo pod mio to wej akcji ra to w ni czej za so by za si le nio we i ich po -
ten cja l ni od bio r cy s¹ z regu³y roz pro sze ni geo gra fi cz nie, to do men¹ za si la nia
logi sty cz ne go jest po ko na nie czaso wo- prze strzen nej luki dziel¹cej od bio r ców
(ge ne ruj¹cych po trze by za si le nio we) i do sta w ców (dys po nuj¹cych okre œlo ny mi
mo¿ li wo œcia mi). Przy datn¹ tu mo¿e byæ regu³a 8¯:
l ¿ad nych bra ków,
l ¿ad nych opó Ÿ nieñ,
l ¿ad nych ko le jek – gdzie ko l wiek i po co ko l wiek,
l ¿ad nych bez czyn no œci,
l ¿ad nych zbêd nych za pa sów,
l ¿ad nych zbêd nych prze mie sz czeñ,
l ¿ad nych zbêd nych ope ra cji tech nolo gi cz nych,
l ¿ad nych zbêd nych ope ra cji kon tro l nych.

Posi³kuj¹c siê po wy ¿szym, mo ¿e my opra co waæ i wdro ¿yæ sy stem za si la nia
logi sty cz ne go spe³niaj¹cy kry te ria spra w no œci i spó j no œci dla wielo pod mio to -
wych akcji ra to w ni czych. Po przez in te gra cjê i syn chro ni za cjê dzia³añ jego ele -
men tów ko nie cz ne (po¿¹dane, ocze ki wa ne) za opa trze nie i us³ugi lo gi sty cz ne po -
win ny do trzeæ do wszy stkich od bio r ców we w³aœci wym cza sie i mie j s cu.
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Pod su mo wa nie

Zarz¹dza nie lo gi styk¹ w sta nach za gro ¿e nia na ka zu je uw z glêd niæ ta kie
sk³ado we, jak nie prze widy wal ne wy da rze nia, ne ga ty w ny sto su nek opi nii pu b li -
cz nej, ogra ni czo ne si³y i œro d ki, za da nia wy ni kaj¹ce z ustaw o sta nie wyj¹tko -
wym, o sta nie wo j ny i o sta nie klê ski ¿y wio³owej, zaan ga ¿o wa nie œro d ków ma so -
we go prze ka zu, nie wy sta r czaj¹ce dane do pod jê cia de cy zji, ra to wa nie ¿y cia
po szko do wa nych. Za pe w nie nie spra w nej i szy b kiej po mo cy po szko do wa nym
jest za sad¹ nad rzêdn¹ wo bec in nych. Po trze ba udzie le nia po mo cy wszy stkim po -
szko do wa nym w kró t kim cza sie, mo¿e spo wo do waæ zwiê ksze nie skom pli ko wa -
nia przed siê w ziêæ lo gi sty cz nych. Gro ma dze nie i za bez pie cze nie za pa sów jest
sta³ym za da niem, któ re to wa rzy szy ró ¿ no ra kiej dzia³al no œci lo gi sty cz nej. Za czy -
na siê ono je sz cze w pie r wszej fa zie zarz¹dza nia kry zy so we go, czy li fa zie za po bie -
ga nia, za pa sy te s¹ gro ma dzo ne wed³ug usta lo nych wcze œ niej po trzeb a ich zwiê k -
sze nie mo¿e nast¹piæ, gdy roz po cz nie siê sy tu a cja kry zy so wa (rys. 6). Gro ma-
dzo ne s¹ wte dy zapasy, które docieraj¹ jako wsparcie logistyczne w wy ni ku
sprawnego zorganizowania przez organy administracji publicznej, oraz
pozyskiwane poprzez wspó³pracê z podmiotami gospodarczymi. 

Obe c na po pu la r noœæ pro ce sów zarz¹dza nia logi sty cz ne go mo ty wu je pod mio -
ty do ci¹g³ej oce ny i uspra w nia nia ist niej¹cych sy ste mów lo gi sty cz nych. Le p sze
zro zu mie nie zna cze nia wa r to œci lo gi sty cz nej po zwa la pod mio tom uœwia do miæ
so bie ko rzy œci p³yn¹ce ze œwia d cze nia ra cjo na l nych us³ug lo gi sty cz nych. 

Reasu muj¹c, na le ¿y stwier dziæ, i¿ za si la nie lo gi sty cz ne w sy tu a cjach kry zy so -
wych spo wo do wa nych za gro ¿e nia mi tech ni cz ny mi, na tu ral ny mi lub dzia³ania mi
terro rysty cz ny mi na kie ro wa ne jest prze de wszy stkim na nie sie nie po mo cy tym, któ -
rzy s¹ po szko do wa ni w wy ni ku ró ¿ no rod nych zda rzeñ. Sku te cz noœæ rea li zo wa nych
pro ce sów lo gi sty cz nych za le ¿y od po dej mo wa nych de cy zji, uw z glêd niaj¹cych uwa -
run ko wa nia wy ni kaj¹ce z w³aœci wej dia g no zy sy tu a cji kry zy so wej, ana li zy sy tu a cji,
oce ny si³ i œro d ków nie zbêd nych do w³aœci we go re a go wa nia. Wy pra co wa nie tych
de cy zji po win no za owo co waæ sku teczn¹ i efe ktywn¹ re a li zacj¹ za dañ w za kre sie:
l ra cjo nal ne go przep³ywu dóbr rze czo wych i us³ug w ka ¿ dej fa zie zarz¹dza nia

kry zy so we go;
l utrzy ma nia za pa sów na po szcze gó l nych po zio mach zarz¹dza nia kry zy so we go

na nie zbêd nym po zio mie;
l w³aœci wej dys lo ka cji (roz œrod ko wa nia) si³ i œro d ków za si la nia logi sty cz ne go

w te re nie, aby zwiê kszyæ do stê p noœæ do nich i skró ciæ czas do sta wy do po trze -
buj¹cych;

l spra w ne go prze pro wa dze nia ewa ku a cji lu dzi i mie nia z te re nów za gro ¿o nych
w wy ni ku za ist nie nia ka ta stro fy lub in ne go zda rze nia;

l pro wa dze nia prac in¿y nie ry j nych zwi¹za nych z od twa rza niem zda t no œci
u¿yt kowej (fun kcjo nal no œci) obie któw in fra stru ktu ry prze ciwpo wo dzio wej,
ko mu ni ka cji dro go wej lub ko le jo wej;
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l two rze nia bez kon fli kto wych pro ce dur za si la nia logi sty cz ne go i prze j rzy s tych
stru mie ni informa cyjno- decyzy j nych; 

l two rze nia bez koli zy j nych stru mie ni przep³ywu dóbr za si la nia logi sty cz ne go;
l re a l nej ewa lu a cji ko sztów lo gi sty cz nych;
l w³aœci wej wy mia ny in fo r ma cji, zw³asz cza w kon te k œcie ter mi no we go i rze te l -

ne go info r mo wa nia za gro ¿o nej lud no œci.
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Ce lem nad rzêd nym sy ste mu za si la nia lo gi sty ki pod mio tów ucze st nicz¹cych
w akcjach ra to w ni czych w sy tu a cjach kry zy so wych i za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa
win no byæ za pe w nie nie prze trwa nia mo ¿ li wie naj wiê kszej li cz bie po szko do wa -
nych oraz nios¹cym im po moc.
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Sta nis³aw DWO RE CKI

Cri te ria of the Lo gi stic Sy stem Eva lu a tion

The lo gi stic sup p ly sy stem pla ys a very im po r tant role in the pro cess
of the cri sis ma na ge ment. It is one of the key ele ments in the fight aga inst
the thre ats of the per sons and pro per ty sa fe ty as well as aga inst the ir
con se qu en ces. Pro per ly se le c ted and co or di na ted ac tions of the sy stem
sig nifi can t ly in cre a se the ef fi cien cy of the re spon se and the effe c ti ve ness
of mul ti- su b ject eme r gen cy rescue.

Con ti nu o us exi sten ce of any en ti ty is po ssi b le only when the re is
a con ti nu o us re ne wal (re p lay) of the po ten tial uti li ty of the fa ci li ties and the
ma te rial re so u r ces. One of the ele ments for ra tio nali za tion is to de te r mi ne
the op ti mal (or qu a si op ti mal) con su m p tion stan dards of the lo gi stic
po ten tial. They sho uld imi ta te, among the ot her things: the fo re cast
si tu a tion; na tu re and con di tions of ope ra tions; sca le of ne eds (hu man,
te ch ni cal equ i p ment, to ols, fa ci li ties). As far as the sy stem me ets the
ex pe c ta tions it can be eva lu a ted ba sed on the cri te ria of ef fi cien cy and
con si sten cy. The pa per pro po ses a set of such cri te ria that can be ap p lied to 
the en ti re pro cess of lo gi stic sup p ly in case of mul ti- su b ject sup p ly re s cue
operation.

Keywords: lo gi stics, lo gi stics sy stem, lo gi stic sup p ly, cri te ria.
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Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej w Wa r sza wie

Wp³yw samo ewa ku a cji na ma sow¹ ewa ku a cjê
lud no œci w pol sce – wpro wa dze nie do

pro ble ma ty ki1

Wpro wa dze nie

Nie jest od wa ¿ nym stwier dze nie, ¿e ewa ku a cja to nie roze rwa l ny ele ment pro -
ble ma ty ki bez pie cze ñ stwa po wszech ne go, zw³asz cza ochro ny lud no œci. Je den
z jej pod sta wo wych po dzia³ów tra ktu je o ewa ku a cji lu dzi z obie któw bu do w la -
nych oraz ewa ku a cji lud no œci z te re nów2. Dru gie wy mie nio ne ujê cie zda je siê byæ 
zde cy do wa nie bar dziej z³o¿o ne i roz bu do wa ne ni¿ jego po prze dnik. Prze ma wia
za tym fakt, i¿ ewa ku a cja lu dzi z obie któw bu do w la nych sta no wi ele ment ewa ku -
a cji lud no œci z te re nów. 

Nad mie nia siê, ¿e jed nym ze œwia to wych, orga niza cy j nych stan dar dów ewa -
ku a cji lud no œci z te re nów jest samo ewa ku a cja. Za jej po wszech no œci¹ prze ma -
wiaj¹ tre œci do ku men tów nor ma ty w nych i ra po r tów z kra jów czê œciej do ty ka -

Ar ty ku³ przed sta wia re la cjê samo ewa ku a cji z ma sow¹ ewa ku acj¹ lud no œci

w Pol sce. Sto suj¹c me to dê ana li zy mor folo gi cz nej i te ch ni ki po rów na nia

pa ra mi, zi den tyfi kowa no 70 klu czo wych ob sza rów przed mio to we go

wp³ywu. Zwró co no rów nie¿ uwa gê na 12 naj bar dziej isto t nych.

Ma so wa ewa ku a cja lud no œci zo sta³a przed sta wio na jako z³o¿o na fo r ma

ochro ny lud no œci. Jej pol ska kon ce p cja jest nie komp le t na, zaœ samo ewa ku -

a cja  uwa ¿a na jest za do mi nuj¹cy jej prze jaw. Mimo ¿e wy ni ki ba dañ na u -

ko wych pre zen tuj¹ od mien ny punkt wi dze nia, samo ewa ku a cja mo¿e

isto t nie wp³ywaæ na ma sow¹ ewa ku a cjê lud no œci w Pol sce.

S³owa klu czo we: samo ewa ku a cja, ma so wa ewa ku a cja lud no œci, ewa ku a cja.
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1  Ar ty ku³ zo sta³ przy go to wa ny na pod sta wie za³o¿eñ i czê œci wy ni ków sta tu to wej pra cy nauko -
wo-ba da w czej pt. „Ba da nie prze strze ni pu b li cz nej – ska la i wp³yw samo ewa ku a cji lud no œci na ewa ku a -
cjê ma sow¹”. Nu mer te ma tu: S/E – 422/5/13.

2  M. Si mo no va, P. Po led nak: 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, P. Kê p ka, W. Ja skó³owski (pod red.), Wyd. BEL Stu dio
Sp. z o.o., Wa r sza wa 2011, s. 328.



nych sku t ka mi za gro ¿eñ ma so wych ni¿ Pol ska3. Pod czas samo ewa ku a cji
na stê pu je prze nie sie nie œro d ka ciê ¿ ko œci bez po œred niej odpo wie dzial no œci za
bez pie cze ñ stwo jed no stki na ni¹ sam¹. Rola or ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz nej
ogra ni cza siê prze wa ¿ nie do za pe w nie nia od po wied nich wa run ków do samo ewa -
ku a cji, a przez to re du kcji jej ry zy ka. O ile wiêc na lo ka l nych de cy den tach wci¹¿
spo czy wa ciê ¿ar odpo wie dzial no œci za bez pie cze ñ stwo po wszech ne w ogó le, bez -
pie cze ñ stwo jed no stki le¿y w zna cz nej mie rze w jej w³as nych rê kach.

Nie mniej jed nak, samo ewa ku a cja nie mo¿e byæ je dyn¹ form¹ prze mie sz cza -
nia ze stre fy za gro ¿e nia do miejsc bar dziej bez pie cz nych. Nie któ re jed no stki (np.
oso by sa mo t ne, sta r sze, scho ro wa ne, w tym ob³o¿ nie cho re) nie s¹ w sta nie siê jej
podj¹æ. Wy ma ga na jest tu po moc ze stro ny pod mio tów bez pie cze ñ stwa po -
wszech ne go, w tym pu b li cz nych s³u¿b i stra ¿y, jak rów nie¿ oby wa te li. W tym
kon te k œcie, samo ewa ku a cja mo¿e wp³ywaæ ne ga ty w nie na ca³y pro ces ewa ku a cji
lud no œci z te re nów. Za przyk³ad niech pos³u¿y cho cia ¿ by za blo ko wa nie g³ów -
nych tras wy ja z do wych z mia sta przez sa mo ewa ku uj¹cych siê jego mie sz ka ñ ców,
sku t kuj¹ce bra kiem mo ¿ li wo œci ewa ku a cji pa cjen tów od dzia³u in ten sy w nej opie -
ki me dy cz nej mie j skie go szpi ta la i ko nie cz no œci¹ dys po no wa nia w tym celu jed -
no stek lo t ni cze go po go to wia ra tun ko we go (LPR).

Po wy ¿sze roz wa ¿a nia ukie run ko wuj¹ wpro wa dze nie do pro ble ma ty ki
wp³ywu samo ewa ku a cji na ma sow¹ ewa ku a cjê lud no œci w Pol sce. W³aœci wym
roz wi niê ciem by³o pod jê cie pro ble mu ba da w cze go, spro wa dzaj¹cego siê do py ta -
nia: Jaki mo¿e byæ po ten cja l ny wp³yw samo ewa ku a cji na ma sow¹ ewa ku a cjê lud no œci
w Pol sce? Ko re spon do wa³y z nim na stê puj¹ce pro ble my szcze gó³owe:
1. Jaka jest re la cja samo ewa ku a cji i ma so wej ewa ku a cji lud no œci w Pol sce?
2. Ja kie s¹ naj bar dziej isto t ne ob sza ry wp³ywu samo ewa ku a cji na ma sow¹ ewa ku a cjê

lud no œci w Pol sce?
Pró ba od po wie dzi na po sta wio ne py ta nia zo sta³a pod jê ta z wy ko rzy sta niem

me to dy ana li zy mor folo gi cz nej (jej s³abej od mia ny, ba zuj¹cej na ma cie rzy od kry -
w czej Mo le sa), mo de lu cybe rne tycz ne go oraz te ch ni ki po rów na nia pa ra mi. Sku t -
ko wa³o to zo bra zo wa niem wszy stkich, isto t nych zda niem au to rów, po ten cja l -
nych ob sza rów wp³ywu, a ta k ¿e iden ty fi kacj¹ ich klu czo wych od po wied ni ków.
Wa run ki adek wa t no œci pod czas ana li zy mor folo gi cz nej zo sta³y opra co wa ne
w opa r ciu o isto t ne aspe kty ewa ku a cji.

Za zna cza siê, ¿e ni nie j szy ar ty ku³ wpro wa dza do pro ble ma ty ki wza je mnej rela -
ty wi za cji samo ewa ku a cji i ma so wej ewa ku a cji lud no œci. Wnio ski z nie go p³yn¹ce
mog¹ byæ tra kto wa ne przez pry z mat dro go wska zów, ukie run ko wuj¹cych da l sze
ba da nia na uko we w za kre sie ana li zo wa nej pro ble ma ty ki.
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3 Zob. Eva cu a tion and She l ter Gu i dan ce. Non- sta tu to ry gu i dan ce to co m p le ment Eme r gen cy Pre -
pa red ness and Eme r gen cy Re spon se and Re co ve ry, HM Go ve r n ment, Eme r gen cy Plan ning Col le ge,
York 2006, R. Ha se ga wa, Di sa ster Eva cu a tion from Japan’s 2011 Tsu na mi Di sa ster and the Fu ku s hi ma
Nu c le ar Ac ci dent, Stu dies No.05/13, IDDRI, Fran ce 2013, Mass Eva cu a tion Plan ning. Director’s Gu i -
de li ne for Ci vil De fen ce Eme r gen cy Ma na ge ment Gro ups [DGL 07/08], Mi ni stry of De fen se and Eme r -
gen cy Ma na ge ment, We llin g ton 2008, Eva cu a tion Plan ning, Ma nu al Nu m ber 11, Au stra lian Eme r gen cy 
Ma nu al Se ries, Eme r gen cy Ma na ge ment Au stra lia 2005.



1. Samo ewa ku a cja jako fo r ma ma so wej ewa ku a cji lud no œci
w Pol sce

W pol skich do ku men tach nor ma ty w nych nie ist nie je de fi ni cja ma so wej ewa -
ku a cji lud no œci. Zo sta³a ona wy pro wa dzo na na po trze by roz pra wy do kto r skiej
jed ne go z au to rów ni nie j sze go ar ty ku³u, w celu orga niza cyj ne go opi su tej fo r my
ochro ny lud no œci przed za gro ¿e nia mi.

W zwi¹zku z po wy ¿szym, ma sow¹ ewa ku acj¹ lud no œci bê dzie siê na zy waæ
(zgod nie z ujê ciem syn te ty cz nym) „prze mie sz cza nie (siê lub jej) z miejsc, gdzie
wy stê puj¹ za gro ¿e nia do miejsc bar dziej bez pie cz nych, wy ma gaj¹ce uru cha mia -
nia ewa kua cyj ne go me cha ni z mu ochro ny lud no œci”4. Z de fi ni cji tej wy ni kaj¹ na -
stê puj¹ce wnio ski:
1. Ma so wa ewa ku a cja lud no œci mo¿e byæ ro zu mia na w œwie t le do me ny pod mio -

tów bez pie cze ñ stwa [„(…) prze mie sz cza nie (…) jej”] b¹dŸ te¿ sa mych osób
za gro ¿o nych [„(…) prze mie sz cza nie (…) siê”].

2. Wspo mi na ne prze mie sz cza nie od by wa siê nie tyle do miejsc bez pie cz nych, co 
bar dziej bez pie cz nych ni¿ stre fa za gro ¿e nia. Bie rze siê tu pod uwa gê dy na -
mizm sy tu a cji za gro ¿e nia, w zwi¹zku z któ rym te ren uwa ¿a ny pie r wo t nie za
bez pie cz ny mo¿e prze staæ byæ bez pie cz ny.

3. Ma so wa ewa ku a cja lud no œci wi¹¿e siê z uru cha mia niem ewa kua cyj ne go me -
cha ni z mu ochro ny lud no œci.
Ewa kua cy j ny me cha nizm ochro ny lud no œci, jako te r min, wy wo dzi siê z roz wa -

¿añ na te mat cha ra kte ry styki ewa ku a cji lud no œci z te re nów. Sk³adaj¹ siê na nie go
na stê puj¹ce po so bie ko le j no ele men ty – eta py ma so wej ewa ku a cji lud no œci:
1. Prze jê cie odpo wie dzial no œci za ewa ku a cjê przez w³aœci we or ga ny ad mi ni stra -

cji pa ñ stwo wej i pod jê cie de cy zji o ewa ku a cji.
2. Ala r mo wa nie lud no œci.
3. Prze mie sz cza nie (siê) lud no œci po ze w nê trz nych (w kon te k œcie obie któw bu -

do w la nych) dro gach ewa ku a cji, zwa nych da lej tra sa mi ewa ku a cji.
4. Roz lo ko wa nie lud no œci w pun ktach jej przy jê cia w stre fie bar dziej bez pie cz nej.
5. Po wrót lud no œci do do mów.

W myœl po wy ¿szych za³o¿eñ, ma so wa ewa ku a cja lud no œci mo¿e przy bie raæ
trzy fo r my (³¹cz nie b¹dŸ roz dzie l nie)5:
– ewa ku a cjê zor ga ni zo wan¹ – ini cjo wan¹ przez or ga ny ad mi ni stra cji pu b li cz nej,

pro wa dzon¹ w opa r ciu o za so by przed sta wi cie li te j ¿e ad mi ni stra cji, g³ów nie
œro d ki trans po rtu zbio ro we go i mie j s ca za kwa tero wa nia zbio ro we go (np. pla -
ców ki oœwia to we, ho te le, ko œcio³y, mia ste czka na mio to we),

– samo ewa ku a cjê zor ga ni zo wan¹ – ini cjo wan¹ przez or ga ny ad mi ni stra cji pu b li -
cz nej, pro wa dzon¹ w opa r ciu o za so by w³asne lud no œci, g³ów nie œro d ki trans -

72 Zeszyty Naukowe SGSP nr 51 (3) 2014

4  P. Gro mek: Or ga ni za cja ma so wej ewa ku a cji lud no œci w Pol sce, roz pra wa do kto r ska, AON, Wa r -
sza wa 2014, s. 33.

5  Zob. P. Gro mek: Mass eva cu a tion of pe o p le, pre zen ta cja z wyk³adu, któ ry odby³ siê 18 lu te go
2013 r. My ko las Ro me ris Uni ve r si ty w Wi l nie (Li twa).



po rtu indy widu al ne go i pry wa t ne mo ¿ li wo œci lo ka lo we (nie wy klu czaj¹c mo ¿ li -
wo œci ko rzy sta nia z miejsc za kwa tero wa nia zbio ro we go),

– samo ewa ku a cjê spon ta niczn¹ – ini cjo wan¹ przez oso by za gro ¿o ne, pro wa dzon¹ 
w opa r ciu o za so by w³asne lud no œci, g³ów nie œro d ki trans po rtu indy widu al ne -
go i pry wa t ne mo ¿ li wo œci lo ka lo we.
Z po wy ¿szym ujê ciem ko re spon du je w zna cz nej mie rze pol ska kon ce p cja or -

ga ni za cji ewa ku a cji lud no œci6. Sam¹ ewa ku a cjê de fi niu je jako prze mie sz cza nie
siê lud no œci i trans port mie nia z re jo nów, w któ rych wy stê puj¹ za gro ¿e nia, do
miejsc bez pie cz nych. Dywe rsy fi ku je przy tym jej ro dza je z uwa gi na cha ra kter
za gro ¿e nia pie rwo t ne go (sku t kuj¹cego ko nie cz no œci¹ ewa ku a cji) i dy na mizm
pro ce su ewa ku a cji. Mo ¿ na w tym kon te k œcie mó wiæ o ewa ku a cji:
– I sto p nia – orga ni zo wa nej ce lem niezw³ocz ne go prze mie sz cza nia lud no œci,

zwierz¹t i mie nia w ob li czu nag³ego, nie prze wi dzia nego za gro ¿e nia, 
– II sto p nia – po le gaj¹cej na pla no wa nym prze mie sz cza niu (siê) lud no œci,

zwierz¹t i mie nia, któ re zna j duj¹ siê na te re nach po ten cjal ne go za gro ¿e nia (np.
awa ri¹ te ch niczn¹, po wo dzio wych),

– III sto p nia – upra sz czaj¹c, orga ni zo wa nej w ob li czu za gro ¿e nia mi li tar ne go.
Na le ¿y za zna czyæ, ¿e we wspó³cze s nej kon ce pcji or ga ni za cji ewa ku a cji lud no -

œci w Pol sce do strze ga siê je dy nie czê œciow¹ imp le men ta cjê ewa kua cyj ne go me -
cha ni z mu ochro ny lud no œci. Otó¿ kon ce p cja ta obe j mu je je dy nie czte ry pie r wsze 
ele men ty – eta py ma so wej ewa ku a cji lud no œci. Przed mio to wy pro ces na le ¿y uwa -
¿aæ za za ko ñ czo ny w mo men cie roz lo ko wa nia lud no œci w mie j s cach przy jê cia
w stre fie bar dziej bez pie cz nej. Uwi da cz nia siê w tym mie j s cu nie komp le t noœæ
kon ce pcy j na, po zo staj¹ca w sprze cz no œci z wype³nia niem opie ku ñ czej roli pa ñ -
stwa w sto sun ku do wszy stkich osób prze by waj¹cych na jego te ry to rium. Opie ka
ta po win na bo wiem byæ spra wo wa na od mo men tu za ist nie nia czyn ni ka de sta bi li -
zuj¹cego fun kcjo no wa nie ta kich osób (za gro ¿e nie pie r wo t ne) do mo men tu przy -
wró ce nia sta nu pie rwo t ne go (po wrót do do mów).

Na grun cie po czy nio nych roz wa ¿añ wy ra sta mo ¿ li woœæ zrela tywi zo wa nia ze sob¹
samo ewa ku a cji i ma so wej ewa ku a cji lud no œci, z uw z glêd nie niem pol skich uwa run -
ko wañ. Tak wiêc samo ewa ku a cja (zor gani zo wa na i spon ta ni cz na) po win na byæ bra -
na pod uwa gê w kon te k œcie wszy stkich ro dza jów (sto p ni) ewa ku a cji. Po twier dzaj¹ to
za³o¿e nia pol skiej kon ce pcji or ga ni za cji ewa ku a cji lud no œci z te re nów.

In stru k cja tra ktu je o tej za le ¿ no œci wprost. Wiê cej, w tre œci wspo mi na ne go
do ku men tu zna j du je siê stwier dze nie, ¿e „w wiê kszo œci przy pa d ków ten ro dzaj
ewa ku a cji bê dzie ele men tem do mi nuj¹cym w pro ce sie pla no wa nia i prze pro wa -
dza nia ewa ku a cji”7.
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6  Sze rzej: 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 lud no œci, zwierz¹t i mie nia na wy pa dek ma so we go za gro ¿e nia, a ta k ¿e In stru k cja Sze fa Ob ro ny
Cy wi l nej Kra ju z cze r w ca 2008 r. 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, zwa ne da lej Wy ty cz ny mi i In strukcj¹.

7  In stru k cja…, s. 6.



Z za³o¿e niem o po wszech no œci samo ewa ku a cji k³óc¹ siê na to miast wy ni ki ba -
dañ na uko wych. Przed mio to we roz bie ¿ no œci maj¹ swo je Ÿród³o w za³o¿e niach
pla ni sty cz nych. Ba zuj¹ naj pra wdopo dob niej na re zu l ta tach ba dañ ame ry ka ñ -
skich na uko w ców. Wy ni ka z nich ska la samo ewa ku a cji w prze dzia le od 50% do
75% ogó³u po pu la cji za gro ¿o nej (w za le ¿ no œci od m. in. ro dza ju za gro ¿e nia)8.
W wa run kach pol skich za kres ten za wie ra siê w wa r to œciach od 20% do 50%9. Na -
le ¿y pa miê taæ, ¿e s¹ to wy ni ki de kla raty w ne. Re a l ne post rze ga nie za gro ¿e nia
mo¿e je znacz¹co zmie niæ.

Na wet jed nak tak ogra ni czo na, po ten cja l na li cz ba osób sa mo ewa ku uj¹cych siê
mo¿e wp³ywaæ ne ga ty w nie na ma sow¹ ewa ku a cjê lud no œci. Wa r to wiêc w tym mie -
j s cu sku piæ siê na uwa run ko wa niach bez pie cze ñ stwa ma so wej ewa ku a cji lud no œci.

„Bez pie cze ñ stwo jest to stan oto cze nia cywi liza cyj ne go i na tu ral ne go okre œla -
ne go przez po ziom jego ca³ko wi te go ry zy ka”10. Bez pie cze ñ stwo ewa ku a cji za le ¿y
wiêc od ry zy ka, spro wa dza ne go do fun kcji pra wdopo dobie ñ stwa wyst¹pie nia zda -
rzeñ (tu: zda rzeñ uwa ¿a nych za nie ko rzy st ne) i ich sku t ków. Zda rze nia te s¹
zwi¹zane z za gro ¿e nia mi pie rwo t ny mi (sku t kuj¹cymi ko nie cz no œci¹ prze pro wa -
dze nia ewa ku a cji) i za gro ¿e nia mi wtó r ny mi (powo do wa ny mi przez tê ewa ku a cjê).

Uwa run ko wa nia pie r wo t ne bez pie cze ñ stwa ma so wej ewa ku a cji lud no œci s¹
œci œle zwi¹zane z za gro ¿e nia mi, któ re mog¹ do pro wa dziæ do sko rzy sta nia z oma -
wia nej fo r my ochro ny lud no œci. W opa r ciu o Krajo wy Plan Zarz¹dza nia Kry zy -
so we go, mog¹ to byæ, indy widu a l nie b¹dŸ jako ele men ty efe ktu do mi na11:
– po wo dzie,
– epi de mie,
– ska ¿e nia che mi cz ne,
– zak³óce nia w do sta wach ene r gii ele ktry cz nej, pa liw p³yn nych i/lub gazu,
– si l ne mro zy/in ten sy w ne opa dy œnie gu,
– hu ra ga ny,
– po ¿a ry la sów,
– epi zo o tie i/lub epi fi to zy,
– ka ta stro fy bu do w la ne,
– osu wi ska,
– su sze,
– ska ¿e nia ra dia cy j ne,
– pro te sty spo³ecz ne,
– za gro ¿e nia ter rory sty cz ne,
– za gro ¿e nia cybe r prze strze ni.
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8  J. Ca r ne gie, D. Deka: Eva cu a tion vs. shel ter -in-p la ce: How will re si dents re spond? – pre zen ta cja,
Na tio nal Eva cu a tion Con fe ren ce, Nowy Or le an 2010.

9  Ra port okre so wy sta tu to wej pra cy na uko wo – ba da w czej pt. „Ba da nie prze strze ni pu b li cz nej
– ska la i wp³yw samo ewa ku a cji lud no œci na ewa ku a cjê ma sow¹”. Nu mer te ma tu: S/E – 422/5/13, ma te -
ria³ nie pub liko wa ny.

10  J. Wo la nin: Za rys te o rii bez pie cze ñ stwa oby wa te li. Ochro na lud no œci na czas po ko ju. Wyd. Dan -
mar, Wa r sza wa 2005, s. 35.

11  Sze rzej, Krajo wy Plan Zarz¹dza nia Kry zy so we go, b.m.w., RCB, Wa r sza wa 2013.



Zi den tyfi kowa ne za gro ¿e nia pie r wo t ne mog¹ od dzia³ywaæ na spo³ecz no œci lo -
ka l ne bez po œred nio b¹dŸ po œred nio. W ge stii de cy den tów po zo sta je pod jê cie de -
cy zji o ewa ku a cji w opa r ciu o wy ni ki bi lan su ry zy ka uw z glêd niaj¹cego za gro ¿e -
nia pie r wo t ne i za gro ¿e nia wtó r ne, w tym mo ¿ li woœæ za ist nie nia efe ktu do mi na
i sy ne r gii ne ga ty w nej.

Uwa run ko wa nia wtó r ne s¹ ele men ta mi ko ñ co wy mi ci¹gów przy czyno wo - skut -
ko wych zda rzeñ nie ko rzy st nych, w wy ni ku za j œcia efe któw do mi na, wsku tek
roz po czê cia ma so wej ewa ku a cji lud no œci. Z nimi s¹ zwi¹zane wtó r ne uwa run ko -
wa nia bez pie cze ñ stwa.

Wy ni ki pi lo ta ¿o wych ba dañ em pi ry cz nych prze pro wa dzo nych me tod¹ son -
da ¿u diag no sty czne go na gru pie re spon den tów – pra co w ni ków wy bra nych Wy -
dzia³ów Bez pie cze ñ stwa i Zarz¹dza nia Kry zy so we go urzê dów wo je wó dz kich
oraz Biu ra Bez pie cze ñ stwa i Zarz¹dza nia Kry zy so we go Urzê du Mia sta Sto³ecz -
ne go Wa r sza wy zwra caj¹ uwa gê na na stê puj¹ce, wtó r ne za gro ¿e nia orga niza cy j ne 
ma so wej ewa ku a cji lud no œci w Pol sce12:
– utra tê wp³ywu na ogó³ dzia³añ ewa kua cy j nych,
– bez po œred nie za gro ¿e nie utrat¹ zdro wia, a na wet ¿y cia ewa ku uj¹cych i ewa ku o -

wa nych,
– cha os info rma cy j ny p³yn¹cy z nieod po wied nie go wy ko rzy sta nia mocy me diów,
– opó Ÿ nie nia w pro ce sie po dej mo wa nia de cy zji przez lo ka l ne w³adze,
– po wsta wa nie ba rier komu nika cy j nych, wrêcz za³ama nie pro ce sów ko mu ni ka cji,
– roz bie ¿ no œci w spó j no œci de cy zy j nej, ze spa d kiem efe kty w no œci kie ro wa nia

bez pie cze ñ stwem w³¹cz nie,
– nie wy do lnoœæ sy ste mu trans po rto we go,
– spa dek mo ra le ewa ku uj¹cych i ewa ku o wa nych.

Nie spo sób wy mie niæ wszy stkich roz pa try wa nych uwa run ko wañ bez pie cze ñ -
stwa z uwa gi na ich li cz noœæ. Zna jo moœæ za gro ¿eñ pie r wo t nych i wtó r nych mo¿e
oka zaæ siê jed nak po mo c na przy ana li zach wp³ywu samo ewa ku a cji na ma sow¹
ewa ku a cjê lud no œci w Pol sce.

2. Samo ewa kua cyj ne dete r mi nan ty ma so wej ewa ku a cji lud no œci 
w Pol sce

Samo ewa kua cyj ne dete r mi nan ty ma so wej ewa ku a cji lud no œci w Pol sce mo ¿ -
na przed sta wiæ dziê ki wy ko rzy sta niu me to dy ana li zy mor folo gi cz nej oraz mo de -
lu cybe rne tycz ne go. Ich prio ryte ty za cja jest mo ¿ li wa dziê ki za sto so wa niu te ch ni -
ki po rów ny wa nia pa ra mi13.
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Rys. 1 przed sta wia mo del cybe rne ty cz ny wp³ywu samo ewa ku a cji na ma sow¹
ewa ku a cjê lud no œci.

Wej œcie do mo de lu jest sta no wio ne przez uwa run ko wa nia orga niza cy j ne ma -
so wej ewa ku a cji lud no œci w Pol sce. To, w jaki spo sób na le ¿y or ga ni zo waæ oma -
wian¹ fo r mê ochro ny lud no œci, jest klu czo wym dete r mi nan tem jej prze bie gu.
Nawi¹zuj¹c do wspo mi na nych Wy ty cz nych i In stru kcji, mowa tu o bu do wa niu
(wszy stkich b¹dŸ je dy nie wy bra nych z uwa gi na aktu a l ne ogra ni cze nia i wy ma -
ga nia) ze spo³ów ewiden cyjno -infor macyj nych, ze spo³ów zbiór ki, ze spo³ów
za³ado w czych na œro d ki trans po rtu, ze spo³ów wy³ado w czych, ze spo³ów roz dzie l -
nych, ze spo³ów po mo cy me dy cz nej, a ta k ¿e ze spo³ów po mo cy lo gi sty cz nej. Or ga -
ni za cja ewa ku a cji po win na rów nie¿ ba zo waæ na stru ktu ry za cji dy na mi cz nej, czy -
li przy dzia le za so bów ewa ku uj¹cych do na stê puj¹cych miejsc:
1. w stre fie za gro ¿e nia:

– pun któw ewiden cyjno -infor macyj nych,
– pun któw zbiór ki,
– pun któw za³ado w czych na œro d ki trans po rtu,
– pun któw po mo cy me dy cz nej,

2. na tra sach ewa ku a cji:
– pun któw po mo cy me dy cz nej,
– pun któw po mo cy lo gi sty cz nej, w tym te ch ni cz nej,

3. w mie j s cach przy jê cia ewa ku o wa nych:
– pun któw wy³ado w czych,
– pun któw roz dzie l czych,
– pun któw po mo cy me dy cz nej,
– miejsc za kwa tero wa nia.
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Rys. 1. Model cybernetyczny wp³ywu samoewakuacji na masow¹ ewakuacjê ludnoœci

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Trans fo r ma cja po le ga na zmia nie uk³adu wa run ków pocz¹tko wych w wy ma -
ga ne do osi¹gniê cia re zu l ta ty dzia³añ ewa kua cy j nych. W œwie t le ma so wej ewa ku -
a cji lud no œci mo¿e to byæ do ko na ne wsku tek fun kcjo no wa nia ewa kua cyj ne go
me cha ni z mu ochro ny lud no œci. Ele men ta mi trans fo r ma cji bêd¹ wszy stkie ele -
men ty tego me cha ni z mu.

Wyj œcie mo de lu mo ¿ na opi saæ za po moc¹ uwa run ko wañ bez pie cze ñ stwa ma -
so wej ewa ku a cji lud no œci w Pol sce. W³aœci we tu bêd¹ za gro ¿e nia za rów no pie r -
wo t ne i wtó r ne.

Za zna cza siê, ¿e po miê dzy ele men ta mi wyj œcia a ele men ta mi wej œcia mog¹ za -
cho dziæ sprzê ¿e nia zwro t ne. Wiê cej, na le ¿y d¹¿yæ do ich iden ty fi ka cji i mo ni to -
rin gu. Po zwo li to wzbo ga ciæ przed miot ana li zy, czy ni¹c j¹ bar dziej ko m p le ksow¹
i wa r to œciow¹ z po zna w cze go pun ktu wi dze nia.

In fo r ma cje za wa r te w omó wio nym mo de lu cybe rne ty cz nym sta no wi¹ fun da -
ment pod bu do wê ko stki mor folo gi cz nej na po trze by ana li zy mor folo gi cz nej
wp³ywu samo ewa ku a cji na ma sow¹ ewa ku a cjê lud no œci w Pol sce. Rys. 2 przed -
sta wia re zu l ta ty ta kie go za sto so wa nia. Ponad to, dla upro sz cze nia za pi sów na da l -
szym eta pie roz wa ¿añ pos³u¿o no siê na stê puj¹cymi oz na cze nia mi:
1. Ele men ty wej œcia:

we1 – ze spó³ ewiden cyjno -infor macyj ny,
we2 – ze spó³ zbiór ki,
we3 – ze spó³ za³ado w czy na œro d ki trans po rtu,
we4 – ze spó³ wy³ado w czy,
we5 – ze spó³ roz dzie l czy,
we6 – ze spó³ po mo cy me dy cz nej,
we7 – ze spó³ po mo cy lo gi sty cz nej.

2. Ele men ty trans fo r ma cji:
tr1 – prze jê cie odpo wie dzial no œci przez or ga ny ad mi ni stra cji pu b li cz nej i pod -

jê cie de cy zji o ewa ku a cji,
tr2 – ala r mo wa nie lud no œci,
tr3 – prze mie sz cza nie (siê) lud no œci po ze w nê trz nych tra sach ewa ku a cji,
tr4 – roz lo ko wa nie lud no œci w pun ktach jej przy jê cia w stre fie bar dziej bez pie -

cz nej.
tr5 – po wrót lud no œci do do mów.

3. Ele men ty wyj œcia: 
wy1 – za gro ¿e nia pie r wo t ne,
wy2 – za gro ¿e nia wtó r ne.
Ka ¿ da z wi do cz nych œcian skrzyn ki mor folo gi cz nej zo sta³a zbu do wa na z okre -

œlo nych ele men tów wej œcia, trans fo r ma cji b¹dŸ wyj œcia. Stwo rzo no tym sa mym
70 po ten cja l nych ob sza rów ana li ty cz nych (po³¹czeñ ka ¿ de go ele men tu z ka ¿ dym).
Z pra kty cz ne go pun ktu wi dze nia, nie spo sób sku piæ siê na nich wszy stkich. Re -
du k cja owej li cz by sta je siê mo ¿ li wa dziê ki za sto so wa niu s³abej od mia ny ana li zy
mor folo gi cz nej, ba zuj¹cej na wy ko rzy sta niu ma cie rzy od kry w czej Mo le sa. 
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Ta be la 1 przed sta wia ma cierz od krywcz¹ Mo le sa nr 1 dla dwóch grup ele men -
tów: wej œcia i trans fo r ma cji. Spe³nia nie wa run ku adek wa t no œci nr 1 wy ra ¿a siê
po przez ilo czy ny ele men tów w³aœci we ka ¿ de mu ro dza jo wi ewa ku a cji lud no œci
z te re nów (I, II i III sto p nia). Za³o¿o no bo wiem naj wy¿sz¹ isto t noœæ ob sza rów
wp³ywu samo ewa ku a cji na ma sow¹ ewa ku a cjê lud no œci, któ re mog¹ wy stê po waæ
bez wzglê du na oko li cz no œci i cha ra kter za gro ¿e nia pie rwo t ne go.

Tabe la 1. Ma cierz od kry w cza Mo le sa nr 1

Pa ra me try
Pa ra metr

tr1

Pa ra metr

tr2

Pa ra metr

tr3

Pa ra metr

tr4

Pa ra metr

tr5

Pa ra metr we1 we1 tr1 we1 tr2 we1 tr3 we1 tr4 we1 tr5

Pa ra metr we2 we2 tr1 we2 tr2  we2 tr3 we2 tr4 we2 tr5

Pa ra metr we3 we3 tr1 we3 tr2 we3 tr3 we3 tr4 we3 tr5

Pa ra metr we4 we4 tr1 we4 tr2 we4 tr3 we4 tr4 we4 tr5

Pa ra metr we5 we5 tr1 we5 tr2 we5 tr3 we5 tr4 we5 tr5

Pa ra metr we6 we6 tr1 we6 tr2 we6 tr3 we6 tr4 we6 tr5

Pa ra metr we7 we7 tr1 we7 tr2 we7 tr3 we7 tr4 we7 tr5

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Ilo czy ny ele men tów spe³niaj¹ce wa ru nek adek wa t no œci nr 1 po gru bio no.
Z po wy ¿ szej ta be li wy ni ka, ¿e drog¹ eli mi na cji wy klu czo no z gru py dete r mi nan -
tów te od po wia daj¹ce ze spo³owi ewiden cyjno -infor macyjne mu, ze spo³owi zbiór -
ki, ze spo³owi wy³ado w cze mu i ze spo³owi po mo cy lo gi sty cz nej. Wy ni ki ana li zy
in tui cy j nej wska zuj¹, ¿e w tra kcie ewa ku a cji I sto p nia nie bê dzie cza su na
zawi¹zy wa nie tych ele men tów orga niza cy j nych ewa ku a cji. Ponad to od rzu co no
pa ra metr trans fo r ma cji od po wia daj¹cy za po wrót lud no œci do do mów. Sta no wi to 
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Rys. 2. Kostka morfologiczna na potrzeby analizy wp³ywu samoewakuacji na masow¹ ewakuacjê
ludnoœci w Polsce

îród³o: opra co wa nie w³asne.



wy raz od zwier cied la nia pol skiej kon ce pcji or ga ni za cji ewa ku a cji lud no œci z te re -
nów.

Ta be la 2 przed sta wia ma cierz od krywcz¹ Mo le sa nr 2 dla wy ni ków cz¹stko wej 
ana li zy mor folo gi cz nej z wy ko rzy sta niem ma cie rzy od kry w czej Mo le sa nr 1
i gru py ele men tów wyj œcia. Spe³nia nie wa run ku adek wa t no œci nr 2 wy ra ¿a siê
po przez ilo czy ny ele men tów w³aœci we sy tu a cji ne ga tyw ne go wp³ywu na bez pie -
cze ñ stwo ewa ku a cji przed sta wi cie li grup tzw. pod wy ¿szo ne go ry zy ka14.

Ta be la 2. Ma cierz od kry w cza Mo le sa nr 2

Pa ra me try

Ilo czy ny

Pa ra metr

wy1

Pa ra metr

wy2

we3 tr1 we3 tr1 wy1 we3 tr1 wy2

we3 tr2 we3 tr2 wy1 we3 tr2 wy2

lwe3 tr3 we3 tr3 wy1 we3 tr3 wy2

we3 tr4 we3 tr4 wy1 we3 tr4 wy2

we5 tr1 we5 tr1 wy1 we5 tr1 wy2

we5 tr2 we5 tr2 wy1 we5 tr2 wy2

we5 tr3 we5 tr3 wy1 we5 tr3 wy2

we5 tr4 we5 tr4 wy1 we5 tr4 wy2

we6 tr1 we6 tr1 wy1 we6 tr1 wy2

we6 tr2 we6 tr2 wy1 we6 tr2 wy2

we6 tr3 we6 tr3 wy1 we6 tr3 wy2

we6 tr4 we6 tr4 wy1 we6 tr4 wy2

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Ilo czy ny ele men tów spe³niaj¹ce wa ru nek adek wa t no œci nr 2 po gru bio no. Z ta -
be li 2 wy ni ka, ¿e od rzu co no ele men ty od po wia daj¹ce po dej mo wa niu de cy zji
o ewa ku a cji oraz ala r mo wa niu. Wy ni ka to z re la ty w nie ma³ego, w sto sun ku do po -
zo sta³ych ele men tów trans fo r ma cji, wp³ywu na gru py tzw. pod wy ¿szo ne go ry zy ka.

Tak wiêc, w wy ni ku prze pro wa dze nia ana li zy mor folo gi cz nej do ko na no re duk -
cji li cz by ob sza rów wp³ywu samo ewa ku a cji na ma sow¹ ewa ku a cjê lud no œci
w Pol sce z 70 do 12 naj bar dziej isto t nych z pun ktu wi dze nia okre œlo nych wa run -
ków adek wa t no œci. Z pra kty cz ne go pun ktu wi dze nia, mo¿e byæ nie zwy kle ciê ¿ ko 
sku piæ siê na nich wszy stkich w pro ce sie zarz¹dza nia kry zy so we go. O ile bo wiem
w fa zie pla no wa nia na le ¿y uw z glêd niæ ich pe³ny ka ta log (a przy naj mniej
12 wska za nych), o tyle nie mo ¿ na wy ma gaæ, by wszy stkie or ga ny ad mi ni stra cji
pu b li cz nej w rów nym sto p niu prze zna cza³y œro d ki fi nan so we na dzia³ania z za -
kre su prze ciw dzia³ania ne ga ty w nym sku t kom wp³ywu samo ewa ku a cji na ma -
sow¹ ewa ku a cje lud no œci we wszy stkich, a na wet ty l ko w 12 naj bar dziej isto t nych 
ob sza rach przed mio to we go wp³ywu.
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Na tym eta pie roz wa ¿añ wa r to do ko naæ prio ryte ty za cji 12 naj bar dziej isto t -
nych ob sza rów wp³ywu. Po zwo li to zo bra zo waæ, na któ re ob sza ry na le ¿y zwró ciæ
uwa gê w tym prze zna czaæ œro d ki fi nan so we, w pie r wszej ko le j no œci. Pos³u¿o no
siê przy tym na stê puj¹cymi za³o¿e nia mi:
1. Obe cnoœæ w ilo czy nie pa ra me tru od po wia daj¹cego za gro ¿e niom wtó r nym

wp³ywa naj mo c niej na mo ¿ li woœæ iden ty fi ka cji sprzê ¿eñ zwro t nych z po wo du 
cha ra kte ru orga niza cyj ne go ty ch ¿e za gro ¿eñ.

2. Im ni ¿ szy prio ry tet cza so wy pro wa dzo nych dzia³añ ewa kua cy j nych, tym wy -
¿sze pra wdopo dobie ñ stwo iden ty fi ka cji sprzê ¿eñ zwro t nych.

3. Ze spo³y po mo cy me dy cz nej s¹ obe c ne na wszy stkich eta pach ewa ku a cji.
Wp³ywa to po zy ty w nie na iden ty fi ka cjê sprzê ¿eñ zwro t nych, acz ko l wiek nie
w ta kim sto p niu jak w przy pa d ków dwóch po prze dnich za³o¿eñ.
Ta be la 3 przed sta wia w³aœciw¹ ma cierz po rów nawcz¹. Dla upro sz cze nia za pi -

su pos³u¿o no siê na stê puj¹cymi oz na cze nia mi wy bra nych 12 ilo czy nów:
– I1: we3 tr3 wy1

– I2: we3 tr3 wy2

– I3: we3 tr4 wy1

– I4: we3 tr4 wy2

– I5: we5 tr3 wy1

– I6: we5 tr3 wy2

– I7: we5 tr4 wy1

– I8: we5 tr4 wy2

– I9: we6 tr3 wy1

– I10: we6 tr3 wy2

– I11: we6 tr4 wy1

– I12: we6 tr4 wy2

Ta be la 3. Ma cierz po rów na w cza

I: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m
m

må P

1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 10

2 1 X 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 0,091 4

3 1 0 X 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,03 8

4 1 1 1 X 1 1 1 0 1 0 1 1 9 0,136 2

5 1 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 1 0,015 9

6 1 1 1 0 1 X 1 0 1 0 1 0 7 0,106 3

7 1 0 1 0 1 0 X 0 0 0 0 0 3 0,045 7

8 1 1 1 1 1 1 1 X 1 0 1 0 9 0,136 2

9 1 0 1 0 1 0 1 0 X 0 0 0 4 0,061 6

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 0 10 0,152 1

11 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 X 0 5 0,076 5

12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 X 10 0,152 1

SUMA:   66 1,000

îród³o: opra co wa nie w³asne, gdzie P – prio ry tet.
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Li cz ba de cy zji o wiê kszej isto t no œci jed ne go ilo czy nu nad dru gim ob li cza na
jest ze wzo ru15:

L
n n

m=
-

= å
( )1

2
gdzie:
L  – li cz ba de cy zji,
m – li cz ba ba da nych ele men tów,
n  – suma de cy zji po zy ty w nych dla jed ne go ele men tu ba da ne go.

W ni nie j szym przy pa d ku L = 66. Za kry te rium oce ny przy j mu je siê na to -
miast od po wiedŸ na py ta nie: Któ ry ilo czyn ele men tów umo ¿ li wia w wiê kszym sto p -
niu iden ty fi ka cjê sprzê ¿eñ zwro t nych po miê dzy ele men ta mi wyj œcia i wej œcia do cybe rne -
tycz ne go mo de lu wp³ywu samo ewa ku a cji na ma sow¹ ewa ku a cjê lud no œci?

Z ta be li 3 wy ni ka, ¿e naj bar dziej isto t ne spo œród wy bra nych 12 ob sza rów s¹
ilo czy ny I10 oraz I12. W na stê p nej ko le j no œci I4, I8 i I6. Po zo sta³e ilo czy ny cha -
ra kte ry zuj¹ siê ni¿sz¹ isto t no œci¹ re la cji miê dzy sa mo ewa ku acj¹ a ma sow¹ ewa -
ku acj¹ lud no œci.

Pod sum owa nie

Ewa ku a cja lud no œci to nie zwy kle z³o¿o ne za gad nie nie. Jako in te gra l ny ele -
ment pro ble ma ty ki bez pie cze ñ stwa po wszech ne go, w tym ochro ny lud no œci,
pod le ga od dzia³ywa niom wie lu dete r mi nan tów. Jed nym z nich jest samo ewa -
ku a cja.

Bior¹c pod uwa gê roz wa ¿a nia po czy nio ne w ni nie j szych ar ty ku le stwier dza
siê, ¿e wp³yw samo ewa ku a cji na ma sow¹ ewa ku a cjê lud no œci w Pol sce jest nie -
zwy kle sze ro ki. W œwie t le naj bar dziej isto t nych uwa run ko wañ, mo ¿ na go roz pa -
try waæ w 70 ob sza rach wp³ywu.

Prze pro wa dze nie ba dañ me tod¹ ana li zy mor folo gi cz nej po zwo li³o zre du ko -
waæ pie r wotn¹ li cz bê 70 ob sza rów wp³ywu do 12 ob sza rów naj bar dziej isto t ne go
wp³ywu. Z ko lei za sto so wa nie te ch ni ki po rów na nia pa ra mi umo ¿ li wi³o na da nie
im od po wied nich prio ry te tów, z uwa gi na sto pieñ iden ty fi ka cji sprzê ¿eñ zwro t -
nych, sta no wi¹cych ele ment cybe rne tycz ne go mo de lu wp³ywu samo ewa ku a cji
na ma sow¹ ewa ku a cjê lud no œci w Pol sce.

Pod su mo wuj¹c, naj bar dziej isto t nych dete r mi nan tów oma wia ne go wp³ywu
na le ¿y po szu ki waæ w ob sza rach wy zna cza nych przez ilo czy ny pa ra me trów (ko lej -
no): ze spó³ po mo cy me dy cz nej – prze mie sz cza nie – za gro ¿e nia wtó r ne, ze spó³
po mo cy me dy cz nej – roz lo ko wa nie – za gro ¿e nia wtó r ne, ze spó³ za³ado w czy na
œro d ki trans po rtu – roz lo ko wa nie – za gro ¿e nia wtó r ne, ze spó³ roz dzie l czy – roz -
lo ko wa nie – za gro ¿e nia wtó r ne, a ta k ¿e ze spó³ roz dzie l czy – prze mie sz cza nie
– za gro ¿e nia wtó r ne.
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Tru i z mem jest stwier dze nie, ¿e pod mio ty zarz¹dza nia kry zy so we go po win ny
w mo ¿ li wie jed na ko wym sto p niu braæ pod uwa gê wszy stkie dete r mi nan ty oma -
wia ne go wp³ywu. Wy ni ki ana li zy mor folo gi cz nej i te ch ni ki po rów na nia pa ra mi
uzu pe³niaj¹ jed nak tê wy tyczn¹.
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The In flu en ce of Self- Eva cu a tion on Mass
Eva cu a tion of Pe o p le in Po land – In tro du c tion

to the Pro blem

The ar ti c le pre sents the re la tion be twe en the self – eva cu a tion and mass 
eva cu a tion of pe o p le in Po land. Using mor p ho lo gy ana ly sis me t hod and
pair -co m pa red te ch ni que, 70 cru cial in flu en ce are as were iden ti fied. The
at ten tion was paid on the 12 most im po r tant of them.

Mass eva cu a tion of pe o p le was in tro du ced as a co m p lex form of pe o p le 
pro te c tion. Its Po lish con cept is in com p le te and the self – eva cu a tion is said
to be the most do mi nant. In spi te of the fact that re se arch re sults pre sent
dif fe rent po int of view, the self – eva cu a tion may sig nifi can t ly in flu en ce the
mass eva cu a tion of pe o p le in Po land.

Keywords: self – eva cu a tion, mass eva cu a tion of pe o p le, eva cu a tion.
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Ka te dra Spo³ecz nych i Huma ni sty cz nych 

Aspe któw Bez pie cze ñ stwa

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

Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

Edu ka cja spo³ecze ñ stwa w za kre sie
bez pie cze ñ stwa.

Aspe kty teo re ty cz ne i pra kty cz ne

W ar ty ku le te r min edu ka cja od no si siê prze de wszy stkim do wy cho wa nia
i kszta³ce nia spo³ecze ñ stwa w za kre sie bez pie cze ñ stwa. Prio ry te to wym ce lem tej
edu ka cji jest roz wi ja nie œwia do mo œci ca³ego spo³ecze ñ stwa w za kre sie bez pie cze -
ñ stwa oraz wy kszta³ce nie na wy ków wzma c niaj¹cych je. Wi¹¿e siê to z ko nie cz no -
œci¹ zaan ga ¿o wa nia wie lu in sty tu cji, po czy naj¹c od ro dzi ny i szko³y, a na me -
diach i w³adzy pu b li cz nej koñcz¹c.

W ar ty ku le przed sta wio no pra kty cz ne i teo re ty cz ne aspe kty edu ka cji

spo³ecze ñ stwa w za kre sie bez pie cze ñ stwa. Uka za ne zo sta³y g³ówne nu r ty

oraz typy edu ka cji, któ re wa run kuj¹ pra wid³owe prze ka zy wa nie wie dzy

i umie jê t no œci w za kre sie bez pie cze ñ stwa.

Edu ka cjê dla bez pie cze ñ stwa przed sta wio no jako usta wi cz ny pro ces, obe j -

muj¹cy okre œlo ne dzia³ania, do któ rych na le¿¹:

• prze ka zy wa nie wie dzy zwi¹za nej z wy stê po wa niem za gro ¿eñ,

• kszta³to wa nie „bez pie cz nych” za cho wañ i po staw,

• roz wi ja nie po czu cia odpo wie dzial no œci za po dej mo wa nie kon kre t nych

dzia³añ,

• kszta³to wa nie w³aœci wych na wy ków za cho wa nia siê w sy tu a cjach nie -

bez pie cz nych.

Przes³anki teo re ty cz ne po pa r te zo sta³y wy ni ka mi ba dañ do tycz¹cymi

po zio mu œwia do mo œci wy bra nych grup spo³ecz nych w od nie sie niu do

post rze ga nia za gro ¿eñ i umie jê t no œci ra dze nia so bie z nimi.

S³owa klu czo we: edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa, bez pie cze ñ stwo, po czu cie 

bez pie cze ñ stwa.

 
ei

 n
ei

 w
ó

m
O

 
D

A
E

L



S³ow nik wy ra zów ob cych i zwro tów an glo jêzy cz nych W³adys³awa Kopa li ñ -
skie go wska zu je, ¿e edu ka cja to prze de wszy stkim wy cho wa nie i kszta³ce nie
(Etym. – ³ac. edu ca tio ‘jw.’ od edu ca re ‘wychowywaæ; kszta³ciæ’; e- ‘wy-’; -du ca re
od du ce re)1.

W no wo cze œ nie po j mo wa nej edu ka cji du¿y na cisk k³ad zie siê na mo ¿ li woœæ
roz wi ja nia oso bo wo œci, a nie ty l ko na spe³nia nie ocze ki wañ wo bec da ne go przed -
mio tu na ucza nia. 

W li te ra tu rze wy ró ¿ nia siê czte ry g³ówne nu r ty edu ka cji:
l zdo by wa nie wie dzy,
l umie jê t noœæ ucze nia siê,
l umie jê t noœæ zro zu mie nia in nych,
l w³asny roz wój.

1. Typy eduk acji dla bezp iec zeñstwa dla bezp iec zeñstwa

Edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa to ogó³ pro ce sów oœwia towo- wycho waw czych
rea li zo wa nych g³ów nie przez ro dzi nê, szko³ê, œro d ki ma so we go prze ka zu, or ga -
ni za cje m³od zie ¿o we, sto wa rzy sze nia, oraz prze zna czo ne do tego in sty tu cje
rz¹dowe i sa morz¹dowe, któ rych za da niem jest upo wsze ch nia nie wa r to œci, zdo -
by wa nie i prze ka zy wa nie wie dzy oraz umie jê t no œci nie zbêd nych do za pe w nie nia
bez pie cze ñ stwa na ro do we go2.

Edu ka cja tra kto wa na jest jako jed na z fun da men tal nych dróg kszta³to wa nia
bez pie cze ñ stwa. Po ziom edu ka cji wa run ku je po sta wy, wa r to œci, wia do mo œci,
czy li œwia do moœæ lu dzi oraz umie jê t no œci nie zbêd ne w za po bie ga niu i ra dze niu
so bie w sy tu a cji za gro ¿eñ3.

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

-wy cho wa w czych ukie run ko wa nych na kszta³to wa nie ku l tu ry po li ty cz nej pañ -
stwa;

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

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

l edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go – kszta³to wa nie œwia do mo œci pra w -
nej oraz po staw i za cho wañ w sy tu a cjach za gra ¿aj¹cym oby wa te lom i porz¹d -
ko wi pub li cz ne mu;
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1  W. Ko pa li ñ ski: S³ow nik wy ra zów ob cych i zwro tów obco jê zy cz nych. Muza S.A., Wa r sza wa
1999, s. 140.

2  Mo de lo wy sy stem edu ka cji ob ron nej spo³ecze ñ stwa RP, pod red. R. Stê p nia, Wa r sza wa 1998.
3  Pa trio tyzm, ob ron noœæ, bez pie cze ñ stwo, pod red. E.A. Weso³owskiej, A. Sze ra u ca, Wa r sza wa

2002, s. 56–62 i s. 218–226.



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

l edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa eko logi cz ne go – har mo ni j ne wspó³¿y cie lu dzi
z przy rod¹, kszta³to wa nie po staw i za cho wañ pro ekolo gi cz nych

4
.

Edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa jest pro ce sem ci¹g³ym obe j muj¹cym sze reg
dzia³añ, do któ rych na le¿¹ m.in.:
l Kszta³to wa nie „bez pie cz nych” za cho wañ i po staw;
l Prze ka zy wa nie wie dzy w za kre sie wy stê po wa nia za gro ¿eñ;
l Mo ty wa cja do po dej mo wa nia dzia³añ maj¹cych na celu za pe w nie nia bez pie -

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

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

dzia³añ;
l Wy ra bia nie od po wied nich na wy ków za cho wa nia siê w sy tu a cjach za gro ¿e nia;
l Pie lêg no wa nie wa r to œci w od nie sie niu do ¿y cia i zdro wia cz³owie ka

5
.
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Osi¹gniê cie wy ma ga ne go po zio mu wie dzy

Pod trzy ma nie tej wie dzy

Umie jê t no œci

Rys. 1. Dia gram ilu struj¹cy dzia³ania po dej mo wa ne w ra mach edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa

îród³o: [16], s. 21–23.

4  Por. B. Rud ni cki: Edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa i jej in ter pre ta cja, [w:] Edu ka cja dla bez pie cze ñ -
stwa. Ma te ria³y kon fe ren cyj ne, pod red. R Stê p nia, Wa r sza wa 1994; T. Siu da, Edu ka cja dla bez pie cze ñ -
stwa w wy bra nych cza so pi s mach, [w:] Edu ka cja do bez pie cze ñ stwa i po ko ju w ob li czu wy zwañ XXI
wie ku, Edu ka cja do bez pie cze ñ stwa po ko ju i praw cz³owie ka, Czêœæ II, pod red. R Rosy. Wy daw ni c two
Aka de mii Pod la skiej, Sie d l ce 2001, s. 116–117.

5  J. Go³êbie wski: Edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa, [w:] Edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa, Cza so pi s mo
dla dy re kto rów szkó³ i na uczy cie li, 1(2), sty czeñ - lu ty 2001, s. 50–54.



Edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa po win na siê od no siæ do ca³ego spo³ecze ñ stwa.
Isto t ne jest jed nak to, aby za sto so waæ jej od po wied nie fo r my i za ich po moc¹ do -
trzeæ do wszy stkich grup spo³ecz nych, a prze de wszy stkim do mie sz ka ñ ców te re -
nów szcze gó l nie na ra ¿o nych na wy stê po wa nie za gro ¿eñ6.

Kszta³ce nie w za kre sie bez pie cze ñ stwa od no si siê do ca³ego spo³ecze ñ stwa,
tak wiêc pro ces ten obe j mu je za rów no dzie ci, m³od zie¿, jaki i oso by do ros³e. Bez -
po œred nia edu ka cja do ros³ych jest naj bar dziej skom pli ko wa na, po nie wa¿ w zor -
gani zo wa nej fo r mie mo ¿ na j¹ pro wa dziæ je dy nie w po sta ci do bro wo l nych ku r sów 
i szko leñ. Dla te go te¿ w wie lu kra jach na œwie cie wy ko rzy stu je siê w edu ka cji do -
ros³ych (g³ów nie œro do wi sko wej) od dzia³ywa nie dzie ci na ro dzi ców i do ros³ych.
Taka wspó³pra ca ró ¿ nych grup spo³ecz nych lub za wo do wych przy czy nia siê rów -
nie¿ do in te gra cji œro do wi ska lo ka l ne go. In te gra cja, kszta³to wa nie po czu cia przy -
nale ¿ no œci do wspól no ty, two rze nie wiê zi œro do wi sko wych i miê dzypo kole nio -
wych zwiê ksza po czu cie odpo wie dzial no œci za stan œro do wi ska lo ka l ne go,
a w sy tu a cjach kry zy so wych po czu cie bez pie cze ñ stwa mie sz ka ñ ców7.

Two rze nie pro gra mów z za kre su edu ka cji spo³ecze ñ stwa wi¹¿e siê z ko nie cz -
no œci¹ wpro wa dze nia okre œlo nych ele men tów fi lo zo fii, ta kich jak wa r to œci czy
no r my za cho wa nia8. Za pe w nie nie po trze by bez pie cze ñ stwa lud no œci wi¹¿e siê ze
œwia do mo œci¹ za gro ¿eñ wy stê puj¹cych we wspó³cze s nym œwie cie. Œwia do moœæ
lu dzi na te mat ota czaj¹cych ich za gro ¿eñ wi¹¿e siê z ocze ki wa niem za pe w nie nia
im bez pie cze ñ stwa9.

R. Kra w czy ñ ski przy j mu je na stê puj¹ce twier dze nia zwi¹zane z edu kacj¹
spo³ecze ñ stwa w za kre sie bez pie cze ñ stwa:
 1. Na le ¿y uœwia da miaæ lu dzi, ¿e ka ¿ dy z nas ma wp³yw na w³asne bez pie cze ñ -

stwo.
 2. Sku te cz noœæ dzia³ania spo³ecze ñ stwa jest umie jê t no œci¹ samo orga ni za cji oraz

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

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

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

 5. Wspó³pra ca w za kre sie po pra wy bez pie cze ñ stwa po win na wi¹zaæ siê za rów no
z ini cja tyw¹ sa morz¹du tery to rial ne go jak i spo³ecze ñ stwa.

Edu ka cja spo³ecze ñ stwa w za kre sie bez pie cze ñ stwa. Aspe kty teo re ty cz ne i pra kty cz ne 87

6  J. Go³êbie wski: Bez pie cze ñ stwo spo³ecze ñ stwa wo bec wspó³cze s nych wy zwañ, [w:] Edu ka cja
dla bez pie cze ñ stwa, sty czeñ - lu ty 2006, nr 1 (27), s. 50–54.

7  K.M. Za czek Za czy ñ ski: O sku te cz no œci wdra ¿a nia i zarz¹dza nia szkoln¹ edu kacj¹ dla bez pie -
cze ñ stwa, w: Edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa. Ofi cy na Wy da w ni cza Adam, Nr 3 (29), maj - cze r wiec 2006,
s. 10–12.

8  A. Pa pu zi ñ ski: Pro ble my eko ro z wo ju nr 2 (2007), 27–40, [w:] Pro ble my eko ro z wo ju, Stu dia
filozo ficzno- sozolo gicz ne, Pol ska Aka de mia Nauk, Ko mi tet Cz³owiek i œro do wi sko, Vol. 2, No 2, 2007,
pod red. A. Paw³owskie go, Lu b lin 2007, s. 35.

9  K. De nek: Szko l ni c two wy ¿sze u pro gu nad chodz¹cego stu le cia, s. 24–38, [w:] Edu ka cja w wy ¿ -
szych szko³ach wo j sko wych, pod red. R. Stê p nia, AON, Wa r sza wa 2001.



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

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

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

 9. Sku te cz noœæ ochro ny lud no œci i po ziom œwia do mo œci na te mat za gro ¿eñ za le -
¿y nie ty l ko od spo so bów edu ka cji, ale rów nie¿ od mo men tu jej roz po czê cia.
Edu ka cja w tym za kre sie obe j mo waæ po win na rów nie¿ najm³od sze dzie ci.

10. Du¿e re zu l ta ty w za kre sie edu ka cji spo³ecze ñ stwa osi¹ga siê ba zuj¹c na do -
œwia d cze niach i roz wi¹za niach przy jê tych w in nych kra jach10.

Wspó³cze s ne pro ce sy edu ka cy j ne pod da wa ne s¹ sta³ym prze ob ra ¿e niom,
umo ¿ li wiaj¹c spe³nie nie po trzeb po szcze gó l nych grup spo³ecz nych. Obe c nie
du¿y na cisk k³ad zie siê na roz wi ja nie oso bo wo œci i œwia do mo œci lu dzi. Roz wój
edu ka cji spo³ecz nej wi¹¿e siê œci œle z re fleksj¹ nad cz³owie kiem i jego fun kcjo no -
wa niem oraz œro do wi skiem cz³owie ka.

Pod czas refo r mo wa nia sy ste mu edu ka cji w la tach 90. XX uwz glê d nio no fakt,
¿e fun da men tal nym kry te rium pra wid³owe go roz wo ju spo³ecze ñ stwa jest za pe w -
nie nie mu bez pie cze ñ stwa, a naj bar dziej sku te cz nym i efe kty w nym spo so bem
przy go to wa nia na wy pa dek wyst¹pie nia ró ¿ no rod nych za gro ¿eñ jest kszta³ce nie
dzie ci i m³od zie ¿y w szko³ach.

Wa r to pod kre œliæ, ¿e ran ga edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa w Pol sce sta le wzra -
sta. Œwia d czy o tym fakt, i¿ 21 paŸ dzie r ni ka 2008 r. pod pi sa no po ro zu mie nie po -
miê dzy MEN i MON o wspó³pra cy na rzecz edu ka cji oby wa te l skiej, pa trio ty cz -
nej i pro ob ron nej m³od zie ¿y szko l nej. Od wrze œ nia 2009 r. wpro wa dzo ny zo sta³
nowy przed miot w gi mna zjum „edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa”, któ ry zast¹pi³ do -
ty ch cza sow¹ ofe r tê przy spo so bie nia ob ron ne go. Wpro wa dze nie no we go przed -
mio tu zwi¹zane jest z ko nie cz no œci¹ prze ka za nia dzie ciom i m³od zie ¿y in fo r ma -
cji zwi¹za nych z za sa da mi pra wid³owe go dzia³ania w sy tu a cjach za gro ¿e nia
zdro wia i ¿y cia oraz zdo by cie przez nich umie jê t no œci udzie la nia pie r wszej po -
mo cy w nag³ych wy pa d kach. Pod pi sa ne po ro zu mie nie i wpro wa dze nie no we go
przed mio tu to do pie ro pocz¹tek d³ugiej i odpo wie dzia l nej dro gi maj¹cej na celu
wy cho wa nie spo³ecze ñ stwa wypo sa ¿o ne go w wie dzê i umie jê t no œci ra dze nia so -
bie w sy tu a cjach trud nych. Jed nym z ele men tów sku te cz no œci kszta³ce nia w tej
dzie dzi nie jest atra kcy j noœæ za jêæ. Dla te go te¿ ogro m ne zna cze nie ma wspa r cie
szko³y przez in sty tu cje za j muj¹ce siê bez pie cze ñ stwem – Po li cjê, PSP, s³u¿by ra -
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to w ni cze, or ga ny ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa morz¹do wej. S¹ to in sty tu cje, któ re
od wie lu lat za j muj¹ siê te ma tyk¹ bez pie cze ñ stwa, edu kacj¹ spo³ecze ñ stwa w za -
kre sie bez pie cze ñ stwa, prze ciw dzia³aniem za gro ¿e niom. Maj¹ ko nie cz ne do œwiad -
cze nie, dla te go te¿ ich po moc ma ogro m ne zna cze nie dla kszta³to wa nia sy ste mu
edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa wœród dzie ci i m³od zie ¿y11.

Wpro wa dzaj¹c edu ka cjê dla bez pie cze ñ stwa do gi mna zjum i li ce um zak³ada no,
¿e ucz nio wie w spo sób uporz¹dko wa ny i me to dy cz nie spó j ny bêd¹ przy swa jaæ
wie dzê do tycz¹c¹ bu do wy fun da men tów bez pie cze ñ stwa: swo je go, swo ich bli -
skich, ko le gów i in nych – po ten cja l nych ofiar za gro ¿eñ i zda rzeñ kry zy so wych.
Nie jest to osta t nie s³owo insty tucjo na l nych sta rañ pa ñ stwa o wy so ki po ziom
przy go to wa nia m³od ego cz³owie ka – i oby wa te la – do doj rza³ego, szczê œli we go
i bez pie cz ne go ¿y cia. Pe w ne przes³anki znajd¹ siê na ni ¿ szych eta pach edu ka cji.
S¹ one je sz cze roz pro szo ne, rea li zo wa ne przez oso by o ró ¿ nym w tej dzie dzi nie
przy go to wa niu; wa ¿ ne jed nak, ¿e siê po ja wiaj¹. Tak za czy na siê ka ¿ da po wa ¿ na
zmia na ja ko œcio wa12.

W obe cnym refo r mo wa nym sy ste mie edu ka cji na uczy cie le maj¹ du¿y wp³yw
na two rze nie i re a li za cjê pro gra mów na ucza nia. Mog¹ do sto so wy waæ tre œci pro -
gra mo we do aktu a l nych po trzeb i szy b ko zmie niaj¹cej siê rze czy wi sto œci. Wpro -
wa dzo ne od po wie d nio wcze œ nie do pro gra mu tre œci z za kre su edu ka cji dla bez -
pie cze ñ stwa mog¹ za owo co waæ w przysz³oœci wy ¿szym po zio mem œwia do mo œci
na te mat za gro ¿eñ. Pod sta wy na ucza nia z tego za kre su zo sta³y wpro wa dzo ne
do pro gra mów dla wszy stkich ty pów szkó³. Jed nak pro gra my szko l ne po win ny
uw z glêd niaæ lo ka l ne wa run ki i za gro ¿e nia, któ rych wy stê po wa nie na da nym te -
re nie jest naj bar dziej pra wdo podo b ne. Efe kty w na edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa
po win na opie raæ siê na sto so w nie przy go to wa nych tre œciach pro gra mo wych
prze ka zy wa nych przez od po wie d nio wy kwa lifi ko wan¹ ka drê z uw z glêd nie niem
spe cy fi ki mie j s ca za mie sz ka nia tworz¹c tym sa mym swo i sty sy stem13.

Aby sy stem by³ sku te cz ny po trze b ne jest sto p nio we wpro wa dza nie ele men -
tów zwi¹za nych z bez pie cze ñ stwem na wszy stkich eta pach szko le nia, na to miast
na wy ¿szych eta pach edu ka cy j nych po win no byæ roz sze rza ne, a za kres te ma ty ki
sta waæ siê bo ga t szy i bar dziej usz cze gó³owio ny. Za let¹ ta kie go pro gra mu jest jego 
po wta rza l noœæ oraz do sko na le nie na by tych umie jê t no œci i na wy ków. Doty ch cza -
so we kszta³ce nie w tym za kre sie mia³o cha ra kter przy pa d ko wy i nie efe kty w ny.
Tre œci pro gra mo we pro wa dzo ne by³y jed no ra zo wo, dla te go te¿ przy swo jo na wie -
dza by³a wraz z up³ywem cza su za po mi na na. Du ¿ym wy zwa niem w tej dzie dzi nie 
jest ni ski po ziom œwia do mo œci spo³ecz nej i zwi¹zany z tym ni ski po ziom ocze ki -
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11 ¯. Pa w lak: Rola szko³y w edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa, [w:] Bez pie cze ñ stwo i zarz¹dza nie kry zy so -
we. Aktu a l ne wy zwa nia. Zarz¹dza nie bez pie cze ñ stwem w se kto rze pu b li cz nym, red. Na uko wa: M. W³o -
da r czyk, A. Ma r ja ñ ski, Przed siê bio r czoœæ i Zarz¹dza nie, Tom X, Ze szyt 8, £ódŸ 2009, s. 131–141.

12 J. S³oma: Pro gram na ucza nia edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa dla gi mna zjum, Opra co wa nie re da kcyj -
ne: Zo fia Pso ta.

13 J. Ku ni ko wski: Pro blem œwia do mo œci w edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa, [w:] Edu ka cja dla bez pie -
cze ñ stwa, nr 3, Eli p sa, Wa r sza wa 2001, s. 2–5.



wañ. Je ¿e li tre œci pro gra mo we z ob sza ru edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa zo stan¹ od -
po wie d nio wcze œ nie wpro wa dzo ne mo ¿ na spo dzie waæ siê w przysz³oœci ko rzy st -
nych re zu l ta tów.

W 2008 r. zo sta³y prze pro wa dzo ne w SGSP ba da nia do tycz¹ce „Ana li zy sy ste -
mu edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa w pro ce sie kszta³ce nia dzie ci i m³od zie ¿y”14.
Wa r to pod kre œliæ fakt, i¿ mimo ¿e ba da nia wœród dzie ci i m³od zie ¿y prze pro wa -
dzo ne zo sta³y 6 lat temu, to po ziom ich œwia do mo œci by³ o wie le wy ¿szy ni¿ osób
do ros³ych prze ba da nych w 2013 r. Dla te go za pla no wa ne s¹ po no w ne ba da nia,
któ re po zwol¹ po rów naæ po ziom œwia do mo œci dzie ci i m³od zie ¿y, któ re ob jê te zo -
sta³y re form¹ edu ka cyjn¹ z 2009 r. i maj¹ wpro wa dzo ny przed miot edu ka cja dla
bez pie cze ñ stwa.

Ba da nia w 2008 r. wy ko na ne zo sta³y w wy ty po wa nych szko³ach gi mna zja l -
nych i ponad gimna zaj l nych w piê ciu re gio nach Pol ski te ch nik¹ wy wia du kwe -
stio nariu szowe go. Kwe stio na riusz za wie ra³ wiê kszoœæ py tañ skate gory zo wa nych
oraz ki l ka otwa r tych. Pró ba mia³a cha ra kter loso wo- ce lo wy i objê³a 500 re spon -
den tów. 

Oto jej cha ra kte ry styka:

Ta be la 5. Ro dzaj szko³y, do któ rej uczê sz czaj¹ ba da ni (N=500)

Szko³a Wy stê po wa nie %

Gi mna zjum 207 41

Li ce um ogó l no ksztac¹ce 173 35

Te ch ni kum 120 24
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Ta be la 1. P³eæ ba da nych (N=500)

P³eæ Wy stê po wa nie %

1. Ko bie ty 296 59

2. Mê ¿ czy Ÿ ni 204 41

Ta be la 2. Wiek ba da nych (N=500)

Wiek Wy stê po wa nie %

1. 13 – 15 lat 207 41

2. 16 – 19 lat 293 59

Ta be la 3. Wie l koœæ miej s co wo œci, w któ rych
mie sz kaj¹ ba da ni (N=500)

Miej s co wo œci Wy stê po wa nie %

Mia sto do 20 tys.
mie sz ka ñ ców

243 42

Mia sto 21-100 tys.
mie sz ka ñ ców

255 44

Mia sto pow. 500 tys.
mie sz ka ñ ców

 82 14

Ta be la 4. Re gio ny w kra ju, w któ rych
mie sz kaj¹ ba da ni (N=500)

Re gio ny Wy stê po wa nie %

1. wa r sza wski  82 16

2. ³ódz ki  74 15

3. sie d le cki 120 24

4. zacho dnio pomo r ski  99 20

5. kuja wsko- pomo r ski 125 25

14 I. Grabo wska - Le pczak: „Ana li za sy ste mu edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa w pro ce sie kszta³ce nia
dzie ci i m³od zie ¿y”, SGSP, BW/E-422/12/2008.



Ana li zuj¹c przed sta wio ne ze sta wie nia, na le ¿y stwier dziæ, ¿e wska Ÿ ni ki do -
tycz¹ce p³ci, szkó³ oraz wie ku ba da nych rozk³adaj¹ siê rów no mie r nie. Po miê dzy
wie kiem ba da nych i ro dza jem szko³y, do któ rej uczê sz cza li ba da ni, za cho dzi
œcis³a ko re la cja ze wzglê du na zwi¹zek da ne go szcze b la edu ka cji i wie ku ucz niów. 
Na le ¿y wspo mnieæ rów nie¿ o re gio nach Pol ski, gdzie prze pro wa dzo ne zo sta³y
ba da nia. Za mie rze niem ba dañ nie by³o wska za nie ró ¿ nic w od po wie dziach mie -
sz ka ñ ców ró ¿ nych re gio nach. Zrea li zo wa nie ba dañ w ró ¿ nych re gio nach Pol ski
po tra kto waæ na le ¿y jako roz pro sze nie prze strzen ne pró by, a tym sa mym jej
wiêksz¹ repre zenta ty w noœæ.

Py ta nia za wa r te w kwe stio na riu szu do ty czy³y wie dzy na te mat wy stê po wa nia
za gro ¿eñ na tu ra l nych i antro poge ni cz nych w Pol sce, umie jê t no œci ra dze nia so bie 
pod czas ich wyst¹pie nia, zna jo mo œci nu me rów ala r mo wych, za sad udzie la nia
pie r wszej po mo cy przed me dy cz nej. Isto t ne dla nas by³y rów nie¿ in fo r ma cje
zwi¹zane z udzia³em i zna jo mo œci¹ pro gra mów z za kre su edu ka cji dla bez pie czeñ -
stwa. Szcze gó³owa cha ra kte ry styka zo sta³a za wa r ta w opi sie pra cy15.

Wy ni ki otrzy ma ne w ba da niu po zwo li³y na sfo r mu³owa nie na stê puj¹cych
wnio sków:
l Do ty ch czas w pro ce sie kszta³ce nia dzie ci i m³od zie ¿y ele men ty edu ka cji dla

bez pie cze ñ stwa rea li zo wa ne by³y w nie wie l kim sto p niu. Ze wzglê du na roz -
pro sze nie prze strzen ne pró by mo ¿ na po sta wiæ tezê, ze po ziom edu ka cji
spo³ecze ñ stwa w za kre sie bez pie cze ñ stwa przed sta wia siê na po do bnym po -
zio mie w ca³ym kra ju. Jed no cze œ nie na le ¿y pod kre œliæ, ¿e ba da ni po zy ty w nie
oce niaj¹ swo je umie jê t no œci w aspe kcie po stê po wa nia na wy pa dek za gro ¿eñ
na tu ra l nych i antro poge ni cz nych.

l Oce na w³as nych umie jê t no œci ba da nych w za kre sie ra dze nie so bie na wy pa -
dek wyst¹pie nia za gro ¿eñ (po ¿a ry, wy pa d ki komu nika cy j ne, su sze, upa³y, wi -
chu ry i hu ra ga ny, ka ta stro fy bu do w la ne, za gro ¿e nia eko lo gi cz ne, po wo dzie,
œnie ¿y ce, za spy œnie ¿ ne i ob lo dze nia, za gro ¿e nia ter rory sty cz ne, trzê sie nia
zie mi, ska ¿e nia pro mie nio twór cze, za gro ¿e nia sanitar no-epi demiolo gicz ne)
kszta³tuje siê na œred nim po zio mie (<50–60%>). 52% ba da nych oce ni³o je
jako ra czej do bre. 

l Wed³ug wiê kszo œci ba da nych (pow. 50%) odpo wie dzia l noœæ za bez pie cze ñ -
stwo w Pol sce le¿y g³ów nie w ge stii po li cji i stra ¿y po ¿a r nej. Nie wie l ki pro cent 
osób za uwa ¿a, ¿e sami maj¹ wp³yw na w³asne bez pie cze ñ stwo. 

l W od nie sie niu do sto p nia re a li za cji po ru sza nych za gad nieñ w szko³ach sy tu a -
cja przed sta wia siê na stê puj¹co:
a) 50% ba da nych bra³o udzia³ w za jê ciach o te ma ty ce zwi¹za nej z bez pie cze ñ -

stwem;
b) 21% bra³o udzia³ w pro gra mach zwi¹za nych z bez pie cze ñ stwem;
c) 13% po twier dzi³o, ¿e od by wa³y siê w szko le;

Edu ka cja spo³ecze ñ stwa w za kre sie bez pie cze ñ stwa. Aspe kty teo re ty cz ne i pra kty cz ne 91

15  I. Grabo wska - Le pczak: „Ana li za sy ste mu edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa w pro ce sie kszta³ce nia
dzie ci i m³od zie ¿y”, SGSP, BW/E-422/12/2008.



d) 10% po tra fi³o po daæ na zwy pro gra mów, w któ rych bra³o udzia³ b¹dŸ po daæ 
ty l ko za kres te ma ty cz ny.

Isto t ny ele ment kwe stio na riu sza sta no wi³a pro ble ma ty ka udzie la nia pie r w -
szej po mo cy. Wiê kszoœæ ba da nych bra³a udzia³ w za jê ciach dot. pie r wszej po mo -
cy (66%) Jak rów nie¿ wiê kszoœæ uwa ¿a, ¿e ta kie za jê cia po win ny byæ obo wi¹zko -
we (58%). Ale ju¿ ty l ko 30% po tra fi³aby tej po mo cy udzie liæ (kwe stio na riusz nie
oce nia³ tych umie jê t no œci). Re spon den ci uz na li, ¿e za jê cia te nie cha ra kte ry zuj¹
siê po wta rzal no œci¹, zwy kle w ci¹gu pro ce su dyda kty cz ne go od by waj¹ siê ty l ko
je den raz, co unie mo ¿ li wia fa kty cz nie na by cie wy sta r czaj¹cych umie jê t no œci. 
l Z prób¹ wy ja œ nie nia po jê cia edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa – po ra dzi³o so bie 30%

ba da nych. 70% nie po tra fi³a okre œliæ, z czym wi¹¿e siê edu ka cja dla bez pie -
cze ñ stwa.

l Po zy ty w nym aspe ktem jest wy nik osta t nie go py ta nia w kwe stio na riu szu,
gdy¿ 77% uwa ¿a, ¿e za jê cia z edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa s¹ po trze b ne,
chcia³aby w nich braæ udzia³.

l Oce niaj¹c me to dy, tre œci i rze te l noœæ re a li za cji za³o¿eñ pro gra mo wych wa r to
za zna czyæ, ¿e po zo sta wiaj¹ one wie le w¹tpli wo œci, co mo ¿ na za uwa ¿yæ ana li -
zuj¹c wy ni ki ba dañ kwe stio nariu szo wych.
Pod su mo wuj¹c wy ni ki ba dañ, na le ¿y pod kre œliæ fakt, ¿e po ziom œwia do mo œci

wœród dzie ci i m³od zie ¿y jest za da wa laj¹cy, isto t na jest rów nie¿ wi do cz na chêæ
przy swa ja nia wie dzy z tego za kre su. Wa r to pod kre œliæ, ze ba da nia prze pro wa dzo -
ne by³y na rok przed wpro wa dze niem przed mio tu edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa do
szkó³ gi mna zja l nych i ponad gimna zja l nych. Dla te go w przysz³oœci pla no wa ne
jest po no w ne ba da nie, któ re po zwo li po rów naæ po ziom œwia do mo œci dzie ci
i m³od zie ¿y ob jê tych ju¿ edu kacj¹ z za kre su bez pie cze ñ stwa.

Dla po rów na nia i le p sze go zo bra zo wa nia po zio mu œwia do mo œci Po la ków na
te mat bez pie cze ñ stwa, isto t ne bê dzie przed sta wie nie naj wa¿ nie j szych wy ni ków
pi lo ta ¿o wych ba dañ prze pro wa dzo nych w 2013 r. na te mat „Bez pie cze ñ stwa
i zna jo mo œci pro ce dur po stê po wa nia spo³ecz no œci lo ka l nej No wej Wsi Wie l kiej
w przy pa d ku wyst¹pie nia po wa ¿ nej awa rii prze mys³owej na te re nie Bazy Pa liw
Nr 2”16. Wy ni ki ba dañ po zwo li³y na wstêpn¹, bar dzo nisk¹ oce nê sta nu wie dzy
mie sz ka ñ ców na te mat za gro ¿eñ, któ re zna j duj¹ siê w na szym s¹sie dztwie, a tym
bar dziej spo so bów po stê po wa nia w przy pa d ku ich wyst¹pie nia.

Ba da nia pi lo ta ¿o we do ty czy³y mie sz ka ñ ców za mie sz ka³ych w po bli ¿u jed nej
bazy, na to miast pro jekt zak³ada roz sze rze nie ba dañ w ko le j nym roku na ko le j ne
bazy pa liw wy stê puj¹ce w Pol sce. W ba da niu pi lo ta ¿o wym wziê³y udzia³ 64 oso -
by, z któ rych wiê kszoœæ sta no wi³y ko bie ty. Wiek ba da nych, by³ doœæ zró¿ ni co wa -
ny, przy czym naj li cz niej re pre zen towa ne by³y oso by uro dzo ne w la tach
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16  I. Grabo wska - Le pczak: „Bez pie cze ñ stwo spo³ecz no œci lo ka l nych w kon te k œcie za gro ¿eñ wy ni -
kaj¹cych z bli skie go s¹sie dz twa zak³adów za j muj¹cych siê maga zy no wa niem i dys try bucj¹ pa liw p³yn -
nych, za li cza nych do ka te go rii du ¿e go i zwiê kszo ne go ry zy ka wyst¹pie nia po wa ¿ nej awa rii prze -
mys³owej”, SGSP, S/E-422/3/13.



1951–1960 i 1971–1980, zaœ naj mniejsz¹ gru pê an kie to wa nych sta no wi³y oso by
uro dzo ne przed 1951 ro kiem. Je œli cho dzi o wy kszta³ce nie re spon den tów zde cy -
do wan¹ prze wa gê mia³y oso by z wy kszta³ce niem wy ¿szym i œred nim. Naj mniej
liczn¹ gru pê sta no wi³y oso by z wy kszta³ce niem gi mna zja l nym i za wo do wym.

A¿ 55 osób (ponad 85%) re spon den tów na sta³e prze by wa w od leg³oœci do
1500 m od zak³adu. Naj czê œciej wska zy wa na jest od leg³oœæ 601–1000 m (25 wska -
zañ – pra wie 40%). Ty l ko 6 osób (nie ca³e 10%) de kla ru je za mie sz ka nie w od -
leg³oœci prze kra czaj¹cej 2 km od zak³adu. Œred nia od leg³oœæ wy no si nie co ponad
1 km.

2. Wy niki ba dañ

Zde cy do wa na wiê kszoœæ re spon den tów (62 oso by – tj. pra wie 97%) jest œwia -
do ma ist nie nia zak³adu du ¿e go ry zy ka wyst¹pie nia po wa ¿ nej awa rii prze -
mys³owej. Po zo sta³e od po wie dzi sta no wi¹ ma r gi nes i za li czy³y ty l ko po jed nym
wska za niu.

Bli sko 80% ba da nych od po wie dzia³o, ¿e za gro ¿e nia z te re nu bazy pa liw mog¹
sta no wiæ za gro ¿e nie dla oko li cz nych mie sz ka ñ ców. Prze ciwn¹ opi niê wy ra zi³o
12,5%, a 5 re spon den tów (nie ca³e 8%) nie mia³o zda nia.

Wiê kszo œci ba da nych (42 oso by – 65,5%) nic nie wia do mo na te mat spo t kañ
do tycz¹cych bez pie cze ñ stwa. O ta kich spo t ka niach s³ysza³a, lub w nich ucze st ni -
czy³a 1/3 an kie to wa nych.
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2%

Tak
Nie
Dowiedzia³em siê
w ramach niniejszej
ankiety

2%

96%

13%

8%

Tak

Nie

Nie wiem

79%

1. Czy wiesz, ¿e w Two jej oko li cy zna j du je siê
baza pa liw p³yn nych za li cza na do gru py zak³adów 

du ¿e go ry zy ka wyst¹pie nia po wa ¿ nej awa rii
prze mys³owej?

Od po wiedŸ Li cz ba Pro cent

Tak 62 96,88%

Nie  1  1,56%

Do wie dzia³em siê w ra -
mach ni nie j szej an kie ty

 1  1,56%

2. Czy Two im zda niem za gro ¿e nia, ja kie mog³yby
wyst¹piæ na te re nie bazy pa liw mog¹ sta no wiæ za -

gro ¿e nie dla oko li cz nych mie sz ka ñ ców?

Od po wiedŸ Li cz ba Pro cent

Tak 51 79,69%

Nie  8 12,50%

Nie wiem  5  7,81%



Nie zna cz na wiê kszoœæ ba da nych (28 osób – 43,75%) nie pró bo wa³a z w³as nej
ini cja ty wy po szu ki waæ in fo r ma cji na te mat od dzia³ywa nia bazy pa liw na oko li cz -
nych mie sz ka ñ ców. Ko le j nych 11 osób (nie co ponad 17%) uwa ¿a, ¿e wie wy sta r -
czaj¹co du¿o. Akty w nie po zy ski wa³o in fo r ma cje 25 osób (39% ba da nych).

Pra wie 66% an kie to wa nych (42 oso by) nie zna w³aœci wych pro ce dur po stê po -
wa nia w przy pa d ku wyst¹pie nia po wa ¿ nej awa rii prze mys³owej. Dwie oso by (3%) 
uwa ¿aj¹, ¿e ich to nie do ty czy. Zna jo moœæ pro ce dur de klaruje 20 osób (31,25%)
ba da nych.

Re spon den ci py ta ni, czy wie dzie li by jak siê za cho waæ w przy pa d ku ko nie cz -
no œci ewa ku a cji nie od po wia da li jed noz na cz nie, a ich wska za nia roz³o¿y³y siê
rów no mie r nie po miê dzy wszy stkie trzy od po wie dzi. Wie dzê tak¹ za de kla ro wa³y
23 oso by (36%), jej brak 20 osób (31,25%), a ko le j ne 21 osób rów nie¿ nie ma ta kiej 
wie dzy, ale kie ro wa³oby siê zdro wym rozs¹dkiem (pra wie 33%).
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3. Czy kie dy ko l wiek otrzy ma³eœ in fo r ma cjê,
lub ucze st ni czy³eœ w spo t ka niu na te mat

bez pie cze ñ stwa?

Od po wiedŸ Li cz ba Pro cent

Tak 22 34,38%

Nie 42 65,63%

Nie wiem  0  0,00%

66%

34% Tak

Nie

39%

44%

17% Tak

Nie

Uwa¿am, ¿e wiem
wystarczaj¹co du¿o na ten
temat i nie potrzebujê
dodatkowych informacji

3%

Tak
Nie
Nie, poniewa¿ uwa¿am,
¿e mnie to nie dotyczy

31%
66%

5. Czy znasz pro ce du ry po stê po wa nia w przy pa d -
ku wyst¹pie nia po wa ¿ nej awa rii prze mys³owej?

Od po wiedŸ Li cz ba Pro cent

Tak 20 31,25%

Nie 42 65,63%

Nie, po nie wa¿ uwa ¿am, ¿e mnie
to nie do ty czy

 2  3,13%

4. Czy kie dy ko l wiek, z w³as nej ini cja ty wy pró bo -
wa³eœ po zy skaæ in fo r ma cje na te mat od dzia³ywa -

nia bazy pa liw na oko li cz nych mie sz ka ñ ców?

Od po wiedŸ Li cz ba Pro cent

Tak 25 39,06%

Nie 28 43,75%

Uwa ¿am, ¿e wiem wy sta r cza j¹co
du¿o na ten te mat i nie po trze bu -

jê do da t ko wych in fo r ma cji

11 17,19%



A¿ 51,5% an kie to wa nych nie ma po jê cia sk¹d po zy skaæ in fo r ma cje, o tym jak
za cho waæ siê w przy pa d ku awa rii prze mys³owej. 31 osób (48,44%) twier dzi, ¿e
orien tu je siê w tym te ma cie, jako Ÿród³o in fo r ma cji wska zuj¹c naj czê œciej: In ter -
net (12 osób) i stra¿ po ¿arn¹ lub OSP w No wej Wsi Wie l kiej (11 osób).

7a. [ko men tarz] Tak, tak¹ in fo r ma cjê móg³bym uzy skaæ od (wy mieñ w ko le j no œci od naj wa¿ niej sze go
do naj mniej wa ¿ ne go Ÿród³a):

Od po wiedŸ Li cz ba wska zañ

œro d ki ma so we go prze ka zu 1

998 / 112 4

Zak³ado wa Stra¿ Po ¿a r na/Zak³ado wa lub Prze mys³owa Stra¿ Po ¿a r na/
Gru pa Ra to w ni cza Bazy Pa liw/in spe kto rzy p-po¿. Bazy Pa liw

4

s³u¿by ra to w ni cze 2

Po li cja 4

WZK By d goszcz/Gmin ne Cen trum Zarz¹dza nia Kry zy so we go 6

z in stru kcji o po stê po wa niu mie sz ka ñ ców w ra zie ewen tu a l nej awa rii, któ ra po win na
byæ w wi do cz nych dla mie sz ka ñ ców mie j s cach (nie ste ty nie jest), lub z do sta r cza nych

okre so wo ulo tek

1

In ter net 12 

Stra¿ po ¿a r na/OSP 11 

in fo r ma cje gmin ne go oœro d ka po mo cy spo³ecz nej 1

S¹sie dzi/s¹sie dzi pra cuj¹cy w zak³ad zie 2

Urz¹d Gmi ny/Wójt/So³tys 6
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36%

31%

33%

Tak

Nie

Nie wiem, ale
kierowa³bym/
kierowa³abym siê
zdrowym rozs¹dkiem

48%

52%

Tak, tak¹ informacjê
móg³bym uzy skaæ od
(wy mieñ w ko le j no œci
od naj wa¿ niej sze go do
naj mniej wa ¿ ne go
Ÿród³a):
Nie

7. Czy wiesz sk¹d móg³byœ/mog³abyœ po zy skaæ
in fo r ma cjê na te mat, jak za cho waæ siê

w przy pa d ku awa rii prze mys³owej?

Od po wiedŸ Li cz ba Pro cent

Tak, tak¹ in fo r ma cjê móg³bym
uzy skaæ od (wy mieñ w ko le j no -
œci od naj wa¿ niej sze go do naj -

mniej wa ¿ ne go Ÿród³a):

31 48,44%

Nie 33 51,56%

Nie wiem  0  0,00%

6. Czy wie dzia³byœ/wie dzia³abyœ jak siê za cho waæ
w przy pa d ku ko nie cz no œci ewa ku a cji

(opu sz cze nia swo je go mie j s ca za mie sz ka nia)?

Od po wiedŸ Li cz ba Pro cent

Tak 23 35,94%

Nie 20 31,25%

Nie wiem, ale kie ro wa³bym/
kie ro wa³abym siê zdro wym

rozs¹dkiem

21 32,81%



Nie po koj¹co ni ska wy da je siê w³aœci wa zna jo moœæ na wet pod sta wo wych nu -
me rów ala r mo wych. 

Je œli cho dzi o zna jo moœæ nu me rów ala r mo wych wœród mie sz ka ñ ców:
l Pra wid³owy nu mer do stra ¿y po ¿a r nej po da je 39 osób (nie ca³e 61% ba da -

nych). Wraz z oso ba mi któ re dzwo ni³y by na 112 (7 osób) jest to wci¹¿ ty l ko
72% an kie to wa nych.

l Nu mer 999 do po go to wia ra tun ko we go wy bra³oby 36 osób (nie co ponad 56%
ba da nych), do li czaj¹c dzwo ni¹cych na 112 (6 osób – 10% an kie to wa nych)
otrzy mu je my 42 (66%) re spon den tów.

l Naj wiê cej – 44 oso by (pra wie 73% pró by) zna nu mer na po li cjê. Wraz ze wska -
za nia mi nu me ru 112 (6 osób – ponad 9%) daje to 82% re spon den tów. 

l Zna jo moœæ po zo sta³ych nu me rów ala r mo wych waha siê w gra ni cach kli ku
– ki l ku na stu pro cent. 

l W po zy cji „inne” 19 ba da nych (pra wie 30% pró by) jako inny nu mer ala r mo -
wy wska zy wa no 112.
Jako zde cy do wa nie naj le p szy spo sób info r mo wa nia lud no œci o za gro ¿e niu

wska za no prze ka za nie in fo r ma cji w³aœci we mu or ga no wi sa morz¹du tery to rial ne -
go (wó j to wi, bu r mi strzo wi, lub pre zy den to wi) któ ry roz po wszech ni j¹ w zwy cza -
jo wo przy jê ty spo sób. Tê wer sjê wy bra³o 49 (76,5%) ba da nych.

W od po wie dzi „inne” jako opcje info r mo wa nia mie sz ka ñ ców wska zy wa no
naj czê œciej ulo t ki (4 od po wie dzi). 

Wiê kszoœæ an kie to wa nych (64% – 41 osób) nie szu ka³a in fo r ma cji o mo ¿ li -
wych za gro ¿e niach. Akty w no œci¹ w tym wzglê dzie wy ka za³y siê 23 oso by (36%),
z któ rych trzem (5% ba da nych) nie uda³o siê ta kich in fo r ma cji zna leŸæ.
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Rys. 2. Tak, tak¹ in fo r ma cjê móg³bym uzy skaæ od (wy mieñ w ko le j no œci od naj wa¿ niej sze go do
naj mniej wa ¿ ne go Ÿród³a)



Po³owa ba da nych nie ma pe w no œci, czy po tra fi³aby udzie liæ po mo cy oso bie
po szko do wa nej w wy ni ku awa rii prze mys³owej i uza le ¿ ni³o tak¹ po moc od ob ra -
¿eñ po szko dowa ne go. Zde cy do wa ne „tak” za de kla ro wa³o 16 osób (25% ba da -
nych), zaœ zupe³ny brak umie jê t no œci – 12 osób (pra wie 19%).

Ponad 56% ba da nych uwa ¿a, ¿e do da t ko wa wie dza o za gro ¿e niach ge ne ro wa -
nych przez zak³ad nie jest im po trze b na. Ko le j ne 12 osób (18,75%) od po wie -
dzia³o „nie”. Po zy ty w nie wy po wie dzia³o siê za le d wie 16 ba da nych (25%).

Pra wie 60% (38 osób) pró bo wa³oby do wie dzieæ siê cze goœ wiê cej. Co cie ka we,
11% (7 osób) ba da nych zba gate li zo wa³oby sy g na³.

Nie wie le ponad po³owa ba da nych (34 oso by – 53% pró by) czu je siê w swo im
mie j s cu za mie sz ka nia bez pie cz ne. Ko le j nych 20 re spon den tów (31,25% pró by)
nie jest œwia do mych za gro ¿eñ i ich sku t ków. Po czu cie za gro ¿e nia de kla ru je je dy -
nie 10 (15,5%) ba da nych.

Z prze pro wa dzo nych ba dañ wy ni ka, ¿e wie dza o za gro ¿e niach, spo so bach po -
stê po wa nia na wy pa dek awa rii prze mys³owej oraz ry zy ka wyst¹pie nia ta kiej awa -
rii jest bar dzo ni ska, zw³asz cza wœród osób do ros³ych. W po rów na niu do ba dañ
prze pro wa dzo nych wœród dzie ci i m³od zie ¿y wyci¹gn¹æ mo ¿ na je sz cze je den
wnio sek, mia no wi cie, ¿e bez pie cze ñ stwo dla osób do ros³ych nie jest wa¿n¹ p³asz -
czyzn¹. Edu ka cja osób do ros³ych jest wyj¹tko wo trud na. Mo ¿ na j¹ pro wa dziæ je -
dy nie w fo r mie do bro wo l nych ku r sów, szko leñ, udo stê p nia niu in fo r ma cji. Rol¹
osób i in sty tu cji za j muj¹cych siê bez pie cze ñ stwem po win no byæ kre o wa nie ta -
kich form, któ re cie szy³y by siê du ¿ym zain tere so wa niem wœród osób do ros³ych.
Do ro œli po trze buj¹ prze de wszy stkim pra kty cz nej wie dzy, któ ra po zwo li im po -
czuæ siê bez pie cz niej i zmi nima li zo waæ strach przed za gro ¿e niem. 
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6%

77%

12%
5% Udostêpnienie informacji na

stronie zak³adu stanowi¹cego
potencjalne zagro¿enie
Przekazanie informacji wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi
miasta w³aœciwemu ze wzglêdu
na lokalizacjê zak³adu, który
poda j¹ do publicznej wiadomoœci
Inne
Zamieszczenie informacji na
stronie internetowej Komendy
Wojewódzkiej PSP

Tak

Nie

16%

53%
31%

Nie jestem œwiadomy/
œwiadoma zagro¿eñ
i ich skutków

14. Czy w mie j s cu za mie sz ka nia czu jesz siê
bez pie cz nie, je œli cho dzi o za gro ¿e nia mo ¿ li we

do wyst¹pie nia wsku tek awa rii na te re nie bazy pa -
liw?

Od po wiedŸ Li cz ba Pro cent

Tak 34 53,13%

Nie 10 15,63%

Nie je stem œwia do my/œwia do -
ma za gro ¿eñ i ich sku t ków

20 31,25%

9e. [inne (ja kie?)] Jak, Two im zda niem, naj sku-
te cz niej in fo r mo waæ lud noœæ o za gro ¿e niach
i spo so bach po stê po wa nia w przy pa d ku ich

wyst¹pie nia? [Inne]

Od po wiedŸ Li cz ba wska zañ

ulo t ki 4

in fo r ma cja przez po cztê za
po kwi to wa niem

1

œro d ki ma so we go prze ka zu 1

link na stro nie in ter ne to wej
Gmi ny Nowa Wieœ Wie l ka

1

w so³ec twach 1
Wska za nia do tycz¹ce info r mo wa nia lud no œci

o za gro ¿e niu 



Ana li za wy mie nio nych ele men tów wska zu je, na ko nie cz noœæ utwo rze nia Pro -
gra mu Edu ka cji Spo³ecze ñ stwa w za kre sie bez pie cze ñ stwa, któ ry po zwo li³by na
usy stema tyzo wa nie wie dzy i dzia³añ w tym za kre sie.

Bez pie cze ñ stwo mo ¿e my w pe w nym sen sie po rów naæ do na sze go zdro wia.
Mia no wi cie o bez pie cze ñ stwie, czy o bra ku bez pie cze ñ stwa, o za gro ¿e niach, my -
œli my naj czê œciej wte dy, kie dy za czy na nam go bra ko waæ. Prio ry te tem edu ka cji
dla bez pie cze ñ stwa jest mo ty wa cja lu dzi do pod jê cia dzia³añ na rzecz pod nie sie -
nia po zio mu bez pie cze ñ stwa cz³owie ka. Na le ¿y uœwia da miaæ lu dzi, ¿e ka ¿ dy
z nas ma wp³yw na w³asne bez pie cze ñ stwo. Na to miast sku te cz noœæ ochro ny lud -
no œci i po ziom œwia do mo œci na te mat za gro ¿eñ za le ¿y nie ty l ko od spo so bów edu -
ka cji, ale rów nie¿ od mo men tu jej roz po czê cia.
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Iza bel la GRABO WSKA - LE PCZAK

Bar ba ra SZY KU£A- PIEC

So cial Edu ca tion for Sa fe ty – The o re ti ca
 and Pra cti cal Aspects

The edu ca tion is one of the ba sic ways of sha ping the so cie ty.
Be ha viors, at ti tu des and kno w le d ge, which to ge t her con sti tute people’s
cons cio u s ness – de pend on the le vel of edu ca tion. Edu ca tion for sa fe ty
is a ce a se less pro cess em bra cing a set of ac tions, to which be long:
• Con ve y ing the kno w le d ge re la ting to the oc cur ren ce of dan gers
• Sha ping “safe” be ha viors and at ti tu des
• Re a li zing the sca le and ty pes of ne eds in dif fi cult si tu a tions
• De ve lo ping the fe e ling of re spon sibi li ty for un de r ta king pa r ti cu lar ac tions
• Fo r ming pro per be ha ving ha bits in ha zar do us si tu a tions.

Edu ca tion of the society re gar ding sa fe ty is the che a pest and the most
ef fe c ti ve form of pre ven ting dan gers. It con sti tu tes the fun da men tal way
of bu i l ding population’s sa fe ty. It also has a gre at in flu en ce upon the
at ti tu des, va lu es, kno w le d ge and skills re qu i red for pro per be ha vior in case
of dan ger. Edu ca tion for sa fe ty sho uld con cern the who le so cie ty, but with
the em p ha sis on the ha bi tants of are as espe cial ly en dan ge red to si tu a tions
of an unu su al na tu re.

A cru cial ar gu ment is also the cons cio u s ness. The co ve red topic still
re qu i res to sy ste ma ti ze the kno w le d ge and to in tro du ce many
philo so p hi cal aspects con ce r ning this edu ca tion.

Ke y words: edu ca tion for the sa fe ty, sa fe ty, sen se of sa fe ty.
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Stre sz cze nie pra cy dy p lo mo wej

wy ró ¿ nio nej na nie sta cjona r nych

stu diach II sto p nia

Wa r sza wa, wrze sieñ 2014



m³. kpt. in¿. Mi cha³ KA R CZE WSKI

pro mo tor: bryg. dr in¿. Ire ne usz NA WO ROL

Kon ce p cja pro ce du ry pro wa dze nia dzia³añ
ra to w ni czo-ga œ ni czych wspa r tych we nty lacj¹

nad ci œ nie niow¹

W wiê kszo œci przy pa d ków po ¿a rów, dym i gazy po ¿a ro we utrud niaj¹ pro wa dze nie
dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych. Szcze gó l nie po ¿a ry we wnê trz ne nios¹ ze sob¹ po wa ¿ ne
za gro ¿e nia dla zdro wia i ¿y cia lu dzi. Prze by wa nie przez ki l ka mi nut w at mo s fe rze dymu
i ga zów po ¿a ro wych gro zi utrat¹ przy to mno œci, a na wet ¿y cia. Wraz z roz wo jem te ch ni ki,
zmie ni³ siê ro dzaj i za kres sto so wa nia ma te ria³ów u¿y wa nych do pro du kcji wy po sa ¿e nia
na szych mie sz kañ. Przy czy ni³o siê to do tego, ¿e pod czas po ¿a rów wy dzie laj¹ bar dziej tok -
sy cz ne gazy, któ re w wiê kszo œci przy pa d ków odpo wie dzia l ne s¹ za œmieræ osób od dy -
chaj¹cych po wie trzem zanie czy sz czo nym ga za mi po ¿a ro wy mi. Szcze gó l ne za gro ¿e nie dla 
stra ¿a ków sta no wi¹ gwa³to w ne zja wi ska po ¿a ro we, spo ty ka ne co raz czê œciej pod czas
dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych.

Po wy ¿sze aspe kty przy czy ni³y siê do szu ka nia roz wi¹zañ, któ re po zwol¹ prze ciw -
dzia³aæ tym za gro ¿e niom. Jed nym z ta kich roz wi¹zañ jest sto so wa nie we nty la cji nad ciœ -
nie nio wej. Sto so wa nie do ra Ÿ nej we nty la cji nad ciœ nie nio wej jest z po zo ru pro ste i nie -
skomp liko wa ne, jak siê jed nak oka zu je, w rze czy wi sto œci wy ma ga od po wied nie go przy -
go to wa nia teo rety cz ne go i pra kty cz ne go ra to w ni ków sto suj¹cych j¹. Przed tymi, któ rzy
na ucz¹ siê trud nej sztu ki we nty la cji nad ciœ nie nio wej, otwie ra siê mo ¿ li woœæ pro wa dze nia
akcji w zde cy do wa nie bar dziej kom fo r to wych i bez piecz nie j szych wa run kach, ni¿ przy
bra ku we nty la cji. Jedn¹ z naj trud nie j szych de cy zji, jak¹ kie ruj¹cy akcj¹ musi podj¹æ
na mie j s cu po ¿a ru we wnê trz ne go w pocz¹tko wym eta pie dzia³añ, to de cy zja o re a li za cji
we nty la cji nad ciœ nie nio wej, czy te¿ nie. Do stra te gii we nty la cji p³on¹cych bu dyn ków
pod cho dzo no ró ¿ nie. Stra ¿a cy ame ry kañ s cy sto so wa li ta ktyczn¹ we nty la cjê zbyt czê sto,
pod czas gdy stra ¿a cy eu ro pej s cy odwo³ywa li siê do ta kiej ta kty ki zbyt rza d ko. Obe c ne
w po de j œciu eu ro pe j skim, pod sta wo wym ele men tem ta kty ki dzia³añ jest sta bi li za cja wa -
run ków we wnê trz nych po przez izo la cjê lub ogra ni cze nie po ¿a ru. We nty la cja ta kty cz na
sta no wi ele ment dru gop la no wy. Jed na k ¿e przy dok³ad nym roze zna niu za gro ¿eñ i przy
za sto so wa niu od po wied nie go uk³adu we nty la cji nad ciœ nie nio wej, mo¿e oka zaæ siê, ¿e
prze pro wa dze nie dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych wspa r tych we nty lacy j nych, bê dzie bez -
pieczn¹ i bar dziej efe ktywn¹ opcj¹.

Od po wie d nio za sto so wa na we nty la cja mo¿e u³atwiæ pra cê ra to w ni ków oraz zwiê kszyæ 
szan se na prze ¿y cie osób za gro ¿o nych i po szko do wa nych. Ka ¿ da jed no stka stra ¿y po ¿a r -
nej de cy duj¹ca siê na sto so wa nie we nty la cji nad ciœ nie nio wej, po win na po sia daæ opra co -
wa ne pro ce du ry sto so wa nia tej te ch ni ki, w celu wy eli mino wa nia ewen tu a l nych b³êdów.

W celu wy pra co wa nia kon ce pcji pro ce du ry pro wa dze nia dzia³añ ratow niczo- gaœ ni -
czych wspa r tych we nty lacj¹ nad ci œ nie niow¹, któ ra ma po móc kie ruj¹cemu dzia³ania mi
rato w ni czy mi w pod jê ciu pra wid³owej de cy zji pod czas ga sze nia po ¿a rów we wnê trz nych,
prze pro wa dzo no ba da nia w bu dyn ku mie sz ka l nym. Po nie wa¿ pra wie 90% po ¿a rów
we wnê trz nych ogra ni czo nych jest do jed ne go po mie sz cze nia, ba da nia zrea li zo wa no



w bu dyn ku z sy mu lacj¹ po ¿a ru (za dy mie nia) w jed nym po ko ju, do któ re go doj œcie za pe w -
nio no przez dwa po mie sz cze nia (ko ry tarz i po kój). Uzy ska ne wy ni ki po zwo li³y na oce nê
sku te cz no œci we nty la cji nad ciœ nie nio wej przy za sto so wa niu we nty la to rów, bêd¹cych na
wy po sa ¿e niu stra ¿y po ¿a r nej, pod czas ga sze nia po ¿a rów we wnê trz nych oraz po mog³y
w o pra co wa niu kon ce pcji pro ce du ry sto so wa nia we nty la cji nad ciœ nie nio wej. W ba da -
niach wy ko rzy sta na zo sta³a apa ra tu ra po mia ro wa do wy zna cza nia gê sto œci op ty cz nej
dymu, ane mo metr, we nty la to ry: Sko r pion H22 i WO-14000 oraz ta sie m ki okre œlaj¹ce
ruch po wie trza w po mie sz cze niach. Do za dy mie nia po mie sz czeñ, u¿y to œwiec dy mnych
RDG-2.

Ce lem g³ów nym pra cy by³o stwo rze nie kon ce pcji pro ce du ry przy czy niaj¹cej siê do
uspra w nie nia dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych oraz u³atwie nia kie ruj¹cemu dzia³ania mi
rato w ni czy mi pod jê cie de cy zji o za sto so wa niu we nty la cji. Ponad to, ce lem ni nie j szej pra -
cy by³o wska za nie pod sta wo wych za³o¿eñ we nty la cji nad ciœ nie nio wej oraz na ta r cia
nadci œnie nio we go oraz, jaki wp³yw ma za sto so wa nie we nty la cji nad ciœ nie nio wej na
uspra w nie nie dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych.

W po szcze gó l nych roz dzia³ach au tor pra cy za mie œci³ tre œci do tycz¹ce:
– cha ra kte ry styki roz wo ju po ¿a rów we wnê trz nych, pa ra me trów po ¿a ru, ogó l ne go opi su 

i prze bie gu po ¿a ru w po mie sz cze niu oraz zja wisk po ¿a ro wych,
– w³aœci wo œci oraz me cha ni z mów roz prze strze nia nia siê dymu w bu dyn ku: cha ra kter

dymu, ko lor dymu, czyn ni ki cha ra kte ry zuj¹ce po ziom za dy mie nia, me cha nizm roz -
prze strze nia nia siê dymu w bu dyn ku (W celu przed sta wie nia za cho wa nia siê dymu
w po mie sz cze niu pod czas po ¿a ru, prze pro wa dzo no ba da nie w bu dyn ku mie sz ka l nym),

– sy ste mów od dy mia nia oraz we nty la cji po ¿a ro wej sto so wa nych pod czas dzia³añ ratow -
niczo- gaœ ni czych, 

– prze pro wa dzo nych ba dañ sku te cz no œci we nty la cji ta kty cz nej pod czas po ¿a rów we -
wnê trz nych w bu dyn kach jed no ro dzin nych,

– kon ce pcji pro ce du ry pro wa dze nia dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych wspa r tych we nty -
lacj¹ nad ci œ nie niow¹.
Do wy zna cze nia gê sto œci op ty cz nej dymu u¿y to urz¹dze nia sk³adaj¹cego siê z piê ciu

uk³adów oœwiet leniowo -dete kcyj nych, któ re umie sz czo ne zo sta³y: trzy na sto ja ku w jed -
nej p³asz czy Ÿ nie (przy su fi cie, na wy so ko œci 170 cm od pod³ogi oraz na wy so ko œci 65 cm
od pod³ogi), czwa r ty w gó r nej czê œci otwo ru wy lo to we go (okno w po ko ju) oraz pi¹ty w gór -
nej czê œci otwo ru drzwi do s¹sied nie go po ko ju. Otrzy ma ne sy g na³y ele ktry cz ne ze wszy st -
kich uk³adów by³y zbie ra ne i prze twa rza ne przez ele ktro niczn¹ czêœæ urz¹dze nia.

Ba da nia w po mie sz cze niach mia³y na celu: 
– po rów na nie sku te cz no œci we nty la cji gra wita cy j nej z we nty lacj¹ nad ci œ nie niow¹,
– spra w dze nie, jaki wp³yw na sku te cz noœæ we nty la cji ma spo sób usta wie nia we nty la to ra,
– po rów na nie sku te cz no œci we nty la cji dwóch ró ¿ nych we nty la to rów,
– spra w dze nie sku te cz no œci we nty la cji przy za sto so wa niu dwóch we nty la to rów, przy

ró ¿ nych kon fi gu ra cjach ich usta wie nia.
W opa r ciu o ba da nia lite ra tu ro we oraz prze pro wa dzo ne ba da nia, opra co wa no kon -

ce p cjê pro ce du ry pro wa dze nia dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych wspa r tych we nty lacj¹
nad ci œ nie niow¹. Za pro pono wa na pro ce du ra mo¿e pos³u¿yæ od po wied nie mu przy go to -
wa niu ra to w ni ków do dzia³añ wspa r tych we nty lacj¹ nad ci œ nie niow¹. Na to miast dla po -
trzeb bez po œred nie go wy ko rzy sta nia przez Kie ruj¹cego Dzia³ania mi Rato w ni czy mi
pod czas akcji, opra co wa no al go rytm po stê po wa nia pod czas pro wa dze nia we nty la cji
nad ciœ nie nio wej.

Stre sz cze nie pra cy dy p lo mo wej wy ró ¿ nio nej na nie sta cjona r nych stu diach II sto p nia 103



W przed sta wio nej pra cy do ko na no oce ny sku te cz no œci we nty la cji nad ciœ nie nio wej
przy za sto so wa niu we nty la to rów osio wych, a wy ni ki prze pro wa dzo nych ba dañ po zwo li³y 
na sfo r mu³owa nie na stê puj¹cych wnio sków:
– Pod czas za dy mia nia po mie sz cze nia, dym na pocz¹tku zbie ra siê pod su fi tem, po

osi¹gniê ciu gó r nej kra wê dzi otwo ru przed osta jê siê do s¹sia duj¹cego po mie sz cze nia
wype³niaj¹c je, po do b nie jak po mie sz cze nie z og ni skiem po ¿a ru. Stre fa przy pod³odze, 
tam gdzie mog¹ zna j do waæ siê oso by po szko do wa ne, jest najd³u¿ej wo l na od dymu.

– Pod czas we nty la cji gra wita cy j nej, kie ru nek przep³ywu po wie trza uza le ¿ nio ny jest od
kie run ku wiej¹cego wia tru (nie kon tro lowa ny przez pro wadz¹cego ba da nia). Pod czas
ba da nia, za dy mie niu uleg³y po mie sz cze nia na dro dze w kie run ku drzwi wej œcio wych.
W przy pa d ku za sto so wa nia we nty la to ra, prze mie sz cza nie siê dymu prze bie ga³o w kie -
run ku zgod nym z przep³ywem po wie trza we nty luj¹cego, a stre fa przy pod³odze oraz
s¹sied nie po mie sz cze nia nie uleg³y zna cz ne mu za dy mie niu. Sto suj¹c we nty la cjê nad -
ci œ nie niow¹, po pra wa wa run ków wi do cz no œci w obie kcie na stê pu je zna cz nie szy b ciej
ni¿ w przy pa d ku we nty la cji na tu ra l nej.

– Od leg³oœæ we nty la to ra od otwo ru wlo to we go, nie mia³a wiê ksze go wp³ywu na czas po
ja kim dym opu œci³ po mie sz cze nie. Znaczn¹ ró ¿ ni cê pod czas we nty la cji przy dwóch
ró ¿ nych usta wie niach we nty la to ra, zaob ser wo wa no na wy so ko œci 65 cm od pod³ogi.
W cza sie, gdy we nty la tor usta wio ny by³ w od leg³oœci 0,5 m od otwo ru wlo to we go,
zare je stro wa no wzrost za dy mie nia w naj ni ¿ej umie sz czo nym pun kcie po mia ro wym
oraz zaob ser wo wa no za wi ro wa nia dymu w stre fie przy pod³ogo wej. Efekt ten przy czy -
ni³by siê do zmnie j sze nia szans na prze ¿y cie prze by waj¹cych w tej stre fie osób. Usta -
wie nie we nty la to ra, za pe w niaj¹ce nap³yw po wie trza do po mie sz cze nia ca³¹ po wie rz -
ch ni¹ otwo ru, za pe w ni³o wiêksz¹ sku te cz noœæ w usu wa niu dymu z tej stre fy.

– Po rów nuj¹c dzia³anie dwóch ró ¿ nych we nty la to rów, stwier dzo no, ¿e miar¹ jego sku -
te cz no œci w od dy mia ni po mie sz czeñ nie jest jego wy da j noœæ no mi na l na, ale wie l koœæ
wy twa rza ne go nad ci œ nie nia i zdo l noœæ do ukie runko wy wa nia przep³ywu po wie trza
przez we nty lo wan¹ prze strzeñ. Zaob ser wo wa no zna cz ne ró ¿ ni ce w sku te cz no œci usu -
wa nia dymu z po mie sz cze nia, przy za sto so wa niu dwóch ró ¿ nych we nty la to rów.

– Przy wspó³dzia³aniu dwóch we nty la to rów, ich usta wie nie ma wp³yw na czas, po ja kim 
zo sta nie usu niê ty dym z po mie sz cze nia oraz na jego za cho wa nie siê. Pod czas we nty la -
cji przy u¿y ciu dwóch we nty la to rów, dym zo sta³ usu niê ty z po mie sz cze nia w kró t -
szym cza sie, ni¿ przy u¿y ciu jed ne go we nty la to ra. Zbyt bli skie usta wie nie we nty la to ra 
wzglê dem Ÿród³a po ¿a ru, spo wo do wa³o nie kon tro lowa ne roz prze strze nia nie siê dymu 
do po mie sz czeñ nie ob jê tych za dy mie niem.

– Efe kty w noœæ we nty la cji nad ciœ nie nio wej za le ¿y od od po wied nie go do bo ru otwo rów
(wlo to we go i wy lo to we go) oraz nie utru dnio ne go przep³ywu po wie trza przez we nty lo -
wa ny obiekt.
Sto so wa nie we nty la cji nad ciœ nie nio wej pod czas dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych, przy -

czy nia siê do po pra wy wa run ków, w któ rych pra cuj¹ stra ¿a cy. Przy czy nia siê do po pra wy
wi do cz no œci, ob ni ¿e nia tem pe ra tu ry oraz zmnie j sze nia kon cen tra cji ga zów to ksy cz nych
w po wie trzu. We nty la cja nad ciœ nie nio wa jest sku teczn¹, ale za ra zem trudn¹ me tod¹ wa l ki 
z za dy mie niem. Pope³nio ne b³êdy pod czas pro wa dze nia we nty la cji nad ciœ nie nio wej,
mog¹ przy czy niæ siê do wyd³u¿e nia akcji ra to w ni czej oraz mog¹ spo wo do waæ do da t ko we
za gro ¿e nie, dla te go sto so wa nie jej wy ma ga od po wied nie go przy go to wa nia teo rety cz ne go
i pra kty cz ne go ko rzy staj¹cych z ta kiej fo r my wa l ki z po¿arami.
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