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Omówienie
LEAD

Wybrane podmioty i dzia³ania na rzecz
bezpieczeñstwa informacyjnego w Polsce1
Informacja jest jednym z najwa¿niejszych aktywów ka¿dej organizacji, tak¿e organizacji, jak¹ jest Pañstwo. Wi¹¿e siê z kondycj¹ polityczn¹, ekonomiczn¹ oraz spo³eczn¹. Jej ochrona jest nie tylko potrzeba, ale równie¿
wymagana spo³ecznie. Istota informacji sprawia, ¿e podmioty systemu bezpieczeñstwa informacyjnego realizuj¹ ochronê na ró¿nych p³aszczyznach
i w ró¿nych formach. Zakres posiadanych kompetencji oraz realizowane
dzia³ania i aktywnoœci na rzecz bezpieczeñstwa informacyjnego wymagaj¹
analizy.
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo informacyjne, podmioty bezpieczeñstwa informacyjnego, dzia³ania na rzecz bezpieczeñstwa informacji.

1. Wprowadzenie do problematyki bezpieczeñstwa informacji
Bezpieczeñstwo informacji przybiera na znaczeniu. Jest to szczególnie widoczne na przyk³adzie kilku ostatnich lat, obfituj¹cych w liczne próby wykradania,
zak³ócania, i przekszta³cania informacji, zarówno w odniesieniu do instytucji publicznych, jak i sektora prywatnego. Przyk³ady ataków na administracje publiczn¹, w tym naczelne organy pañstwowe maj¹ce miejsce w Argentynie czy
Estonii pokazuj¹, ¿e walka o informacje ma nie tylko wymiar stricte fizyczny,
zwi¹zany z jej nieuprawnionym pozyskiwaniem, a oznacza równie¿ potrzebê
ukazania œwiatu przez wybrane grupy interesariuszy informacyjnego w³adztwa,
potencjalizacji si³y.
Termin bezpieczeñstwo informacji stosowany zamiennie z pojêciem bezpieczeñstwa informacyjnego mo¿na interpretowaæ wielorako. Niejednokrotnie,
1
Artyku³ zosta³ przygotowany w ramach realizacji projektu pt. System Bezpieczeñstwa Narodowego RP nr rej. O ROB/0076/03/001 realizowanego przez konsorcjum naukowo-przemys³owe AON-WSPol-UPH-SGSP-ASSECO i finansowanego ze œrodków Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju.
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zreszt¹ nies³usznie, w g³ównej mierze uto¿samiany jest z ochron¹ informacji niejawnych. Œwiadczyæ mo¿e o tym definicja P. Tyra³y, którego zdaniem bezpieczeñstwo informacyjne to „dzia³anie zmierzaj¹ce do zabezpieczenia zasobów informacyjnych w pamiêci komputerów oraz sieciach teleinformatycznych – zbiór
regu³ i procedur dotycz¹cych bezpieczeñstwa informacji”2. Zaprezentowane podejœcie niejako si³¹ rzeczy zawê¿a tê kategoriê pojêciow¹ jedynie do bran¿y
po³¹czonych ze sob¹ w uk³adzie sieciowym komputerów, w ogóle nie odnosz¹c jej
do bezpieczeñstwa narodowego. Tymczasem bezpieczeñstwo informacji jest
z nim nierozerwalnie zwi¹zane. Ujêcie tego typu daje siê zauwa¿yæ chocia¿by
w przyjêtej w 2007 roku Strategii Bezpieczenstwa Narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej, która w rozdziale 3.8. przedstawia koncepcjê bezpieczeñstwa informacyjnego i telekomunikacyjnego. Zak³ada³a ona zapobieganie próbom destruktywnego oddzia³ywania na infrastrukturê telekomunikacyjn¹ pañstwa poprzez
redukowanie jej podatnoœci na to oddzia³ywanie, minimalizowanie skutków
ewentualnych ataków oraz przywrócenie w krótkim czasie stanu pe³nej jej funkcjonalnoœci. Pomocnym narzêdziem w tym celu mia³y byæ d³ugofalowe plany
ochrony kluczowych systemów teleinformatycznych przed:
l
uzyskiwaniem dostêpu do danych przez podmioty do tego niepowo³ane,
l
zak³ócaniem normalnego ich funkcjonowania,
l
kradzie¿¹ to¿samoœci i sabota¿em.
Przywo³any dokument zwraca³ równie¿ uwagê na cele, jakim mia³o s³u¿yæ
zwalczanie zagro¿eñ rz¹dowych systemów teleinformatycznych i sieci telekomunikacyjnych, w tym koniecznoœæ ochrony informacji niejawnych przetwarzanych drog¹ elektroniczn¹ oraz koniecznoœæ wypracowania przejrzystego mechanizmu zasad dostêpu uprawnionych organów pañstwa do treœci przesy³anych
droga elektroniczn¹3. Dokument k³ad³ nacisk na koniecznoœæ rozwoju œrodków,
narzêdzi i technologii s³u¿b ustawowo powo³anych do zapobiegania zak³óceniom w tym obszarze, jak równie¿ zwiêkszenia zdolnoœci do koordynacji procesów dochodzeniowych w ramach instytucji posiadaj¹cych elementy rz¹dowej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Bezpieczeñstwo informacji, bêd¹ce zdaniem P. Potejko now¹ dziedzin¹ bezpieczeñstwa narodowego, ³¹czy w sobie szereg cz¹stkowych ujêæ, które odnosiæ
nale¿y do narzêdzi i procedur ochrony danych, informacji i systemów informacyjnych, a zarazem budzi liczne kontrowersje. Zdaniem przywo³anego autora objawiaj¹ siê one w „zró¿nicowaniu pojêciowym”. Zidentyfikowane okreœlenia to:
l
Bezpieczeñstwo informacji – odnosi siê do ochrony danych osobowych, ich
poufnoœci, informacji niejawnych i informacji strategicznych,
l
Cyberbezpieczeñstwo – odnoszone do bezpieczeñstwa sieci i systemów informacyjnych, nadzoru przep³ywu danych,
2

P. Tyra³a: Zarz¹dzanie kryzysowe. Ryzyko – bezpieczeñstwo – obronnoœæ, Toruñ 2001, s. 64.
Biuro Bezpieczeñstwa Narodowego, Strategia Bezpieczenstwa Narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej, Warszawa 2007, art. 78 i 79.
3
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Bezpieczeñstwo teleinformacyjne – okreœla ochronê dzia³ów strategicznych,
4
zinformatyzowanych, które s¹ osi¹galne w wyniku ich alokacji w sieci .
Strategiczny Przegl¹d Bezpieczeñstwa Narodowego zorganizowany przez
Biuro Bezpieczeñstwa Narodowego i bêd¹ca jego pok³osiem Bia³a Ksiêga Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, wskazuj¹c rolê bezpieczeñstwa informacyjnego pañstwa precyzuj¹, i¿ staje siê ono now¹ dziedzin¹ ca³oœciowego systemu bezpieczeñstwa narodowego. Wspomniana ksiêg¹ w innym
miejscu konstatuje, i¿ owo bezpieczeñstwo:
l
wprowadza standardy ochrony danych i informacji oraz dobór œrodków i parametrów technicznych procesu przetwarzania w zale¿noœci od wymaganego
stopnia poufnoœci,
l
dotyczy tak¿e bezpieczeñstwa informacji przetwarzanych w strategicznych
ga³êziach ¿ycia kraju, takich jak przemys³, bankowoœæ, telekomunikacja, ener5
getyka oraz ochrona zdrowia .
Uczestniczy przegl¹du zwracaj¹ uwagê na rolê zasobu informacyjnego, kwalifikuj¹c go do jednego z najwa¿niejszych aktywów, jakiem dysponuje wspó³czesne
pañstwo. Nierozerwalnie wi¹¿e siê on bowiem z kondycj¹ polityczn¹ (w tym polityczno-militarn¹) i ekonomi¹ pañstwa oraz jego sfer¹ spo³eczn¹. Wzrost znaczenia informacji wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ stawiania czo³a coraz wiêkszej liczbie zagro¿eñ. Wymaga to od pañstwa zbudowania kompleksowych pod ka¿dym
wzglêdem systemów bezpieczeñstwa informacji, które pozwol¹ na niezak³ócone
gromadzenie, przetwarzanie i dystrybuowanie informacji oraz ochronê przed
zagro¿eniami cyberprzestrzeni.
Tworzenie polityki bezpieczeñstwa informacji jest obowi¹zkiem jednostek
administracji publicznej. Kwestiê t¹ szczegó³owo precyzuj¹ zapisy ustawy o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne6. Polityka ta powinna zostaæ sporz¹dzona w formie dokumentu i zawieraæ ogólne zasady i wymagania, dotycz¹ce tego, w jaki sposób dana jednostka administracyjna bêdzie
chroniæ informacje, aby nie dosta³y siê w rêce osób nieuprawnionych oraz nie zosta³y nielegalnie wykorzystane lub zniszczone7. Równoczeœnie polityka bezpieczeñstwa informacji powinna opieraæ siê na zasadach: poufnoœci, integralnoœci
i dostêpnoœci. Poufnoœæ sprowadza siê do tego, ¿e dane s¹ udostêpniane i ujawniane jedynie uprawnionym do tego osobom. Integralnoœæ odnosi siê do zachowania oryginalnoœci (autoryzacji) danych rzeczywistych, zaœ dostêpnoœæ oznacza,
¿e prawo skorzystania z niej maj¹ uprawnione do tego osoby jedynie w okreœlol

4
Por. P. Potejko: Bezpieczeñstwo informacyjne, [w:] K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska
(red.): Bezpieczeñstwo pañstwa, Warszawa 2009, s. 194.
5
Biuro Bezpieczeñstwa Narodowego, Bia³a Ksiêga Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013, s. 71.
6
Ustawa z 17 maja 2005 r. o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r., nr 64, poz. 565).
7
A. Ga³ach, R. Wójcik: Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem informacji w sektorze publicznym, Warszawa 2009, s. 1.
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nym miejscu i czasie. Wskazane podejœcie, preferowane przez praktyków sprawia, i¿ ochrona informacji przed niepo¿¹danym (przypadkowym lub œwiadomym) ujawnieniem, modyfikacj¹, zniszczeniem lub uniemo¿liwieniem jej
przetwarzania, jawi siê w ujêciu negatywnym skoncentrowanym na wyeliminowaniu zagro¿enia dla informacji8. Zdaniem K. Liedela istnieje jeszcze znaczenie
wa¿niejsze, pozytywne ujêcie bezpieczeñstwa, obejmuj¹ce kszta³towanie pewnoœci przetrwania, posiadania i swobód rozwojowych podmiotu (zapewnienie kreatywnej aktywnoœci podmiotu). W praktyce oznacza ono „wprowadzenie polityki
bezpieczeñstwa informacyjnego zapewniaj¹cej ochronê istniej¹cych systemów,
ale równie¿ gwarantuj¹cej pañstwu i podmiotom, które chroni, posiadanie, przetrwanie i swobodê rozwoju „spo³eczeñstwa informacyjnego”9.

2. Podmioty systemu bezpieczeñstwa informacyjnego
Wœród podmiotów zajmuj¹cych siê bezpieczeñstwem informacyjnym w pierwszej kolejnoœci nale¿y wskazywaæ s³u¿by specjalne, ustawowo powo³ane do wykonywania zadañ na rzecz pozyskiwania i ochrony informacji kluczowych dla zapewnienia bezpieczeñstwa pañstwa. Jednym z takich podmiotów jest Agencja
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, znana jako ABW. Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego jest s³u¿b¹ o szczególnym znaczeniu, tote¿ jej dzia³alnoœæ nadzoruje
prezes Rady Ministrów, kontroluje zaœ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Formacja
ta zosta³a utworzona w celu ochrony bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa i jego porz¹dku konstytucyjnego. Jej funkcjonowanie okreœla ustawa o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu10. Do zasadniczych zadañ tej
s³u¿by w szczególnoœci nale¿y rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagro¿eñ godz¹cych w suwerennoœci i pozycjê miêdzynarodow¹ pañstwa, niepodleg³oœæ i jego nienaruszalnoœæ jego terytorium oraz obronnoœæ pañstwa. Inne
zadania Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego to:
1. Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestêpstw:
l szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy pañstwowej i innych przestêpstw godz¹cych w bezpieczeñstwo pañstwa,
l godz¹cych w podstawy ekonomiczne pañstwa,
l korupcji osób pe³ni¹cych funkcje publiczne, o których mowa w art. 1 i 2
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. nr 216,
poz. 1584, z 2008 r. nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. nr 178, poz. 1375), jeœli
mo¿e to godziæ w bezpieczeñstwo pañstwa,
l w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i us³ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeñstwa pañstwa,
8

www.liedel.pl (dostêp: 01.06.2014 r.).
www.liedel.pl (dostêp: 01.06.2014 r.).
10
Ustawa z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz.U. z 2010 r., nr 29, poz. 154 z póŸn. zm.).
9
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nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu broni¹, amunicj¹ i materia³ami wybuchowymi, broni¹ masowej zag³ady oraz œrodkami odurzaj¹cymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie miêdzynarodowym
oraz œciganie ich sprawców,
2. Realizowanie, w granicach swojej w³aœciwoœci, zadañ s³u¿by ochrony pañstwa
oraz wykonywanie funkcji krajowej w³adzy bezpieczeñstwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach miêdzynarodowych,
3. Uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie w³aœciwym organom informacji mog¹cych mieæ istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa i jego porz¹dku konstytucyjnego,
4. Podejmowanie innych dzia³añ okreœlonych w odrêbnych ustawach i umowach miêdzynarodowych.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w uzasadnionych przypadkach (rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestêpstw okreœlonych w ustawie o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Agencji Wywiadu w art. 5, ust. 1, pkt 2) dzia³alnoœæ Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego mo¿e byæ prowadzona poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem, wykonywanie przez ni¹ czynnoœci pozostaje w zwi¹zku z jej dzia³alnoœci¹ na terytorium pañstwa.
Organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów w sprawach programowania, nadzorowania koordynowania dzia³alnoœci Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego jest Kolegium do Spraw S³u¿b Specjalnych (KdSSS). Szef Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego jest centralnym organem administracji rz¹dowej, powo³ywanym i odwo³ywanym przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera).
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego w ramach obowi¹zków
wynikaj¹cych ze s³u¿by:
l
wykonuj¹ czynnoœci operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-œledcze
i analityczno-informacyjne,
l
w zakresie okreœlonym w Kodeksie Postêpowania Karnego (KPK) oraz Kodeksie karnym (KK) wykonuj¹ równie¿ czynnoœci na polecenie s¹du lub pro11
kuratora .
Dzia³ania Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, podobnie jak Agencji Wywiadu wspierane s¹ zarówno przez podmioty sektora publicznego, jak i prywatnego. Organami zobligowanymi do wspó³dzia³ania z Agencjami, w szczególnoœci
do udzielania pomocy w realizacji zadañ Agencji s¹:
l
organy administracji rz¹dowej,
l
organy samorz¹du terytorialnego,
l
instytucje pañstwowe,
12
l
przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ w zakresie u¿ytecznoœci publicznej .
l

11

T. Serafin, S. Parszowski: Bezpieczeñstwo spo³ecznoœci lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeñstwa. Wyd. Difin, Warszawa 2011, s. 140.
12
Ustawa z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz.U. z 2010 r., nr 29, poz. 154 z póŸn. zm.), art. 10.
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Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego realizuje bardzo wa¿ne zadania w ramach ochrony infrastruktury krytycznej, szczególnie w przypadku zagro¿enia
terrorystycznego. Dzieje siê tak z uwagi na „posiadanie przez s³u¿by specjalne
rozwiniête si³y i œrodki s³u¿¹ce do identyfikacji zagro¿eñ intencjonaln¹ dzia³alnoœci¹ cz³owieka”13. W zaprezentowanym przypadku maj¹ zastosowanie zapisy
art. 12a ustawy zarz¹dzaniu kryzysowym, który z jednej strony przedstawia obowi¹zki Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, a z drugiej obowi¹zki organów
administracji publicznej i operatorów infrastruktury krytycznej. W myœl przywo³anego artyku³u zadania z zakresu przeciwdzia³ania, zapobiegania i usuwania
skutków zdarzeñ o charakterze terrorystycznym s¹ realizowane we wspó³pracy
z organami administracji rz¹dowej w³aœciwymi w tych sprawach, w szczególnoœci
z Szefem Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Organy administracji publicznej i operatorzy infrastruktur krytycznych bêd¹cy w posiadaniu informacji o zagro¿eniu terrorystycznym dla tej infrastruktury krytycznej (funkcjonowania systemów i sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, ciep³owniczych oraz
teleinformatycznych wa¿nych z punktu widzenia bezpieczeñstwa pañstwa), a tak¿e dzia³añ, które mog¹ prowadziæ do zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia ludzi, mienia
w znacznych rozmiarach, dziedzictwa narodowego lub œrodowiska s¹ zobligowani s¹ do przekazania do przekazania jej Szefowi Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Koniecznoœæ eliminowania zagro¿eñ dla funkcjonowania infrastruktury
krytycznej, ochrony ¿ycia zdrowia ludzi, mienia na znacznych obszarach, dziedzictwa narodowego i œrodowiska powoduje, i¿ Szef Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego w przypadku podjêcia informacji o mo¿liwoœci wyst¹pienia sytuacji
kryzysowej bêd¹cej skutkiem zdarzenia o charakterze terrorystycznym mo¿e
udzielaæ zaleceñ organom i podmiotom zagro¿onym tymi dzia³aniami oraz przekazywaæ im niezbêdne informacje s³u¿¹ce przeciwdzia³aniu zagro¿eniom.
O dzia³aniach tego typu Szef Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego informuje
dyrektora Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa. Tym samym Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego swoimi dzia³aniami wpisuje siê w ka¿dy z poziomów
polskiego systemu ochrony antyterrorystycznej (PSOA):
l
poziom strategiczny – realizowany przez Prezesa Rady Ministrów i podleg³e
mu organy oraz instytucje (w tym MSW, ABW, AW),
l
poziom wykonawczy – realizowany przez krajowe s³u¿by i instytucje uczestnicz¹ce w antyterrorystycznej ochronie kraju (m.in. ABW, AW, SG, Policjê,
14
S³u¿bê Celn¹, GIIF, S³u¿bê Wiêzienn¹) .
Zadania Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego w systemie bezpieczeñstwa
informacyjnego zwi¹zane s¹ z: prowadzeniem dzia³alnoœci kontrwywiadowczej,
zwalczaniem terroryzmu, zwalczaniem przestêpstw, zwalczaniem przestêpczoœci
13

Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej,
Warszawa 2013, s. 21.
14
W. Skomra: Zarz¹dzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy. Wyd. Presscom, Wroc³aw 2010, s. 111.
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zorganizowanej, zwalczaniem korupcji, a przede wszystkim ochron¹ informacji
niejawnej. Problematykê tej ostatniej reguluje ustawa o ochronie informacji niejawnych15. Ustawa ta nak³ada na Agencjê Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego szereg zobowi¹zañ. Zgodnie z art. 11 Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego pe³ni rolê
krajowej w³adzy bezpieczeñstwa w³aœciwej do nadzorowania systemu ochrony
informacji niejawnych w stosunkach Rzeczypospolitej Polskiej z innymi pañstwami lub organizacjami i wydawania dokumentów upowa¿niaj¹cych do dostêpu do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego
(NATO), Unii Europejskiej (UE) lub innych organizacji miêdzynarodowych.
Funkcjê krajowej w³adzy bezpieczeñstwa w stosunkach miêdzynarodowych
w sferze cywilnej (od 2 stycznia 2011 roku) pe³ni Szef Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego. W sferze wojskowej funkcjê tê sprawuje za poœrednictwem Szefa
S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego. Do g³ównych zadañ Szefa Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego w tym zakresie nale¿y:
l
zapewnienie bezpieczeñstwa informacji niejawnych miêdzynarodowych
przechowywanych przez instytucje publiczne i inne jednostki organizacyjne,
zarówno w kraju, jak i za granic¹,
l
przeprowadzanie okresowych kontroli stanu zabezpieczenia informacji klasyfikowanych miêdzynarodowych we wszystkich instytucjach cywilnych
i wojskowych,
l
wydawanie zgody na ustanowienie (lub likwidacjê) Kancelarii Tajnych Miêdzynarodowych,
l
wspó³praca z w³aœciwymi organami bezpieczeñstwa struktur miêdzynarodowych;
l
przeprowadzanie czynnoœci sprawdzeniowych w stosunku do podmiotów
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i inn¹, ubiegaj¹cych siê o uzyskanie
kontraktu niejawnego NATO lub UE,
l
nadzór nad prawid³owym funkcjonowaniem systemów informatycznych
16
przetwarzaj¹cych informacje niejawne miêdzynarodowe .
Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz S³u¿ba Kontrwywiadu Wojskowego nadzoruj¹ funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych w odniesieniu do: Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych
podleg³ych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (1);
ataszatów obrony w placówkach zagranicznych (2); ¿o³nierzy w s³u¿bie czynnej
wyznaczonych na stanowiska s³u¿bowe inne ni¿ wymienione (3) oraz jednostek
i osób podlegaj¹cych ustawie o ochronie informacji niejawnych. W ramach
ochrony informacji niejawnych Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz
S³u¿ba Kontrwywiadu Wojskowego: prowadz¹ kontrolê ochrony informacji nie15

Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r., nr 128, poz. 1228).
Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Krajowa w³adza bezpieczeñstwa – wspó³praca z NATO
i UE, http://www.abw.gov.pl/portal/pl/31/42/Krajowa_wladza_bezpieczenstwa__wspolpraca_z_ NATO
_i_UE.html (dostêp: 01.06.2013 r.).
16
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jawnych i przestrzegania przepisów obowi¹zuj¹cych w tym zakresie (1); realizuj¹
zadania w zakresie bezpieczeñstwa systemów teleinformatycznych (2); prowadz¹
postêpowania sprawdzaj¹ce, kontrolne postêpowania sprawdzaj¹ce (3) oraz postêpowania bezpieczeñstwa przemys³owego (4); zapewniaj¹ ochronê informacji
niejawnych wymienianych miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a innymi pañstwami
lub organizacjami miêdzynarodowymi (5); prowadz¹ doradztwo i szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (6). Wymianê informacji niejawnych miêdzynarodowych miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a wymienionymi stronami reguluj¹ wytyczne w sprawie postêpowania z informacjami niejawnymi miêdzynarodowymi z grudnia 2010 roku17. Szczególnym podmiotem ochrony bezpieczeñstwa informacyjnego strukturalnie ulokowanym w Departamencie Bezpieczeñstwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego jest powo³any w pierwszym kwartale styczniu 2008 roku Rz¹dowy Zespó³ Reagowania na
Incydenty Komputerowe (CERT.GOV.PL)18. Jego podstawowym zadaniem jest
zapewnianie i rozwijanie zdolnoœci jednostek organizacyjnych administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej do ochrony przed cyberzagro¿eniami, ze
szczególnym uwzglêdnieniem ataków ukierunkowanych na infrastrukturê obejmuj¹c¹ systemy i sieci teleinformatyczne, których zniszczenie lub zak³ócenie
mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia ludzi, dziedzictwa narodowego oraz
œrodowiska w znacznych rozmiarach, albo spowodowaæ powa¿ne straty materialne, a tak¿e zak³óciæ funkcjonowanie pañstwa19. Do zakresu œwiadczonych przez
CERT.GOV.PL us³ug nale¿y:
l
koordynacja reagowania na incydenty;
l
publikacja alertów i ostrze¿eñ;
l
obs³uga i analiza incydentów (w tym gromadzenie dowodów realizowane
przez zespó³ bieg³ych s¹dowych);
l
publikacja powiadomieñ (biuletynów zabezpieczeñ); koordynacja reagowania na luki w zabezpieczeniach;
l
obs³uga zdarzeñ w sieciach objêtych ochron¹ przez system ARAKIS-GOV;
20
l
przeprowadzanie testów bezpieczeñstwa .
Przywo³any Departament Bezpieczeñstwa Teleinformatycznego Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej
(MON) i Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych i Administracji (MSWiA) jako
pierwszy podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do utworzenia w³aœciwej organizacji poli-

17

http://www.abw.gov.pl/portal/pl/11/7/Ochrona_informacji_niejawnych.html (dostêp: 01.06.2014 r.).
T. Prz¹da, Powstanie i dzia³alnoœæ Rz¹dowego Zespo³u Reagowania na Incydenty Komputerowe
CERT.GOV.PL, http://www.secure.edu.pl/historia/2008/docs/Przada.pdf (dostêp: 01.06.2014 r.).
19
Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Raport kwartalny CERT.GOV.PL, paŸdziernik–grudzieñ 2010, www.abw.gov.pl/download/1/875/2011_01_04_Raport_CERT_GOV_PL_za_IV_kwartal_2010.pdf (dostêp: 01.06.2014 r.).
20
Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Raport kwartalny CERT.GOV.PL, paŸdziernik–grudzieñ 2010, s. 2, http://www.abw.gov.pl/portal/pl/236/575/Raporty.html (dostêp: 01.06.2014 r.).
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tyki bezpieczeñstwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej21. Pierwszy projekt rz¹dowego programu ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2008–2011 zosta³
zaprezentowany w paŸdzierniku 2008 roku. G³ówne za³o¿enia okreœla³y, i¿
wiod¹c¹ rolê w jego realizacji mia³y spe³niaæ Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji jako organ odpowiedzialny za informatyzacjê pañstwa oraz
Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego jako podmiot odpowiedzialny za bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañstwa22. Za³o¿enia tego programu przyjête 9 marca
2009 roku przez Komitet Sta³y Rady Ministrów zwraca³y równie¿ uwagê na koniecznoœæ usprawnienia dzia³añ w sferze organizacyjno-prawnej. G³ówne aktywnoœci w tym zakresie sprowadza³y siê do:
l
wprowadzenia terminologii dotycz¹cej problematyki ochrony cyberprzestrzeni (cyberterroryzm; cyberprzestêpstwo),
l
wypracowania podstaw prawych okreœlaj¹cych obowi¹zki stron w ramach
programu ochrony cyberprzestrzeni RP i teleinformatycznej infrastruktury
krytycznej,
l
okreœlenia obowi¹zków sektora prywatnego reprezentowanego przez operatorów infrastruktury krytycznej,
l
ustalenia prawnych ram ochrony teleinformatycznej infrastruktury krytycznej,
l
ustalania sposobów i form wspó³pracy w zakresie zapobiegania i zwalczania
istotnych ataków komputerowych, wspierania dzia³añ zmierzaj¹cych do
ustalenia sprawców cyberterroru, itp.,
l
prawnego osadzenia Rz¹dowego Centrum Reagowania na Incydenty
Komputerowe w Systemie Ochrony Teleinformatycznej Infrastruktury Krytycznej,
l
zdefiniowania roli instytucji koordynuj¹cej w jednostkach organizacyjnych
posiadaj¹cych zasoby stanowi¹ce elementy infrastruktury teleinformatycznej
pañstwa,
l
okreœlenia minimalnych wymagañ dla nowo powo³ywanych administratorów
systemu w jednostkach administracyjnych.
W 2010 roku Departament Ewidencji Pañstwowych i Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji przygotowa³ i przekaza³ do uzgodnieñ resortowych rz¹dowy programu ochrony cyberprzestrzeni RP na lata
2011–201623. D³ugotrwa³e konsultacje miêdzyresortowe spowodowa³y, i¿ ci¹gle
ma on status projektu, niemniej jednak jego za³o¿enia godne s¹ zwrócenia uwagi.
Wœród najwa¿niejszych elementów tego programu znajdowa³y siê:
l
zdefiniowanie charakterystyki cyberprzestrzeni,

21

M. Madej, M. Terlikowski: Bezpieczeñstwo teleinformatyczne pañstwa, Warszawa 2009, s. 136.
Rz¹dowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni na lata 2008–2011, s. 6.
23
Rz¹dowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni na lata 2011–2016, Warszawa 2010, wersja 1.1.,
http://bip.msw.gov.pl/bip/programy/19057,dok.html (dostêp: 01.06.2013 r.).
22
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wskazanie podmiotów zaanga¿owanych w dzia³ania na rzecz ochrony
cyberprzestrzeni,
l
przywo³anie aktualnie realizowanych inicjatyw podejmowanych na rzecz
cyberbezpieczeñstwa,
l
wprowadzenie programów ochrony w zakresie dzia³añ legislacyjnych,
proceduralno-organizacyjnych, edukacyjnych, technicznych,
l
powo³anie Miêdzyresortowego Zespo³u koordynuj¹cego ds. Ochrony
Cyberprzestrzeni, skupiaj¹cego jednostki administracji rz¹dowej,
l
okreœlenie zasad wspó³pracy w realizacji programu,
l
zasady finansowania programu,
l
prowadzenie oceny skutecznoœci programu.
Jednym z za³o¿eñ przywo³anego rz¹dowego programu ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2011–2016 by³ rozwój zespo³u CERT, prowadz¹cego konsultacje i doradztwo dla wszystkich podmiotów administracji publicznej oraz przedsiêbiorców i innych u¿ytkowników okreœlonych w programie, utrzymuj¹cego
witryny internetowe, maj¹ce docelowo stanowiæ g³ówne Ÿród³a informacji
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem teleinformatycznym dla szerokiego grona odbiorców, w tym ¿ywo zainteresowanych pracowników administracji publicznej i podmiotów posiadaj¹cych aktywa uznane za krytyczn¹ infrastrukturê teleinformatyczn¹.
l

3. Dzia³ania i aktywnoœci o charakterze formalno-prawnym
Podejmowane dotychczas inicjatywy z zakresu ochrony bezpieczeñstwa informacyjnego, g³ównie skupione wokó³ ochrony informacji niejawnych nara¿onych
na dzia³ania u¿ytkowników cyberprzestrzeni wymagaj¹ ci¹g³ych usprawnieñ.
Dotyczy to zarówno kwestii prawnych, edukacyjnych, technologicznych, jak
równie¿ organizacyjnych. Zagro¿enia ze strony rozproszonych po ca³ym œwiecie
u¿ytkowników, posiadaj¹cych ró¿ne intencje i reprezentuj¹cych odmienne grupy interesów wymagaj¹ od pañstwa rozwi¹zañ kompleksowych. Choæ tych ci¹gle
brakuje nieocenione w tym zakresie wydaj¹ siê byæ aktywnoœci i dzia³añ instytucji ochrony œrodowiska bezpieczeñstwa informacyjnego. Jedn¹ z kluczowych
i godnych odnotowania inicjatyw zakoñczon¹ sukcesem jest przygotowanie
przez Biuro Bezpieczeñstwa Narodowego i podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z 30 sierpnia o stanie wojennym oraz o kompetencjach naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych i zasadach podleg³oœci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw24.
Zak³ada ona, mo¿liwoœæ wprowadzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Ministrów stanu wojennego na czêœci albo na ca³ym tery24
Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach naczelnego Dowódcy Si³
Zbrojnych i zasadach podleg³oœci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., nr 222, poz. 1323).
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torium pañstwa, w razie zewnêtrznego zagro¿enia pañstwa, w tym spowodowanego dzia³aniami o charakterze terrorystycznym lub dzia³aniami w cyberprzestrzeni, zbrojnej napaœci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy
miêdzynarodowej wynika zobowi¹zanie do wspólnej obrony przeciwko agresji.
Wprowadzanie do przytaczanej ustawy definicji cyberprzestrzeni i zdefiniowanie form przeciwdzia³ania jej skutkom oznacza, ¿e ustawa odnosi siê równie¿ do
pozosta³ych dwóch stanów nadzwyczajnych (stanu wyj¹tkowego i stanu klêski
¿ywio³owej) i zak³ada mo¿liwoœæ ich wprowadzenia. Stan wyj¹tkowy mo¿e zostaæ
wprowadzony na wniosek Rady Ministrów przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w sytuacji szczególnego zagro¿enia konstytucyjnego ustroju pañstwa,
bezpieczeñstwa obywateli lub porz¹dku publicznego, w tym spowodowanego
dzia³aniami o charakterze terrorystycznym lub dzia³aniami w cyberprzestrzeni,
które nie mo¿e byæ usuniête poprzez u¿ycie zwyk³ych œrodków konstytucyjnych.
Stan klêski ¿ywio³owej wprowadzany jest przez Radê Ministrów w celu zapobie¿enia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych nosz¹cych znamiona klêski ¿ywio³owej oraz w celu ich usuniêcia. Katastrofê naturaln¹ lub awariê techniczn¹ mog¹ zaœ wywo³aæ równie¿ zdarzenia w cyberprzestrzeni oraz
dzia³ania o charakterze terrorystycznym. Wdro¿ona zmiana we wszystkich ustawach o stanach nadzwyczajnych w swojej istocie polega wiêc na rozwiniêciu niektórych pojêæ, traktowanych przez Konstytucjê jako przes³anki wprowadzenia
stanu wojennego, stanu wyj¹tkowego i stanu klêski ¿ywio³owej, dostosowuje
siê do pojawiaj¹cych siê zagro¿eñ w obszarze cyberprzestrzeni, mog¹cych mieæ
bezpoœrednie odniesienie do sfery bezpieczeñstwa narodowego25. Nale¿y w tym
miejscu podkreœliæ, ¿e procesowana ustawa nie jest pierwszym rozwi¹zaniem prawym odnosz¹cym siê do problematyki cyberprzestrzeni. Ta bowiem znacznie
du¿ej z powodzeniem funkcjonuje w:
l
ustawie z 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawie – Ko26
deks postêpowania karnego oraz ustawie – Kodeks wykroczeñ (implementacja zapisów Konwencja o cyberprzestêpczoœci z 23 listopada 2001 r.),
l
ratyfikowanej przez Polskê umowie miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Turcji o wspó³pracy w zwalczaniu terroryzmu,
przestêpczoœci zorganizowanej i innej przestêpczoœci, podpisana w Ankarze
27
7 kwietnia 2003 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 94) .

25

M. Sumañski: Uzasadnienie do ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych i zasadach podleg³oœci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, www.sejm.gov.pl (dostêp: 01.06.2013 r.).
26
Ustawa z 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawie – Kodeks postêpowania karnego oraz ustawie – Kodeks wykroczeñ (Dz.U. z 2004 r., nr 69, poz. 626).
27
Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Turcji o wspó³pracy
w zwalczaniu terroryzmu, przestêpczoœci zorganizowanej i innej przestêpczoœci, podpisana w Ankarze
7 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 94).
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W tym kontekœcie nowelizacja ustawy o stanie wojennym ma wprawdzie jedynie charakter uzupe³niaj¹cy, ale stwarza mo¿liwoœæ wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w przypadku negatywnej oceny stopnia zagro¿enia w sferze zewnêtrznego b¹dŸ wewnêtrznego bezpieczeñstwa pañstwa.
Kolejnym dokumentem o kluczowym znaczeniu dla ochrony bezpieczeñstwa
informacyjnego w tym przede wszystkim systemu ³¹cznoœci i systemu sieci teleinformatycznych jest przyjêty 26 marca 2013 roku przez Radê Ministrów w formie uchwa³y Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK).
Zgodnie z za³o¿eniami ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym Narodowy Program
Ochrony Infrastruktury Krytycznej okreœla28:
l
narodowe priorytety, cele, wymagania oraz standardy, s³u¿¹ce zapewnieniu
sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
l
ministrów kieruj¹cych dzia³ami administracji i kierowników urzêdów centralnych odpowiedzialnych za systemy infrastruktury krytycznej,
l
szczegó³owe kryteria pozwalaj¹ce wyodrêbniæ obiekty, instalacje, urz¹dzenia
i us³ugi wchodz¹ce w sk³ad systemów infrastruktury krytycznej, bior¹c pod
uwagê ich znaczenie da funkcjonowania pañstwa i zaspokojenia potrzeb obywateli.
Podstawowym celem jego utworzenia jest stwarzanie warunków do poprawy
bezpieczeñstwa infrastruktury krytycznej zw³aszcza w zakresie:
l
zapobiegania zak³óceniom funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
l
przygotowania na sytuacje kryzysowe, które mog¹ niekorzystnie wp³ywaæ na
infrastrukturê krytyczn¹,
l
reagowania w sytuacji zniszczenia lub zak³ócenia infrastruktury krytycznej,
l
odtwarzania infrastruktury krytycznej.
Aktem prawnym traktuj¹cym o sposobie realizacji obowi¹zków i wspó³pracy
w zakresie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej
(NPOIK) przez organy administracji publicznej i s³u¿by odpowiedzialne za bezpieczeñstwo narodowe z operatorami infrastruktury krytycznej oraz innymi organami i s³u¿bami publicznymi jest rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia
2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej29.
Skatalogowan¹ w jedenastu systemach infrastrukturê krytyczn¹ nale¿y chroniæ
ze wzglêdu na jej kluczowy charakter dla gospodarki, bezpieczeñstwa pañstwa,
ci¹g³oœci dzia³ania administracji publicznej i przedsiêbiorców, zaœ zastosowane
œrodki i formy ochrony uzale¿nione s¹ od oceny ryzyka zak³ócenia lub zniszczenia infrastruktury krytycznej. Poœród rekomendowanych przez Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa (organ koordynuj¹cy krajowe dzia³ania na rzecz ochrony
infrastruktury krytycznej) form ochrony znajduje siê ochrona teleinformatycz28

Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r., nr 89, poz. 590 z póŸn.

zm.).

29

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (Dz.U. z 2010 r., nr 83, poz. 542).
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na, rozumowana jako zespó³ przedsiêwziêæ, procedur maj¹cych na celu minimalizacjê ryzyka zak³ócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej zwi¹zanego
z wykorzystaniem do jej u¿ytkowania systemów i sieci teleinformatycznych. Stosowanie ochrony tego typu oznacza równie¿ ochronê przed cyberatakami, cyberprzestêpstwami i cyberterroryzmem oraz skuteczne przeciwdzia³anie tego typu
incydentom30 i w sposób nieunikniony nawi¹zuje do zapewnienia poufnoœci,
integralnoœci i niezawodnoœci danych. Oznacza wszelkie przedsiêwziêcia minimalizuj¹ce ryzyko „ugodzenia” systemów infrastruktury krytycznej za poœrednictwem infrastruktury teleinformatycznej, zapewnia dzia³ania na rzecz przeciwdzia³ania wirtualnym atakom oraz inn¹ dzia³alnoœci¹ cybernetyczn¹ rodz¹c¹
zaburzenia w funkcjonowaniu infrastruktur krytycznych. Niezwykle cenn¹ inicjatyw¹ Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa (RCB), i odpowiedzialnego za
przygotowanie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej dyrektora RCB, jest opracowanie rekomendacji i dobrych praktyk jako standardów
s³u¿¹cych zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej
stanowi¹cych za³¹cznik nr 2 do programu g³ównego NPOIK. Wœród zalecanych
rozwi¹zañ z obszaru bezpieczeñstwa teleinformatycznego znajduje siê standard
ISO/IEC 17799:2005 opublikowany przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê ds.
Standaryzacji (ISO – International Organisation for Standarisation (ISO) i Miêdzynarodow¹ Komisjê Elektrotechniczn¹ (IEC – International Electrotechnical
Comission). Jego polskim odpowiednikiem jest norma z 2007 roku PN-ISO
17799:2007, znana wczeœniej jako PN-ISO 17799:200331.
W ramach dba³oœci o systemy infrastruktury krytycznej, pañstwo sprawuje na
nimi opiekê poprzez ministrów – gospodarzy systemów, odpowiedzialnych za
nieformalny nadzór i animacjê dzia³añ na rzecz poprawy bezpieczeñstwa infrastruktury krytycznej w ramach danego systemu. Minister Administracji i Cyfryzacji odpowiada za systemy i sieci teleinformatyczne administracji publicznej,
technologie, techniki i standardy informatyczne oraz realizacjê zobowi¹zañ miêdzynarodowych RP w dziedzinie informatyzacji. S¹ to zadania zwi¹zane z bezpieczeñstwem systemu sieci teleinformatycznych, w ramach systemów infrastruktury krytycznej wymienionych we wspomnianej ju¿ ustawie o zarz¹dzaniu kryzysowym. Krytyczna Infrastruktura Teleinformatyczna (KITI) obejmuje systemy i sieci teleinformatyczne niezbêdne dla prowadzenia podstawowych dzia³añ
gospodarczych i funkcjonowania instytucji publicznych pañstwa32, a jej ochrona
i zwalczanie zagro¿eñ dla rz¹dowych systemów teleinformatycznych le¿y tak¿e
w kompetencji przywo³ywanej komórki Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego

30

Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej,

s. 32.

31

Tam¿e.
P. Sienkiewicz, W. B³a¿ejczyk, E. Lichocki, M. JóŸwiak, H. Œwieboda: Analiza systemowa cyberterroryzmu, [w:] Zeszyty Naukowe AON 2006, nr 2, s. 63.
32
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i Agencji Wywiadu33. Minister Administracji i Cyfryzacji (w³aœciwy w sprawach
informatyzacji) we wspó³pracy z Agencj¹ Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego jest inicjatorem projektu dokumentu pt. Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP. Polityka ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, który k³adzie nacisk na
wzrost œwiadomoœci u¿ytkowników cyberprzestrzeni, przewiduje wspieranie inicjatyw naukowo-badawczych dotycz¹cych bezpieczeñstwa teleinformatycznego34. W ramach kampanii edukacyjno-prewencyjnej uwzglêdnia edukacjê
szkoln¹ dzieci i m³odzie¿y maj¹c¹ na celu ochronê przed zagro¿eniami
„p³yn¹cymi z Internetu”. Celem dzia³añ zawartych w tym dokumencie jest35:
l
zwiêkszenie poziomu bezpieczeñstwa infrastruktury teleinformatycznej Pañstwa (w tym Krajowej Infrastruktury Teleinformatycznej),
l
zwiêkszenie zdolnoœci do zapobiegania i zwalczania zagro¿eñ ze strony cyberprzestrzeni,
l
zmniejszenie skutków incydentów godz¹cych w bezpieczeñstwo teleinformatyczne,
l
okreœlenie podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo cyberprzestrzeni,
l
stworzenie i realizacja spójnego dla wszystkich podmiotów administracji
rz¹dowej systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem cyberprzestrzeni oraz ustanowienie wytycznych w tym zakresie dla podmiotów niepublicznych.
Zgodnie z za³o¿eniami Polityki ochrony Cyberprzestrzeni RP za bezpieczeñstwo cyberprzestrzeni RP (CRP) odpowiada Rada Ministrów, a zadania w tym zakresie wykonuje przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnêtrznych, Szefa Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego, Szefa S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego, inne organy administracji rz¹dowej36. W zakresie kompetencji Ministra Administracji i Cyfryzacji
le¿y przyjmowanie sprawozdañ organów administracji rz¹dowej podsumowuj¹cych oceny ryzyka bezpieczeñstwa teleinformatycznego w ka¿dym z sektorów, w którym instytucja dzia³a i za które odpowiada, a tak¿e opracowanie
„zbiorczego” sprawozdania dla Prezesa Rady Ministrów37. W dokumencie uwzglêdniono tak¿e potrzebê stworzenia przez ministra ds. informatyzacji regulacji
prawnych zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo systemu sieci teleinformatycznych.
Okreœlono trzypoziomowy Krajowy System Reagowania na Incydenty Komputerowe w cyberprzestrzeni. Poziom pierwszy – koordynuj¹cy – to minister
w³aœciwy ds. informatyzacji. Pozosta³e poziomy to: poziom drugi – reagowania
33

Ustawa z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Agencji Wywiadu (Dz.U.
z 2002 r., nr 74, poz. 676 z póŸn. zm.).
34
https://mac.gov.pl/dzialania/rada-ministrow-przyjela-polityke- ochrony-cyberprzestrzeni-rzeczypospolitej-polskiej/ (dostêp: 01.06.2013 r.).
35
Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP (stan na 18 wrzeœnia 2012 r., Ÿród³o: http://mac.bip.gov.
pl/prawo-i-prace-legislacyjne/polityka-ochrony- cyberprzestrzeni-rp-resortowe-zglaszanie- uwag-do12
-10-2012.html).
36
Tam¿e.
37
Tam¿e.
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na incydenty komputerowe (Rz¹dowy Zespó³ Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL i Resortowe Centrum Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem
Sieci i Us³ug Teleinformatycznych) i poziom trzeci – poziom realizacji (administratorzy odpowiadaj¹cy za poszczególne systemy teleinformatyczne funkcjonuj¹ce w CBR)38.
Przywo³ywany Minister Administracji i Cyfryzacji w ramach kierowania
dzia³em administracji rz¹dowej ³¹cznoœæ i informatyzacja, nadzoruje m.in. Urz¹d
Komunikacji Elektronicznej (UKE) oraz Pocztê Polsk¹39. Sprawy ³¹cznoœci obejmuj¹ telefoniê stacjonarn¹ i komórkow¹ oraz ³¹cza internetowe. Regulacje istotne
z punktu widzenia ochrony infrastruktury krytycznej, które okreœlaj¹ zadania ministra ds. ³¹cznoœci wynikaj¹ przede wszystkim z ustawy prawo telekomunikacyjne40 i ustawy prawo pocztowe41. Minister w³aœciwy ds. ³¹cznoœci uzgadnia plan
dzia³añ przedsiêbiorcy telekomunikacyjnego42 w sytuacjach szczególnych zagro¿eñ, w tym bezpoœrednich zagro¿eñ dla infrastruktury przedsiêbiorcy w zakresie
dotycz¹cym43:
l
utrzymania ci¹g³oœci, a w przypadku jej utraty – odtwarzania œwiadczenia
us³ug telekomunikacyjnych i dostarczania sieci telekomunikacyjnej,
l
wykazu elementów sieci telekomunikacyjnej oraz sposobów ich przygotowania do zapewnienia telekomunikacji na potrzeby w³aœciwych podmiotów
i s³u¿b wraz z procedurami uruchamiania tych elementów,
l
procedur wspó³pracy przedsiêbiorcy z ministrem w³aœciwym do spraw ³¹cznoœci oraz Prezesem Urzêdu Komunikacji Elektronicznej w zakresie sposobów wzajemnego przekazywania informacji, alarmowania i ostrzegania, dotycz¹cych sytuacji szczególnych zagro¿eñ, a tak¿e powiadamiania o koniecznoœci podjêcia lub zaprzestania dzia³añ okreœlonych w planie.
Prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie dzia³alnoœci pocztowej, telekomunikacyjnej i gospodarki czêstotliwoœciowej oraz kontroli spe³niania wymagañ dotycz¹cych kompatybilnoœci elektromagnetycznej. Ponadto dokonuje analizy i oceny funkcjonowania rynków us³ug
telekomunikacyjnych i pocztowych oraz ma prawo do podejmowania interwencji
w sprawach dotycz¹cych funkcjonowania rynku us³ug telekomunikacyjnych
38

Tam¿e.
I. Kulik, R. Wróbel: Rola administracji publicznej w ochronie infrastruktury krytycznej pañstwa,
[w:] Z. Pi¹tek, S. Olearczyk (red.): Przygotowania obronne w dzia³ach administracji rz¹dowej. SRWO,
Warszawa 2012, s. 171.
40
Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800, z póŸn.
zm.).
41
Ustawa z 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2003 r., nr 130, poz. 1188, z póŸn. zm.).
42
Mowa tutaj o przedsiêbiorcy ujêtym w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik do Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z 9 listopada 2007 r. w sprawie wykazu przedsiêbiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.U. z 2007 r., nr 214, poz. 1571 z póŸn. zm.), dla którego organem organizuj¹cym
i nadzoruj¹cym wykonywanie zadañ na rzecz obronnoœci pañstwa jest minister w³aœciwy do spraw
³¹cznoœci.
43
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 4 stycznia 2010 r. w sprawie planu dzia³añ przedsiêbiorcy
telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagro¿eñ (Dz.U. z 2010 r., nr 15, poz. 77).
39
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i pocztowych oraz rynku aparatury, w tym rynku urz¹dzeñ telekomunikacyjnych. Ma tak¿e prawo nak³adaæ na przedsiêbiorców telekomunikacyjnych ograniczenia niektórych, publicznie dostêpnych us³ug telekomunikacyjnych oraz
ograniczenia zakresu lub obszaru eksploatacji sieci i urz¹dzeñ telekomunikacyjnych. Ponadto tworzy bazy danych infrastruktury telekomunikacyjnej, która
mo¿e byæ wykorzystana na potrzeby systemu kierowania bezpieczeñstwem narodowym, w tym obron¹ pañstwa (zadanie istotne z punktu widzenia bezpieczeñstwa systemu zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania administracji publicznej).
Ostatnim z dokumentów stanowi¹cych przedmiot analizy niniejszego opracowania jest przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji Strategia Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego do roku 2013. Jej przygotowanie i wdro¿enie pod koniec pierwszej dekady XXI wieku podyktowane
by³o gwa³townym wzrostem znaczenia informacji oraz us³ug œwiadczonych
drog¹ elektroniczn¹, a co za tym idzie wykorzystania technologii informacyjnych
i telekomunikacyjnych w wielu obszarach ¿ycia, w gospodarce, administracji publicznej, czy w ¿yciu codziennym. Przyjêta w grudniu 2008 roku przez Radê Ministrów w formie uchwa³y strategia zawiera³a trzy za³¹czniki dotycz¹ce:
l
analizy aktualnej sytuacji w obszarze spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce,
l
dokumentów zebrane oraz stworzone podczas dyskusji œrodowiskowych i tematycznych,
l
priorytetów rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w opinii internatów.
Jej misj¹ by³o umo¿liwienie spo³eczeñstwu powszechnego i efektywnego wykorzystania wiedzy i informacji do harmonijnego rozwoju w wymiarze spo³ecznym, ekonomicznym i osobistym. Odpowiedzialnoœæ za koordynacjê i nadzór
nad realizacj¹ celów strategii spoczywa³a na Departamencie Spo³eczeñstwa Informacyjnego ulokowanego w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
Kierunki Polski do 2013 roku, okreœlone na podstawie wizji i misji, zosta³y skatalogowane w trzech obszarach: cz³owiek – gospodarka – pañstwo44. W zakresie
bezpieczeñstwa informacyjnego przywo³ana strategia w g³ównej mierze odnosi³a
siê do podnoszenia poczucia bezpieczeñstwa, wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zapewnienie bezpiecznej i zorientowane na
potrzeby infrastruktury technologii informacyjnych i komunikacyjnych, niezbêdnej do rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego. We wrzeœniu 2012 roku zosta³a przyjêta nowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 202045, w której z kolei du¿y
nacisk k³adzie siê na wzrost wykorzystania technologii cyfrowych.

44

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Strategia rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 r., Warszawa 2008.
45
Uchwa³a nr 157 Rady Ministrów z 25 wrzeœnia 2012 r. w sprawie przyjêcia Strategii Rozwoju
Kraju 2020 (M. P. poz. 882, dn. 22.11.2012 r.).
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4. Podsumowanie
W czasach, gdy informacja stanowi kluczowy zasób w³adzy, ochrona bezpieczeñstwa informacyjnego ma szczególne znaczenie. Wspomniany obszar zgodnie
z konkluzjami Bia³ej Ksiêgi Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskie z 2013 roku jako nowa dziedzina ca³oœciowego systemu bezpieczeñstwa narodowego, w zale¿noœci od wymaganego stopnia poufnoœci wprowadza standardy
ochrony danych oraz dobór œrodków i parametrów technicznych. Wœród podmiotów wykonuj¹cych dzia³ania i aktywnoœci na rzecz bezpieczeñstwa informacyjnego znajduj¹ siê zarówno przedstawiciele administracji publicznej, s³u¿b
specjalnych, jak sektora prywatnego. Ochrona bezpieczeñstwa informacji niejednokrotnie bowiem wi¹¿e siê nie tylko z ochron¹ przed zagro¿eniami, ale równie¿
warunkuje rozwój zarówno ma³ych grup, jednostek, a tak¿e pañstwa. Okreœlaniu
warunków i ram dzia³alnoœci podmiotów na w tym zakresie s³u¿yæ maj¹ miêdzy
innymi programy, polityki i strategie dzia³ania stylizowane na te, które stanowi³y
przedmiot rozwa¿añ niniejszego opracowania46.
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Podnoszenie efektywnoœci edukacji
dla bezpieczeñstwa w polskiej szkole
Artyku³ przedstawia wyniki autorskiej identyfikacji mechanizmów i sposobów podnoszenia efektywnoœci edukacji dla bezpieczeñstwa w Polsce.
Omówiono piêæ przedmiotowych mechanizmów oraz 15 zbudowanych
na tej podstawie sposobów. Wszystkie one wyra¿aj¹ olbrzymi potencja³
mo¿liwoœci III i IV etapu edukacyjnego we wdra¿aniu rozwi¹zañ s³u¿¹cych
podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejêtnoœci, wp³ywaj¹cych na bezpieczeñstwo narodowe RP w ramach edukacji dla bezpieczeñstwa.
S³owa kluczowe: edukacja dla bezpieczeñstwa, efektywnoœæ.

Wprowadzenie
Edukacja dla bezpieczeñstwa to tematyka coraz czêœciej pojawiaj¹ca siê jako
przedmiot konferencji naukowych, publikacji naukowych, a tak¿e programów
studiów i kursów dokszta³caj¹cych. Mo¿na spotkaæ siê z opiniami ukazuj¹cymi j¹
nawet w kategorii mody na rynku edukacyjnym.
Powodów tego stanu nale¿y siê dopatrywaæ w obszarze funkcjonowania polskiej oœwiaty oraz we wspó³czesnych uwarunkowaniach bezpieczeñstwa narodowego RP. Mowa bowiem o swoistej transformacji przedmiotu Przysposobienie
obronne w w³aœnie przedmiot Edukacja dla bezpieczeñstwa1. Za jeden z determinantów tego procesu przyjmuje siê zmianê iloœciowo-jakoœciow¹ zagro¿eñ
wspó³czesnoœci, egzemplifikowan¹ przez przesuniêcie œrodka ciê¿koœci z zagro¿eñ militarnych na ich niemilitarne odpowiedniki.

1

Szerzej: I. Grabowska-Lepczak, M. Tryboñ, M. Kwiatkowski: Transformacja oraz perspektywy
rozwoju edukacji dla bezpieczeñstwa w Polsce, Zeszyty Naukowe SGSP 2011, nr 41, s. 181–190.
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Rozwa¿aj¹c problematykê edukacji dla bezpieczeñstwa, nie sposób pomin¹æ
aspektu jej efektywnoœci. Liczne doniesienia medialne2 oraz wyniki analiz wypadków przy pracy przeprowadzonych w ramach Sekcji BHP i Szkoleñ Ko³a Naukowego Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie3 zdaj¹ siê byæ przes³ankami, niestety, niskiego poziomu tej efektywnoœci. Potwierdzaj¹ to rezultaty badañ
psychologicznych i socjologicznych, z których wynika wci¹¿ relatywnie wysoki
wskaŸnik przejawiania przez m³odych ludzi zachowañ ryzykownych4.
Obecnoœæ przes³anek niskiej efektywnoœci edukacji dla bezpieczeñstwa w polskich szko³ach sk³oni³a autorów do poszukiwañ sposobów jej podnoszenia. Starali siê oni uzyskaæ odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. Jakie jest istota efektywnoœci edukacji dla bezpieczeñstwa w polskich szko³ach?
2. W jaki sposób mo¿na opisaæ mechanizmy podnoszenia efektywnoœci edukacji dla
bezpieczeñstwa w polskich szko³ach?
3. Jakie sposoby podnoszenia przedmiotowej efektywnoœci mo¿na opracowaæ w oparciu
o zidentyfikowane mechanizmy?
Uzyskane odpowiedzi uzmys³owi³y, ¿e podnoszenie efektywnoœci edukacji
dla bezpieczeñstwa nie musi wi¹zaæ siê ze spektakularnymi nak³adami finansowymi b¹dŸ czasowymi. W zdecydowanej liczbie w³aœciwych sposobów, wystarczaj¹cym zdaje siê wykorzystaæ potencja³ skrywany w osobach pracowników placówek oœwiatowych i innych podmiotaów zwi¹zanych bezpoœrednio b¹dŸ
poœrednio z edukacj¹ dla bezpieczeñstwa na III i IV etapie edukacyjnym.

1. Istota efektywnoœci edukacji dla bezpieczeñstwa
na III i IV etapie edukacyjnym
Poszukuj¹c informacji po¿¹danych z punktu widzenia okreœlenia istotny efektywnoœci edukacji dla bezpieczeñstwa, warto przytoczyæ s³owa W. Okonia
– s³owa zdaj¹ce siê wyra¿aæ cel edukacji dla bezpieczeñstwa. Stwierdzi³ on bowiem, co nastêpuje: „Ojczyzna i w³asny naród oraz ukszta³towanie patriotyzmu
czynnego to fundamentalne wartoœci wszelkiej edukacji. (…) Chodzi o patriotyzm czynny, który nie odrywaj¹c uwagi wychowanków od przesz³oœci ojczyzny,
jej blasków i cieni, zmierza do mozolnego kszta³towania u nich poczucia odpo-

2
http://www.rodziceradza.pl/Wychowanie/Zachowania-ryzykowne-u-mlodziezy.,art,109189 .html,
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Ryzykowne-zachowania-seksualne-dzieci-i-mlodziezy,wid,134
34505,wiadomosc.html?ticaid=113c45, http://www.eksperciwoswiacie.pl/do-poczytania-do-pobrania/
wychowanie/art,73,zachowania-ryzykowne-u-dzieci-i-mlodziezy.html (dostêp: 08.11.2014 r.).
3
Cz³onkowie i opiekunowie Sekcji BHP i Szkoleñ Ko³a Naukowego SGSP przeprowadzili dwie
edycje wewnêtrznego projektu Sekcji nt. Analiza dokumentacji powypadkowej i opracowanie wytycznych profilaktyki powypadkowej w Jeronimo Martins Polska S.A.
4
M³odzie¿ 2013, raport z badañ, CBOS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii, Warszawa 2014, s. 131; A. Dzielska, A. Kowalewska, Zachowania ryzykowne m³odzie¿y – wspó³czesne podejœcie do problemu, Studia BAS 2014, nr 2(38), s. 142; Wyniki badañ HBSC. Raport techniczny, J. Mazur,
A. Ma³kowska-Szkutnik (pod red.), Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2011.
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wiedzialnoœci za w³asn¹ pracê, za w³asny dom, za w³asne otoczenie, za w³asny naród i w³asny kraj”5.
Istotne, i¿ do powy¿szego celu mo¿na d¹¿yæ w sposób bezpoœredni lub poœredni. W tym momencie pojawia siê œcis³e nawi¹zanie do pojêcia efektywnoœci. Otó¿
efektywnoœæ jest traktowana wspó³czeœnie jako synonim skutecznoœci – jednego
z fundamentalnych walorów praktycznych sprawnego dzia³ania (pozytywnie
ocenianych cech dzia³ania, traktuj¹cych o przydatnoœci lub nieprzydatnoœci danego sposobu dzia³ania w odniesieniu do poczynionych uprzednio za³o¿eñ)6.
Oba terminy zdaj¹ siê byæ u¿ywane zamiennie7. Opisuj¹ natomiast pozytywnie
ocenian¹ cechê zgodnoœci wyniku dzia³añ z celem, uwzglêdniaj¹c¹ jednak, poza
racjonalnoœci¹ strukturaln¹ dzia³ania, mo¿liwoœæ zaistnienia nieprzewidzianych,
jednak¿e korzystnych zbiegów okolicznoœci8. Szko³y III i IV etapu edukacyjnego
(kolejno gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne) to miejsca wielkich szans edukacyjnych (kszta³cenia i wychowania). Mo¿na wœród nich wymieniæ mo¿liwoœæ
kreowania owych zbiegów okolicznoœci poprzez odpowiednio zaplanowan¹
dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ i wychowawcz¹, zawieraj¹c¹ siê, jak równie¿ wykraczaj¹c¹ poza ramy edukacji formalnej.
Efektywnoœæ edukacji dla bezpieczeñstwa jest determinowana przez istotê tej¿e edukacji, rozumianej jako m.in.:
1) ogó³ procesów oœwiatowo-wychowawczych ukierunkowany na przygotowanie m³odzie¿y i doros³ych do dzia³ania przeciwko zagro¿eniom ludzi, narodu
i pañstwa9,
2) dzia³ania polegaj¹ce na, przyk³adowo, transferze wiedzy o zagro¿eniach i sposobach przeciwdzia³ania im, rozpowszechnianiu probezpiecznych wzorców
zachowañ w obliczu tych¿e zagro¿eñ oraz eksponowaniu koniecznoœci motywowania do pomocy osobom potrzebuj¹cym10,
3) „okreœlony system dydaktyczno-wychowawczy dzia³alnoœci rodziny,
szko³y, wojska, œrodków masowego przekazu, organizacji m³odzie¿owych
i stowarzyszeñ, zak³adów pracy oraz instytucji pañstwowych i samorz¹dowych, ukierunkowanej na kszta³towanie systemu wartoœci, upowszechnia5

Szerzej: W. Okoñ: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo ¯AK, Warszawa 1998.
Por. T. Kotarbiñski: Traktat o dobrej robocie, Zak³ad Narodowy Imienia Ossoliñskich – Wydawnictwo, Wroc³aw, Warszawa, Kraków 1969, s. 113–142, T. Pszczo³owski, Ma³a encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich – Wydawnictwo, Wroc³aw 1978, s. 227.
7
W. Kie¿un: Patologia transformacji, Wydawnictwo Poltext Sp. z o.o., Warszawa 2013, s. 13.
8
Por. T. Kotarbiñski: Sprawnoœæ i b³¹d, Pañstwowe Zak³ady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa
1966, s. 144–146, J. Kurnal: Zarys teorii organizacji i zarz¹dzania, PWE, Warszawa 1970, s. 323–345.
9
A. Pieczywok: Edukacja dla bezpieczeñstwa wobec zagro¿eñ i wyzwañ wspó³czesnoœci, Wydawnictwo AON. Warszawa 2012, s. 65, [za:] B. Rudnicki: Edukacja dla bezpieczeñstwa i jej interpretacja,
[w:] Edukacja dla bezpieczeñstwa, R. Stêpieñ (pod red.), materia³y z konferencji naukowej 23–24 maja
1994 r., Warszawa 1994 r.
10
Por., J. Go³êbiowski: Edukacja dla bezpieczeñstwa, Edukacja dla bezpieczeñstwa. Czasopismo
dla dyrektorów i nauczycieli 2001, nr 1(2), s. 50–54.
6
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nie wiadomoœci i kszta³towanie umiejêtnoœci wa¿nych dla zapewnienia
bezpieczeñstwa narodowego”11.
Na podstawie analizy powy¿szych definicji, mo¿na wysnuæ dwa zasadnicze
wnioski. Po pierwsze, edukacja dla bezpieczeñstwa jest uto¿samiana z procesem
obejmuj¹cym odbiorców w ró¿nym wieku. Po drugie, edukatorami dla bezpieczeñstwa s¹ przedstawiciele niezwykle zró¿nicowanego grona podmiotów. Nie
mniej jednak, truizmem pozostaje stwierdzenie, ¿e na III i IV etapie edukacyjnym edukacja dla bezpieczeñstwa jest kojarzona przede wszystkim z realizacj¹
zajêæ programowych o przedmiotowej nazwie.
W oparciu o poczynione dotychczas rozwa¿ania zasadnym wydaje siê podj¹æ
próbê zrozumienia pojêcia „podnoszenie efektywnoœci edukacji dla bezpieczeñstwa”. Skoro efektywnoœæ jest zwi¹zana z d¹¿eniem do osi¹gania za³o¿onych
uprzednio celów w sposób bezpoœredni i/lub poœredni, jej podnoszenie bêdzie siê
wi¹za³o z usprawnianiem tego przedsiêwziêcia. Podnoszenie efektywnoœci powinno wiêc prowadziæ do sprawniejszej (w niniejszym rozumieniu szybszej, tañszej itp.) realizacji ustalonych uprzednio za³o¿eñ.

2. Mechanizmy podnoszenia efektywnoœci edukacji
dla bezpieczeñstwa
Dotychczasowe doœwiadczenia w³asne autorów niniejszego artyku³u pozwalaj¹ sformu³owaæ nastêpuj¹ce mechanizmy podnoszenia efektywnoœci edukacji
dla bezpieczeñstwa na III i IV etapie edukacyjnym12:
1. Mechanizm koncepcyjny.
2. Mechanizm zwiêkszania poczucia bezpieczeñstwa.
3. Mechanizm wspó³zawodnictwa.
4. Mechanizm podprogowy.
5. Mechanizm organizacyjny.
Mechanizm koncepcyjny odnosi siê do koncepcyjnego ujêcia edukacji dla bezpieczeñstwa, bêd¹cej funkcj¹ kszta³cenia i wychowania. Wystêpuje tu bardzo silne
nawi¹zanie do edukacji formalnej, w szczególnoœci wyznaczania celów edukacyjnych, prowadzenia dzia³alnoœci edukacyjnej wymierzonej w osi¹ganie tych¿e celów oraz kontrolowania stopnia realizacji uprzednich zamierzeñ. Mechanizm koncepcyjny jest egzemplifikowany g³ównie przez realizacjê przedmiotu o nazwie
Edukacja dla bezpieczeñstwa, jak równie¿ powi¹zanie w³aœciwych mu treœci z innymi przedmiotami podstawy programowej. Zaznacza siê tym samym mo¿liwoœæ
implementacji treœci kszta³cenia dotycz¹cych szeroko rozumianego bezpieczeñstwa do treœci kszta³cenia dedykowanych innym przedmiotom szkolnym.
11
R. Stêpieñ: Edukacja dla bezpieczeñstwa, [w:] Bezpieczeñstwo narodowe Polski w XXI wieku.
Wyzwania i strategie, R. Jakubczak, J. Marczak (pod red.), BELLONA, Warszawa 2011, s. 581.
12
P. Gromek: Podnoszenie efektywnoœci edukacji dla bezpieczeñstwa, prezentacja multimedialna
ze szkolenia dyrektorów placówek oœwiatowych, Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej, 20.02.2014 r.,
s. 20.
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Mechanizm zwiêkszania poczucia bezpieczeñstwa zosta³ sformu³owany na
za³o¿eniu wspó³istnienia, obok bezpieczeñstwa eksperckiego, drugiego integralnego elementu bezpieczeñstwa – poczucia bezpieczeñstwa13. Nale¿y nadmieniæ,
¿e poczucie to subiektywne odczuwanie ró¿nych stanów. Subiektywizm ten oznacza, ¿e ró¿ne osoby w ró¿ny sposób interpretuj¹ czynniki, które ich zdaniem
stanowi¹ zagro¿enia b¹dŸ nie. Ta sama sytuacja mo¿e byæ wiêc postrzegana zarówno jako bezpieczna oraz niebezpieczna – w zale¿noœci od indywidualnej podatnoœci na zagro¿enia, wczeœniejszych doœwiadczeñ oraz tolerancji na ryzyko
wœród poszczególnych odbiorców (osób doœwiadczaj¹cych w³aœciwej sytuacji).
Z psychologicznego punktu widzenia niezwykle wa¿ne jest, ¿e poczucie, jako
stan subiektywny, mo¿e byæ kszta³towane poprzez stosowanie np. mechanizmów
wp³ywu spo³ecznego. Mechanizmy te mog¹ dotyczyæ bezpoœrednio b¹dŸ poœrednio wszystkich poziomów bezpieczeñstwa, tj. intrapersonalnego (wewnêtrznego,
który odnosi siê do sposobu postrzegania bezpieczeñstwa w³asnego jednostki),
interpersonalnego (wynikaj¹cego z kontaktów bezpoœrednich jednostki z innymi
jednostkami), grupowego (obecnego w relacjach jednostki z grup¹ oraz grup miêdzy sob¹) oraz spo³ecznego (obejmuj¹cego zbiorowe poczucie bezpieczeñstwa)14.
Omawiany mechanizm polega na zwiêkszaniu subiektywnej wartoœci czterech sk³adowych poczucia bezpieczeñstwa. S¹ to15:
1. Poczucie poinformowania – wyra¿ane potrzeb¹ posiadania informacji na temat zagro¿eñ, sposobów przeciwdzia³ania im oraz ograniczania ich negatywnych skutków, dróg ucieczki i miejsc bezpiecznych, punktów pomocy
medycznej, psychologicznej b¹dŸ religijnej, jak te¿ posiadania i poczucia posiadania praktycznych umiejêtnoœci (np. ewakuacji z miejsca pracy, znajomoœci zasad udzielania pierwszej pomocy, sztuki samoobrony itp.).
2. Poczucie pewnoœci – kszta³towane przez postrzeganie przez jednostkê otoczenia jako wzglêdnie sta³ego, niezmiennego i przewidywalnego.
3. Poczucie sprawstwa – rozumiane jako wiara jednostki we w³asne si³y w sytuacji ewentualnej zmiany otoczenia (np. pojawienia siê sytuacji zagro¿enia), niezwykle istotne w kontekœcie podejmowania dzia³añ (np. ratowniczych),
z uwagi na fakt, i¿ dzia³a przewa¿nie jednostka, która ma œwiadomoœæ swojej
zdolnoœci sprawstwa („wiem, ¿e jestem w stanie coœ zmieniæ”).
4. Poczucie zakotwiczenia – przejawiaj¹ce siê w pewnoœci otrzymania wsparcia
emocjonalnego, materialnego i spo³ecznego w sytuacji tego wymagaj¹cej (poprzez przyk³adowo poczucie przynale¿noœci do jakiejœ grupy spo³ecznej, której cz³onkowie zobowi¹zuj¹ siê pomagaæ sobie wzajemnie).
13

Szerzej: J. Wolanin: Zarys bezpieczeñstwa obywateli. Ochrona ludnoœci na czas pokoju, Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, Warszawa 2005, s. 13–39.
14
E.M. Marciniak: Psychologiczne aspekty poczucia bezpieczeñstwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziñski (pod red.), Bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañstwa. Wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy Elipsa,
Warszawa 2009, s. 58–59.
15
Por. E.M. Marciniak: op. cit.
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Mechanizm wspó³zawodnictwa nawi¹zuje do konkurencyjnoœci, chêci bycia
pierwszym, lepszym, bardziej atrakcyjnym, popularnym. Polega na kszta³towaniu w uczniach motywacji wewnêtrznej oraz prowadzeniu dzia³añ kreuj¹cych
motywacjê zewnêtrzn¹. Nale¿y podkreœliæ w tym miejscu zasadnoœæ ³¹czenia obu
tych sposobów motywacji. Z jednej bowiem strony motywacja zewnêtrzna mo¿e
wp³ywaæ na motywacjê wewnêtrzn¹ (np. samomotywacjê ucznia, któremu zale¿y
na osi¹gniêciu okreœlonego z zewn¹trz celu sprawniej ni¿ pozostali uczniowie).
Z drugiej strony nie mo¿na wykluczyæ, wiêcej, nale¿y d¹¿yæ do anga¿owania uczniów w kreowanie aktywnoœci wpisuj¹cych siê w motywacjê zewnêtrzn¹ (np.
zg³aszanie pomys³ów na przedmiot i/lub formê konkursów). Ukierunkowanie na
kszta³towanie motywacji zewnêtrznej mo¿e wywo³ywaæ motywacjê wewnêtrzn¹,
egzemplifikuj¹c w ten sposób efekt synergiczny.
Do niezwykle ciekawych rezultatów mo¿e doprowadziæ wykorzystanie w praktyce mechanizmu podprogowego. Jest on bezpoœrednio zwi¹zany z pozytywnym
ujêciem ukrytego programu edukacyjnego. Ujêcie to pozwala uzmys³owiæ, i¿ realizacja celów kszta³cenia mo¿e siê odbywaæ w sposób nietypowy16, a nawet kontrowersyjny17. Podnoszenie w ten sposób efektywnoœci edukacji dla bezpieczeñstwa wymaga wykonania czterech zasadniczych kroków18:
1. Wyszukania ciekawego, interesuj¹cego, niecodziennego, modnego medium
podprogowego.
2. Wykorzystania medium podprogowego jako treœci kszta³cenia b¹dŸ formy
kszta³cenia (w zale¿noœci od jego charakteru).
3. Dokonania implementacji treœci w³aœciwych przedmiotowi Edukacja dla bezpieczeñstwa z wykorzystaniem medium podprogowego.
4. Permanentnego monitorowania efektywnoœci wykorzystania medium podprogowego w edukacji dla bezpieczeñstwa, jak równie¿ otoczenia edukacyjnego (w poszukiwaniu kolejnych szans).
Ostatni ze zidentyfikowanych – mechanizm organizacyjny – jest zwi¹zany
z pozamerytorycznymi aspektami prowadzenia zajêæ. Sk³adaj¹ siê na nie, w zasadniczej mierze, formy kszta³cenia, metody kszta³cenia i pomoce dydaktyczne.
Zdaj¹ siê byæ one metodycznymi fundamentami wszystkich zajêæ szkolnych.
Wykorzystanie tego mechanizmu, na najwy¿szym poziomie abstrakcji, powinno
polegaæ na odpowiednim doborze wymienionych elementów, z jednoczesn¹
otwartoœci¹ na wykorzystywanie pojawiaj¹cych siê szans, podejmowanie wyzwañ
i stawianie czo³a ograniczeniom w przedmiotowym zakresie.
Autorzy zdaj¹ sobie sprawê z faktu, i¿ katalog zidentyfikowanych mechanizmów, z prawdopodobieñstwem bliskim jednoœci, nie jest katalogiem zamkniêtym. Nie mo¿na równie¿ mówiæ w tym przypadku o jednoznacznym podziale
16
Szerzej: P. Gromek: Non-formal learning by the example of SGSP/Poland. What do the QuestCity and zombie attack have in common?, prezentacja multimedialna, 06.11.2014 r., Stambu³.
17
Preparedness 101: Zombie Pandemic, US Department of Health and Human Services, Office of
Public Health Preparedness and Response.
18
P. Gromek: Non-formal…, s. 11.
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rodzajowym sposobów podnoszenia efektywnoœci edukacji dla bezpieczeñstwa
(zaproponowany podzia³ nie jest ca³kowity). Jednak¿e, opisane mechanizmy
pe³ni³y i wci¹¿ pe³ni¹ rolê katalizatorów myœli innowacyjnej. Z tego to powodu
pos³u¿y³y za punkt odniesienia w opracowywaniu szczegó³owych sposobów podnoszenia efektywnoœci edukacji dla bezpieczeñstwa na III i IV etapie edukacyjnym w Polsce.

3. Sposoby podnoszenia efektywnoœci edukacji
dla bezpieczeñstwa
Na podstawie dotychczasowych rozwa¿añ mo¿na podj¹æ próbê wyszczególnienia propozycji sposobów podnoszenia efektywnoœci edukacji dla bezpieczeñstwa w Polsce. Zgodnie z za³o¿eniem, za punkt wyjœcia przyjmuje siê przedmiotowe mechanizmy.
W tabeli 1 przedstawiono katalog sposobów podnoszenia efektywnoœci edukacji dla bezpieczeñstwa, przypisanych do poszczególnych, zidentyfikowanych
uprzednio mechanizmów.
Tabela 1. Katalog sposobów podnoszenia efektywnoœci edukacji dla bezpieczeñstwa
Mechanizmy podnoszenia efektywnoœci
edukacji dla bezpieczeñstwa

Mechanizmy podnoszenia efektywnoœci edukacji
dla bezpieczeñstwa

1. Synteza kategorii taksonomicznych dziedziny poznawczej
Mechanizm koncepcyjny

2. Odpowiedni dobór form i metod kszta³cenia
3. Odpowiedni dobór pomocy dydaktycznych
4. Synteza treœci kszta³cenia (z ró¿nych przedmiotów)
5. Budowanie poczucia poinformowania

Mechanizm poczucia bezpieczeñstwa

6. Budowanie poczucia sprawstwa
7. Budowanie poczucia zakotwiczenia
8. Budowanie poczucia pewnoœci
9. Wspó³zawodnictwo klasowe

Mechanizm wspó³zawodnictwa

10. Wspó³zawodnictwo wewn¹trzszkolne
11. Wspó³zawodnictwo miêdzyszkolne

Mechanizm podprogowy

12. Ukryte programy edukacyjne
13. Zapraszanie ciekawych goœci

Mechanizm organizacyjny

14. Wycieczki szkolne
15. Ewakuacje próbne

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie: P. Gromek, Podnoszenie efektywnoœci…, s. 33.

Synteza kategorii taksonomicznych dziedziny poznawczej to sposób opieraj¹cy siê na za³o¿eniu mo¿liwoœci, wiêcej, zasadnoœci ³¹czenia ze sob¹ poszczególnych kategorii, realizuj¹c zajêcia programowe z przedmiotu Edukacja dla bezpie-
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czeñstwa. Bazuj¹c na taksonomii B. S. Blooma i in., autorzy wskazuj¹ na kategorie
szczególnie wartoœciowe w niniejszym ujêciu. S¹ to19:
1.00. WIEDZA
1.10. Znajomoœæ faktów
1.11. Znajomoœæ terminologii
1.12. Znajomoœæ okreœlonych faktów
1.20. Znajomoœæ sposobów gromadzenia faktów
1.21. Znajomoœæ znaków konwencjonalnych
1.22. Znajomoœæ tendencji rozwojowych
1.23. Znajomoœæ klasyfikacji
1.24. Znajomoœæ kryteriów sprawdzania i oceny
1.30. Znajomoœæ pojêæ ogólnych, struktur teorii
1.31. Znajomoœæ zasad i praw potrzebnych do t³umaczenia, wyjaœniania, predykcji zjawisk
1.32. Znajomoœæ teorii i struktur
2.00. ROZUMIENIE
2.10. Transfer treœci z jednego jêzyka (uk³adu) na inny
2.20. Interpretacja
2.30. Ekstrapolacja
4.00. ANALIZA
4.10. Analiza elementów
4.20. Analiza stosunków miêdzy elementami
4.30. Analiza zasad organizacji ca³oœci
5.00. SYNTEZA
5.10. Wytworzenie w³asnego dzie³a
5.20. Opracowanie planu dzia³ania
5.30. Stworzenie obrazu ca³oœci na podstawie czêœciowych danych.
Realizacja tego sposobu podnoszenia efektywnoœci edukacji dla bezpieczeñstwa mo¿e mieæ swój wyraz w wykorzystaniu podczas zajêæ programowych metody studium przypadku. Odpowiednia zawartoœæ treœciowa pozwoli³aby ³¹czyæ ze
sob¹ poszczególne kategorie (np. studium przypadku wymagaj¹ce od ucznia oceny sytuacji na podstawie niepe³nych danych, predykcji konsekwencji aktualnego
stanu rzeczywistoœci oraz opracowania planu dzia³ania wychodz¹cego naprzeciw
zidentyfikowanym zagro¿eniom pierwotnym i wtórnym).
19

Szerzej: D.R. Krathwohl: A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview, Theory into Practice
2002, 4(41), s. 212–264.
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Odpowiedni dobór form i metod kszta³cenia zdaje siê byæ kluczowym determinantem powodzenia wszelkich dzia³añ edukacyjnych. Z uwagi na charakter
edukacji szkolnej, nie sposób wyeliminowaæ z niej podawczej formy przekazu informacji. Jest ona bardzo istotna z punktu widzenia m. in. porz¹dkowania wiedzy
i przeciwdzia³ania niskiej samomotywacji uczniów. Ciekaw¹ propozycj¹ wydaje
siê ³¹czenie wszystkich form kszta³cenia nazwanych przez J. Pó³turzyckiego, tj.
nauczania jednostkowego, zbiorowego i pozalekcyjnego, tak by spójnie konstytuowa³y efektywny program kszta³cenia z zakresu edukacji dla bezpieczeñstwa.
Nale¿y jednak pamiêtaæ o urozmaicaniu form i metod kszta³cenia, wychodz¹c
zdecydowanie poza skostnia³e ramy wyk³adu i pogadanki, na rzecz metod waloryzacyjnych i praktycznych.
Kolejny sposób polega na odpowiednim doborze pomocy dydaktycznych. Powinny one cechowaæ siê spójnoœci¹ formy i przedmiotu z tematyk¹ zajêæ. Poza
pomocami dedykowanymi (fantomami, defibrylatorami æwiczebnymi, planszami, mapami, ubraniami gazoszczelnymi, miernikami, he³mami, maskami aparatów ochrony dróg oddechowych, odzie¿¹ ochronn¹, gaœnicami, gaœnicami, kocami gaœniczymi, replikami broni) warto uwzglêdniæ tu tak¿e pomoce zastêpcze,
improwizowane (zastêpcze œrodki ochrony indywidualnej, improwizowany asortyment do ewakuacji nieprzytomnych osób podczas po¿arów wewnêtrznych,
itp.). Co wiêcej, warto pozwoliæ uczniom zaprojektowaæ takie pomoce. Nierzadko
pozwoli to zaoszczêdziæ nauczycielowi czas, osi¹gaj¹c niejako przy okazji du¿o
bardziej istotne skutki – rozwój wyobraŸni i kreatywnoœci uczniów, a tak¿e
kszta³towanie w nich pewnoœci siebie.
Synteza treœci kszta³cenia z ró¿nych przedmiotów jest sposobem, w którym
przejawia siê bardzo szerokie traktowanie o bezpieczeñstwie. Otó¿ nie wskazane
w optyce podnoszenia omawianej efektywnoœci sprowadzaæ tego traktowania
w ¿yciu szkolnym do wy³¹cznie przedmiotu o nazwie Edukacja dla bezpieczeñstwa. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e inne przedmioty zajêciowe charakteryzuj¹ siê potencja³em implementacyjnym treœci dotycz¹cych bezpieczeñstwa. Za przyk³ad
niech pos³u¿¹ zajêcia z wychowania fizycznego, podczas których uczniowie mog¹
æwiczyæ techniki samoewakuacji oraz ewakuacji innych (np. osób z niepe³nosprawnoœciami, osób nieprzytomnych). Realizacja zajêæ z geografii mo¿e byæ
zwi¹zana z analiz¹ zagro¿eñ masowych (np. powodzi, po¿arów lasów), ich skutków oraz dzia³añ profilaktycznych. Zajêcia z jêzyków obcych stwarzaj¹ niepowtarzaln¹ niekiedy okazjê do nauki zwrotów mog¹cych siê przydaæ podczas
przyk³adowo udzielania pierwszej pomocy osobie niepos³uguj¹cej siê jêzykiem
polskim. Oczywistym jest, ¿e olbrzymi potencja³ w zakresie niniejszego sposobu
drzemie w samych nauczycielach.
Chc¹c budowaæ poczucie poinformowania, nale¿y uprzednio dokonaæ analizy
potrzeb informacyjnych uczniów. Wyjœciem naprzeciw potencjalnemu oporowi
ze strony podopiecznych mo¿e byæ pos³u¿enie siê studiami przypadków dotycz¹cych miejsca ich zamieszkania, rodziny, znajomych. Zachowuj¹c nale¿yt¹
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uwagê i ostro¿noœæ w pos³ugiwaniu siê w³aœciwymi treœciami (kwestie etyczne),
warto daæ do zrozumienia, ¿e zagro¿enia wspó³czesnoœci s¹ uniwersalne, oraz
praktycznie ka¿dy cz³owiek jest integraln¹ czêœci¹ beckowskiego spo³eczeñstwa
œwiatowego ryzyka20. Wyniki analizy potrzeb informacyjnych uczniów powinny
zostaæ nastêpnie skonfrontowane z wynikami analizy potrzeb informacyjnych
ca³ego narodu. Dopiero na tej podstawie mo¿na podj¹æ wysi³ek opracowania strategii edukacji dla bezpieczeñstwa.
W kontekœcie budowania poczucia sprawstwa, wskazana jest uprzednia analiza strukturalna ca³ej spo³ecznoœci uczniowskiej. Zamiarem kadry pedagogicznej
powinno byæ bowiem dotarcie do wszystkich podopiecznych, bez wzglêdu na ich
miejsce w strukturze spo³ecznej w szkole. Pozyskane w ten sposób informacje nale¿y potraktowaæ jak dane wejœciowe do wspomnianej strategii edukacji dla bezpieczeñstwa.
Budowanie poczucia zakotwiczenia równie¿ nale¿y poprzedziæ analiz¹ strukturaln¹ spo³ecznoœci uczniowskiej. W tym jednak przypadku, powinno siê
zwróciæ uwagê na istniej¹ce grupy spo³eczne, a tak¿e, a mo¿e przede wszystkim,
na jednostki niewpisuj¹ce siê w ¿adn¹ z takich wyodrêbnionych grup. To kluczowe w kontekœcie grupowej pomocy i kszta³towania przeœwiadczenia, ¿e takowa
pomoc nadejdzie. W tym miejscu nie sposób pomin¹æ aspektu osób z niepe³nosprawnoœciami. Strategia edukacji dla bezpieczeñstwa, formu³owana w oparciu
o omawiany sposób podnoszenia efektywnoœci, powinna zawieraæ siatkê zakotwiczenia dla ka¿dego ucznia (lub przynajmniej dla ka¿dej grupy uczniów), bazuj¹c¹
na rodzajach oczekiwanego wsparcia i konkretnych sposobach tego wsparcia.
Tworzenie warunków do wspó³zawodnictwa klasowego, wewn¹trzszkolnego
i miêdzyszkolnego to sposoby podnoszenia efektywnoœci edukacji dla bezpieczeñstwa nawi¹zuj¹ce do mechanizmu wspó³zawodnictwa. Budowanie motywacji
wewnêtrznej i zewnêtrznej, szczególnie w sposób spójny, po³¹czony, mog¹ mieæ
istotne prze³o¿enie na potencja³ wiedzy i umiejêtnoœci uczniów w omawianym
zakresie. Za przyk³ady tematyki konkursowej niech pos³u¿¹ m. in. ochrona przeciwpo¿arowa, pierwsza pomoc, bezpieczeñstwo w górach, bezpieczna droga do
domu, bezpieczeñstwo nad morzem, zagro¿enia kulturowe, zagro¿enia terrorystyczne, ochrona ludnoœci, obrona cywilna, bezpieczeñstwo militarne. Wspó³zawodnictwo mo¿e przybieraæ ró¿n¹ formê, od konkursów wiedzy, plastycznych,
po sztafety, tory przeszkód i uczestnictwo w obozach sprawnoœciowych. Wiele
z powy¿szych przyk³adów jest realizowana wspó³czeœnie. Warto zwróciæ na nie
uwagê podczas poszukiwania konkretnych rozwi¹zañ podnosz¹cych efektywnoœæ edukacji dla bezpieczeñstwa.
Wykorzystanie ukrytych programów edukacyjnych to przyk³ad praktycznego
zastosowania mechanizmu podprogowego. Na uwagê zas³uguje procedura na wypadek ataku zombie, opracowana przez pracowników Departamentu Zdrowia USA.
20

Szerzej: U. Beck: Spo³eczeñstwo œwiatowego ryzyka. W poszukiwaniu œwiatowego bezpieczeñstwa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.
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Ma ona formê komiksu, do którego zosta³y zaimplementowane treœci w³aœciwe edukacji dla bezpieczeñstwa. Poza opisem scenariuszowym, mo¿na z niej wyczytaæ
sposoby probezpiecznych zachowañ w sytuacji pojawienia siê niepokoj¹cych komunikatów medialnych, rolê s³u¿b pañstwowych,
a tak¿e zawartoœæ apteczki oraz
„zestawu prze¿ycia” do zgromadzenia w domu i zabezpieczenia na
wypadek sytuacji zagro¿eñ. Na rys.
1 przedstawiono stronê tytu³ow¹
omawianej procedury.
W ramach zastosowania mechanizmu organizacyjnego, mo¿na wymieniæ co najmniej trzy sposoby Rys. 1. Strona tytu³owa procedury na wypadek ataku
zombie
podnoszenia efektywnoœci edukacji îród³o: www.cdc.gov/phpr/documents/11_225700_
dla bezpieczeñstwa.
A_Zombie_Final.pdf.
Pierwszy z nich to zapraszanie
ciekawych goœci. Poza rozwi¹zaniami dotychczas stosowanymi (policjant, stra¿ak, stra¿nik miejski, ratownik medyczny), warto zwróciæ uwagê równie¿ na pracowników lokalnych centrów zarz¹dzania kryzysowego, ofiary wypadków, dziennikarzy, ekspertów œwiata nauki, ¿o³nierzy Si³ Zbrojnych RP, stra¿ników
granicznych i ¿o³nierzy Narodowych Si³ Rezerwowych. Istotne, by charakteryzowali siê oni zdolnoœci¹ przystêpnego przekazywania informacji, co jest niezwykle istotne w kontakcie z uczniami.
Drugi sposób to organizacja wycieczek szkolnych. Mo¿na dziêki temu pokazaæ wychowankom, jak w rzeczywistoœci funkcjonuj¹ instytucje dbaj¹ce o bezpieczeñstwo w Polsce, zrealizowaæ treœci kszta³cenia przedmiotu Edukacja dla bezpieczeñstwa, zaktywizowaæ uczniów, nawi¹zaæ kontakty miêdzyinstytucjonalne,
a tak¿e skorzystaæ z infrastruktury i pomocy dydaktycznych podmiotów odwiedzanych. Wœród docelowych miejsc wycieczek szkolnych wymienia siê m.in. jednostki organizacyjne Policji, Pañstwowe Stra¿y Po¿arnej, Stra¿y Granicznej,
centra zarz¹dzania kryzysowego, wojewódzkie stanowiska koordynacji ratownictwa, wy¿sze szko³y s³u¿b publicznych.
Ewakuacje próbne to ostatni omawiany sposób koresponduj¹cy z mechanizmem organizacyjnym. Warto w tym przypadku rozbudowaæ prawny obowi¹zek21
21
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r.
nr 109, poz. 719), §17 ust. 1-2.
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do co najmniej dwóch ewakuacji próbnych. W ramach tych ewakuacji zasadnym
jest przeæwiczenie ró¿nych scenariuszy zagro¿eñ, wykraczaj¹c poza dominuj¹ce
wspó³czeœnie praktyki dotycz¹ce ewakuacji na wypadek zagro¿eñ wy³¹cznie po¿arowych. Uwzglêdnianie zagro¿enia terrorystycznego, chemicznego, biologicznego, niebezpiecznych zwierz¹t i ludzi zdaje siê odzwierciedlaæ wspó³czesne
zmiany œrodowiska bezpieczeñstwa Polski i Polaków.
Podobnie jak w przypadku mechanizmów, autorzy zdaj¹ sobie sprawê z otwartoœci katalogu sposobów podnoszenia efektywnoœci edukacji dla bezpieczeñstwa. Wyra¿aj¹ nadziejê, ¿e te zidentyfikowane powy¿ej, pos³u¿¹ jako Ÿród³o inspiracji do opracowywania kolejnych pomys³ów w niniejszym zakresie.

Podsumowanie
Efektywnoœæ edukacji dla bezpieczeñstwa w polskich szko³ach to pozytywnie
oceniana cecha zgodnoœci wyniku dzia³añ edukacyjnych dla bezpieczeñstwa,
prowadzonych na III i IV etapie edukacyjnym, z za³o¿onymi uprzednio celami
tych¿e dzia³añ, uwzglêdniaj¹ca, poza ich racjonalnoœci¹ strukturaln¹, mo¿liwoœæ
zaistnienia nieprzewidzianych, jednak¿e korzystnych zbiegów okolicznoœci.
Bior¹c pod uwagê doœwiadczenia w³asne autorów, wyró¿niono piêæ mechanizmów podnoszenia tak rozumianej efektywnoœci. S¹ to: mechanizm koncepcyjny, mechanizm poczucia bezpieczeñstwa, mechanizm podprogowy, mechanizm
wspó³zawodnictwa i mechanizm organizacyjny.
W oparciu o zidentyfikowane mechanizmy, opisano nastêpuj¹ce sposoby podnoszenia efektywnoœci edukacji dla bezpieczeñstwa: syntezê kategorii taksonomicznych dziedziny poznawczej, odpowiedni dobór form i metod kszta³cenia,
odpowiedni dobór pomocy dydaktycznych, syntezê treœci kszta³cenia (z ró¿nych
przedmiotów), budowanie poczucia bezpieczeñstwa (poinformowania, sprawstwa, zakotwiczenia i pewnoœci), wspó³zawodnictwo klasowe, wspó³zawodnictwo
wewn¹trzszkolne, wspó³zawodnictwo miêdzyszkolne, ukryte programy edukacyjne, zapraszanie ciekawych goœci, wycieczki szkolne, ewakuacje próbne.
Charakter wspominanych mechanizmów i sposobów wskazuje na to, i¿ ich
wykorzystanie w wiêkszoœci przypadków nie wi¹¿e siê ze spektakularnymi
nak³adami finansowymi. Olbrzymi potencja³ tkwi nierzadko w samych nauczycielach, którzy mog¹ potraktowaæ wyniki niniejszych rozwa¿añ jako gotowe rozwi¹zania b¹dŸ punkty wyjœcia do w³asnych rozwa¿añ na temat podnoszenia efektywnoœci edukacji dla bezpieczeñstwa w polskich szko³ach.
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Effectiveness of education for security in Polish schools is a well graded
attribute of conformance of educational activities for security with previously
assumed objectives, taking proceeding at 3rd and 4th level of education
into consideration. It respects structural rationality as well as profitable
coincidences.
As far as the authors’ experience is concerned, five mechanisms of raising
the effectiveness of education for security were distinguished. There are: the
conceptual mechanism, the safety sense mechanism, the subliminal
mechanism, the rivalry mechanism and organizational mechanism.
Basing on identified mechanisms, the following manners of raising the
effectiveness of education for security were described: the synthesis of
taxonomic categories of cognitive branch, the proper selection of educational
forms and methods, the proper selection of didactic manners, the synthesis of
educational content, the safety sense creation, the form competition, the
school competition, the interschool competition, the ulterior educational
programs, the guests invitation, the school visitations, the evacuation
exercises.
The character of mentioned mechanisms and manners realizes that, in
most cases the spectacular foundation is no needed. Mostly, the huge
potential has its source in teachers, who can deal with these considerations’
results as ready-to-use solutions or as the reference points to their own
considerations concerning raising the effectiveness of education for security
in Polish schools.
Keywords: education for security, effectiveness.
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Ochrona ludnoœci w systemie bezpieczeñstwa RP
W artykule przedstawiono problematykê ochrony ludnoœci w aspekcie istniej¹cych w kraju rozwi¹zañ organizacyjno-funkcjonalnych. Przedstawiaj¹c, w pierwszej czêœci artyku³u, ochronê ludnoœci jako elementu systemu
bezpieczeñstwa wewnêtrznego kraju, podkreœlono rolê i znaczenie w tym
wzglêdzie poszczególnych szczebli administracyjnych kraju. W dalszej czêœci artyku³u zwrócono uwagê na ró¿norodnoœæ instytucji, zaanga¿owanych
w Polsce w zadania ochrony ludnoœci, a dokonuj¹c analizy ich zaanga¿owanie, podkreœlono szczególn¹ rolê Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego. W podsumowaniu artyku³u sformu³owano kilka wniosków dotycz¹cych ewentualnego usprawnienia funkcjonowania krajowego systemu
ochrony ludnoœci.
S³owa kluczowe: ochrona ludnoœci, KSRG, si³y ratownicze, bezpieczeñstwo, wspó³praca si³.

1. Szczeble administracyjne w ochronie ludnoœci
Analizuj¹c bezpieczeñstwo w œwietle wystêpuj¹cych zagro¿eñ, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e problematyka ochrony przed ró¿nego typu zagro¿eniami, w tym równie¿
przeciwdzia³ania tym zagro¿eniom, jest zjawiskiem historycznym, wystêpuj¹cym w ka¿dej formacji polityczno-gospodarczej pod ka¿d¹ szerokoœci¹ geograficzn¹, które przechodzi³o ró¿ne etapy organizacyjne i techniczne.
Problematyka bezpieczeñstwa regulowana jest w ró¿nych aktach prawnych,
poczynaj¹c od najwa¿niejszego, tj.: Konstytucji RP art. 5, w którym stwierdza
siê, ¿e: „Rzeczpospolita Polska strze¿e niepodleg³oœci i nienaruszalnoœci swego
terytorium, zapewnia wolnoœæ, przestrzeganie praw cz³owieka i obywatela oraz
bezpieczeñstwo obywateli, strze¿e dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronê œrodowiska, kieruj¹c siê zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju”. Bezpieczeñstwo
mo¿e wiêc, w ujêciu podmiotowym, dotyczyæ:
l
cz³owieka, jako jednostki ludzkiej posiadaj¹cej system w³aœciwych sobie wartoœci, które z jego punktu widzenia wymagaj¹ ochrony;
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grupy ludzi o ró¿nej skali wielkoœci, pocz¹wszy od rodziny na spo³ecznoœci
miêdzynarodowej koñcz¹c;
l
sformalizowanych i terytorialnie rozpoznawalnych struktur tj.: gmina, powiat, województwo, pañstwo .
Cz³owiek, grupa spo³eczna, pañstwo, organizacja miêdzynarodowa staraj¹ siê
oddzia³ywaæ na swoje otoczenie zewnêtrzne i sferê wewnêtrzn¹, by usuwaæ,
a przynajmniej oddalaæ zagro¿enia, eliminuj¹c w³asny lêk, obawy, niepokój i niepewnoœæ. Pañstwo, jako struktura organizacyjna, winno zagwarantowaæ swoim
obywatelom ochronê ¿ycia i mienia w ka¿dym czasie i w ka¿dej sytuacji, poniewa¿ spo³eczeñstwo ma nienaruszalne, konstytucyjne prawo do ochrony przed
katastrofalnymi zagro¿eniami przemys³owymi, klêskami ¿ywio³owymi i skutkami dzia³añ zbrojnych. Obowi¹zkiem wszystkich organów administracji samorz¹dowej i rz¹dowej oraz podmiotów gospodarczych jest wype³nienie tych gwarancji, zarówno w czasie pokoju, jak i wojny, a pomoc obywateli w realizacji tych
zadañ jest ich moraln¹ i naturaln¹ powinnoœci¹.
W warunkach ¿ycia codziennego do ochrony ludnoœci, w tym ratownictwa,
przeznaczone s¹ etatowe, wyspecjalizowane jednostki, których zadaniem jest
udzielanie niezbêdnej pomocy. Codzienne wypadki drogowe, kolejowe, awarie sieci elektrycznych, gazowych nie naruszaj¹ i nie zak³ócaj¹ normalnego, w miarê spokojnego funkcjonowania spo³eczeñstwa, gdy¿ przeznaczone do ochrony ¿ycia
i zdrowia oraz mienia s³u¿by potrafi¹ zapanowaæ nad sytuacj¹. Problem ochrony
ludnoœci zaczyna siê zdecydowanie komplikowaæ, gdy niepo¿¹dane zdarzenia zaczynaj¹ burzyæ porz¹dek dnia codziennego, zostaj¹ naruszone i zachwiane podstawowe procesy spo³eczne, spo³eczeñstwo przestaje normalnie funkcjonowaæ,
z obaw¹ oczekuj¹c rozwoju dalszych wydarzeñ. Pañstwo w takiej sytuacji musi byæ
szczególnie przygotowane od szybkiego i skutecznego opanowania i zlikwidowania lub zminimalizowania potencjalnego lub realnego zagro¿enia. Generaln¹
odpowiedzialnoœæ za niesienie pomocy w sytuacji zagro¿enia o charakterze wewnêtrznym lokalnie ponosi samorz¹d, tj. gmina, powiat. Wszystkie wy¿sze szczeble
pe³ni¹ funkcjê organów koordynuj¹cych, gdy lokalne zdarzenie przekszta³ca siê
w lokalny kryzys, wymagaj¹cy podjêcia dzia³añ strategicznych oraz w czasie wojny
wymagaj¹cej w³¹czenia organizacji pozarz¹dowych, dysponuj¹cych licz¹cym siê
zapleczem ludzkim i technicznym do dzia³añ w zakresie ochrony ludnoœci.
Od 2009 roku, zgodnie z uchwalon¹ ustaw¹ samorz¹dow¹ oraz ustaw¹ o administracji rz¹dowej w województwie, podstawowymi jednostkami podzia³u terytorialnego s¹ gminy, powiaty i województwa. W rezultacie utworzy³ siê nowy system administracji publicznej, którego podstaw¹ sta³y siê jednostki samorz¹du
terytorialnego. Odpowiedzialnoœæ za wyniki dzia³ania ca³oœci administracji
okreœlonego stopnia podzia³u terytorialnego (w tym s³u¿b, inspekcji i stra¿y)
spad³a na wojewodê (na stopniu wojewódzkim) i starostê (w powiecie) i w³aœnie
te jednostki ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za skutki dzia³añ w³asnych i s³u¿b, których s¹ zwierzchnikami.
l
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1.1. Szczebel wojewódzki
Wojewoda, bêd¹c równie¿ Szefem Obrony Cywilnej województwa, realizuje
zadania zapobiegania i przeciwdzia³ania nadzwyczajnym zagro¿eniom ludzi
i œrodowiska1. Zapewniaj¹c wspó³dzia³anie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rz¹dowej i samorz¹dowej dzia³aj¹cych na terenie województwa oraz innych si³ i œrodków wydzielonych do jego dyspozycji, w tym pododdzia³ów i oddzia³ów Si³ Zbrojnych RP; kieruje ich dzia³alnoœci¹ w zakresie:
l
zapobiegania zagro¿eniom ¿ycia, zdrowia lub mienia oraz zagro¿eniom œrodowiska,
l
bezpieczeñstwa pañstwa i utrzymania porz¹dku publicznego,
l
ochrony praw obywatelskich,
l
zapobiega klêskom ¿ywio³owym i innym nadzwyczajnym zagro¿eniom, a tak¿e kieruje procesem zwalczania i usuwania ich skutków, w których obowi¹zane s¹ uczestniczyæ: PSP, Policja, Pañstwowe Ratownictwo Medyczne
i jednostki ochrony zdrowia, Stra¿ Graniczna,
l
wydaje polecenia obowi¹zuj¹ce wszystkie organy administracji rz¹dowej,
a w sytuacjach nadzwyczajnych równie¿ organy samorz¹du terytorialnego.
Przy wojewodzie dzia³a Wojewódzki Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego,
w którego sk³ad wchodz¹: wicewojewodowie, dyrektor generalny urzêdu wojewódzkiego, komendant wojewódzki Policji, komendant wojewódzki Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, kierownicy zespolonych s³u¿b, inspekcji oraz stra¿y wojewódzkich i dyrektorzy wydzia³ów, a tak¿e inne osoby zaproszone przez wojewodê do
udzia³u w posiedzeniach i pracach zespo³u. Ich udzia³ pozwala wojewodzie na
sprawne kierowanie dzia³aniami zespolonej administracji w sferze ochrony bezpieczeñstwa i utrzymania porz¹dku publicznego. Na uwagê zas³uguje uprawnienie wojewody do wprowadzenia zakazu przeprowadzania imprez masowych na
terenie województwa w okreœlonym czasie lub do odwo³ania.
1.2. Szczebel powiatowy
Starosta jest zwierzchnikiem administracji zespolonej w powiecie. Ponosi odpowiedzialnoœæ za skutki dzia³añ w³asnych, a tak¿e powiatowych s³u¿b (inspekcji, stra¿y), nad
którymi sprawuje zwierzchnictwo2. Do jego uprawnieñ nale¿y miêdzy innymi:
1

W sytuacjach nadzwyczajnych (stan klêski ¿ywio³owej, stan wyj¹tkowy, stan wojenny) wojewoda
mo¿e wydawaæ rozporz¹dzenia i decyzje, a tak¿e przez og³oszenie w lokalnej prasie, Radiu, TVP, dotycz¹ce:
• ograniczeñ wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela,
• ograniczeñ w stosunku do osób zatrudnionych u pracodawcy,
• obowi¹zku œwiadczeñ osobistych i rzeczowych.
Wprowadzone ww. ograniczenia stosuje siê do osób fizycznych zamieszka³ych lub czasowo przebywaj¹cych na obszarze, na którym zosta³ wprowadzony stan nadzwyczajny.
2
Powiatow¹ administracjê zespolon¹ stanowi¹:
• starostwo powiatowe,
• powiatowy urz¹d pracy (który jest jednostk¹ organizacyjn¹ powiatu),
• jednostki organizacyjne stanowi¹ce aparat pomocniczy kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji
i stra¿y.
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zatwierdzanie programów dzia³ania,
uzgadnianie wspólnych dzia³añ tych jednostek na terenie powiatu i kierowanie tymi dzia³aniami (w sytuacjach szczególnych),
l
zlecanie przeprowadzenia kontroli w uzasadnionych przypadkach,
l
wydawanie poleceñ komendantom (Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej) oraz
powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego w sytuacjach bezpoœredniego zagro¿enia bezpieczeñstwa,
l
¿¹danie od w³aœciwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego
z porz¹dkiem prawnym lub podjêcia dzia³añ zapobiegaj¹cych naruszeniu prawa.
Dla realizacji zadañ starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi
s³u¿bami, inspekcjami, stra¿ami, a tak¿e w celu wykonania zadañ dotycz¹cych
porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli powo³ywana jest komisja bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego w sk³adzie:
l
starosta (jako jej przewodnicz¹cy),
l
dwaj radni delegowani przez radê powiatu,
l
trzy osoby powo³ane przez starostê spoœród osób wyró¿niaj¹cych siê wiedz¹
o problemach bêd¹cych przedmiotem prac komisji,
l
dwaj przedstawiciele delegowani przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji,
l
pracownicy innych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz organów administracji publicznej, które wykonuj¹ zadania w zakresie porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
Starosta ma wp³yw na obsadê stanowisk powiatowych komendantów (Policji
i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej) oraz inspektora nadzoru budowlanego. Wykonuje
czynnoœci z zakresu prawa pracy wzglêdem kierowników powiatowych s³u¿b,
inspekcji i stra¿y.
l
l

1.3. Szczebel gminny
W poszczególnych stanach bezpieczeñstwa, szczególnie zaœ w czasie stanu
nadzwyczajnego klêski ¿ywio³owej wójt (burmistrz, prezydent miasta) kieruje
dzia³aniami prowadzonymi na obszarze gminy w celu zapobie¿enia skutkom zagro¿eñ lub ich usuniêcia. W zakresie prowadzenia tych dzia³añ wójt mo¿e wydawaæ polecenia wi¹¿¹ce organom jednostek pomocniczych, kierownikom jednostek organizacyjnych utworzonych przez gminê, kierownikom jednostek
ochrony przeciwpo¿arowej dzia³aj¹cym na terenie gminy oraz kierownikom
organizacyjnych przekazanych do jego dyspozycji i skierowanych do wykonywania zadañ na obszarze gminy. Mo¿e wystêpowaæ do nich z wnioskami o wykonanie czynnoœci niezbêdnych w celu zapobie¿enia skutkom zagro¿eñ (np. klêski ¿ywio³owej, dzia³añ terrorystycznych) lub ich usuniêcia. Dzia³ania w celu
zapobie¿enia skutkom zagro¿eñ lub ich usuniêcia wójt (burmistrz, prezydent
miasta), starosta oraz wojewoda wykonuj¹ przy pomocy gminnego, powiatowego
lub wojewódzkiego zespo³u zarz¹dzania kryzysowego, którego zadania okreœla
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Ustawa z 27 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 89, poz. 590,
z póŸn. zm.).
„Prawo ka¿dego cz³owieka do ¿ycia jest chronione przez ustawê. Nikt nie
mo¿e byæ umyœlnie pozbawiony ¿ycia, wyj¹wszy przypadki wykonania wyroku
s¹dowego, skazuj¹cego za przestêpstwo, za które ustawa przewiduje tak¹ karê3”.
W Rzeczypospolitej Polskiej sprawê tê rozstrzyga ustawa podstawowa – Konstytucja, której art. 38 okreœla, ¿e „Rzeczpospolita Polska zapewnia ka¿demu
cz³owiekowi prawn¹ ochronê ¿ycia”. Tym samym, sprawie ochrony ¿ycia ludzkiego nadano w Polsce rangê najwy¿sz¹.
Treœæ tego zapisu znajduje równie¿ odzwierciedlenie w Strategii Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, wed³ug której nadrzêdnym celem
dzia³añ pañstwa w dziedzinie bezpieczeñstwa wewnêtrznego jest utrzymanie
zdolnoœci do reagowania w przypadku wyst¹pienia zagro¿eñ bezpieczeñstwa
publicznego oraz bezpieczeñstwa powszechnego, zwi¹zanych z ochron¹ porz¹dku prawnego, ¿ycia i zdrowia obywateli oraz maj¹tku narodowego przed bezprawnymi dzia³aniami oraz skutkami klêsk ¿ywio³owych, katastrof naturalnych
i awarii technicznych, osi¹gniêcie czego bêdzie mo¿liwe poprzez:
l
zwiêkszenie efektywnoœci dzia³ania administracji publicznej,
l
podnoszenie poziomu profesjonalizmu funkcjonariuszy i pracowników administracji publicznej realizuj¹cych zadania w tej sferze funkcjonowania pañstwa,
l
upowszechnianie wiedzy o zagro¿eniach bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa.
W Strategii Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej podkreœlono równie¿, ¿e dzia³ania w zakresie zapewnienia akceptowanego przez
spo³eczeñstwo poziomu bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa maj¹ byæ skierowane tak¿e na integracjê i konsolidacjê z dzia³aniami NATO, UE i ONZ oraz innych organizacji miêdzynarodowych.

2. Si³y w realizacji zadañ ochrony ludnoœci
Umieszczenie problematyki ochrony ¿ycia i zdrowia ludzi, mienia i œrodowiska w sytuacji wystêpowania nadzwyczajnych zagro¿eñ w ustawie zasadniczej
– Konstytucji RP œwiadczy o tym, jak du¿e znaczenie nadaje siê tej problematyce
w naszym kraju. W jej rozwi¹zywaniu, traktowanym jako realizacja swoistego rodzaju misji pañstwa, uczestnicz¹ wszystkie elementy w³adzy ustawodawczej, wykonawczej i s¹downiczej, ogniwa w³adzy rz¹dowej i samorz¹dowej wszystkich
szczebli administracyjnych kraju, si³y i œrodki organizacji ratowniczych, organizacje pozarz¹dowe i inne, jak równie¿ wszyscy obywatele kraju. W analizie strony
wykonawczej przedstawione zostan¹ wyposa¿one w ró¿ne narzêdzia organizacyjne i techniczne, w tym systemy informatyczne, funkcjonuj¹ce na wszystkich
3
Punkt 1. Art. 2 Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci (Dz.U.
z 1993 r. nr 61, poz. 284) – potocznie nazywan¹ Europejsk¹ konwencj¹ praw cz³owieka, przyjêta przez
RP 19 stycznia 1993 r.
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szczeblach administracji ró¿ne organizacje, s³u¿by i inspekcje, wœród których do
najwa¿niejszych zalicza siê miêdzy innymi:
4
l
Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy (KSRG) ,
l
Obrona Cywilna Kraju,
l
Polski Czerwony Krzy¿,
l
inne.
2.1. Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy
Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy stanowi integraln¹ czêœæ systemu bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa. Swoim zasiêgiem obejmuje obszar ca³ego
kraju i dzia³a na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Jego celem jest ochrona ¿ycia, zdrowia, mienia lub œrodowiska poprzez:
l
walkê z po¿arami lub innymi klêskami ¿ywio³owymi,
l
ratownictwo techniczne,
l
ratownictwo chemiczne,
l
ratownictwo ekologiczne,
l
ratownictwo medyczne,
l
wspó³pracê z systemem Pañstwowe Ratownictwo Medyczne.
Dzia³ania ratownicze KSRG w zakresie powy¿szych rodzajów ratownictwa
mieszcz¹ w sobie zadania w zakresie ochrony ¿ycia i zdrowia ludzi oraz mienia
i œrodowiska, dotycz¹ce w szczególnoœci:
l
rozpoznanie i identyfikacjê zagro¿enia;
l
zabezpieczenie strefy dzia³añ ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy zagro¿enia;
l
w³¹czanie lub wy³¹czanie instalacji, urz¹dzeñ i mediów, maj¹cych wp³yw na
bezpieczeñstwo zagro¿onych lub poszkodowanych osób oraz ratowników;
l
dotarcie i wykonanie dostêpu do zagro¿onych lub poszkodowanych osób,
wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy, i ewakuacjê poza
strefê zagro¿enia;
l
przygotowanie dróg ewakuacji zagro¿onych lub poszkodowanych osób oraz
ratowników;
l
zapewnienie bezpieczeñstwa zagro¿onym lub poszkodowanym osobom oraz
ratownikom;
l
ewakuacjê i ratowanie osób, a nastêpnie zwierz¹t oraz ratowanie œrodowiska
i mienia przed skutkami po¿aru lub wybuchu;
l
wykorzystanie zwierz¹t do poszukiwania zagro¿onych osób.

4

Jest to zespó³ przedsiêwziêæ organizacyjnych, szkoleniowych, materia³owo-technicznych i finansowych, obejmuj¹cych prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie po¿arów, klêsk ¿ywio³owych,
miejscowych zagro¿eñ oraz skupiaj¹cy w uporz¹dkowanej wewnêtrznie strukturze jednostki ochrony
przeciwpo¿arowej w celu ratowania ¿ycia, zdrowia, mienia i œrodowiska.
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Ponadto, KSRG w zakresie ratownictwa medycznego realizuje planowanie,
organizowanie dzia³añ ratowniczych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, które obejmuj¹ w szczególnoœci:
l
rozpoznanie u osób poszkodowanych stanu nag³ego zagro¿enia zdrowotnego
oraz prowadzenie segregacji pierwotnej i udzia³ w segregacji wtórnej;
l
zastosowanie technik i sprzêtu niezbêdnych do ratowania ¿ycia i zdrowia
w zale¿noœci od rodzaju, skali i miejsca zdarzenia oraz liczby osób poszkodowanych;
l
zapewnienie ci¹g³oœci realizowanego przez podmioty KSRG procesu ratowania osób znajduj¹cych siê w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego na miejscu zdarzenia;
l
okreœlenie sposobu postêpowania ze sprzêtem medycznym.
W kierowaniu dzia³aniami ratowniczymi KSRG wyró¿nia siê nastêpuj¹ce poziomy:
l
interwencyjny;
l
taktyczny;
l
strategiczny.
Kierowaniu interwencyjnemu podlegaj¹ si³y nieprzekraczaj¹ce wielkoœci¹ jednej kompanii i realizowane jest w strefie zagro¿enia lub strefie dzia³añ ratowniczych. Kierowanie interwencyjne przejmuj¹ ratownicy z jednostek ochrony
przeciwpo¿arowej, posiadaj¹cy kwalifikacje do kierowania dzia³aniem ratowniczym, w³aœciwi ze wzglêdu na obszar chroniony, w kolejnoœci:
l
cz³onek ochotniczej stra¿y po¿arnej, w tym równie¿ komendant gminny
ochrony przeciwpo¿arowej;
l
stra¿ak jednostki ochrony przeciwpo¿arowej;
l
dowódca zastêpu Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej;
l
dowódca sekcji Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej;
l
zastêpca dowódcy zmiany Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej;
l
dowódca zmiany Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej;
l
zastêpca dowódcy jednostki ratowniczo-gaœniczej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej;
l
dowódca jednostki ratowniczo-gaœniczej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Poziom taktyczny – realizowany jest na granicy strefy zagro¿enia lub poza ni¹;
podlegaj¹ mu si³y nieprzekraczaj¹ce wielkoœci¹ jednego batalionu lub si³y, w których sk³adzie znajduj¹ siê specjalistyczne grupy ratownicze. Kierowanie to s¹
obowi¹zani przej¹æ, w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
l
zastêpca dowódcy jednostki ratowniczo-gaœniczej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w³aœciwej dla miejsca powstania zdarzenia;
l
dowódca jednostki ratowniczo-gaœniczej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w³aœciwej dla miejsca powstania zdarzenia;
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oficer wyznaczony przez komendanta powiatowego (miejskiego) Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej do kierowania w jego imieniu i na jego polecenie;
komendant powiatowy (miejski) Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

Poziom strategiczny – realizowany jest w celu okreœlenia i przyjêcia niezbêdnej
strategii w likwidowaniu zagro¿enia oraz nadzoru nad kierowaniem taktycznym;
kierowaniu strategicznemu podlegaj¹ si³y odwodów operacyjnych na obszarze
województwa, si³y centralnego odwodu operacyjnego lub si³y przekraczaj¹ce
wielkoœci¹ jeden batalion. Kierowanie to s¹ obowi¹zani przej¹æ, w nastêpuj¹cej
kolejnoœci:
l
oficer wyznaczony przez komendanta wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej do kierowania w jego imieniu i na jego polecenie;
l
komendant wojewódzki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej;
l
oficer wyznaczony przez Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej do kierowania w jego imieniu i na jego polecenie;
l
komendant g³ówny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Kieruj¹cy dzia³aniem ratowniczym, niezale¿nie od poziomu kierowania, mo¿e:
l
zarz¹dziæ ewakuacjê ludzi i mienia,
l
wstrzymaæ ruch drogowy oraz wprowadziæ zakaz przebywania osób trzecich
w rejonie dzia³ania ratowniczego,
l
przej¹æ w u¿ytkowanie na czas niezbêdny dla dzia³ania ratowniczego nieruchomoœci i ruchomoœci, œrodki transportu, sprzêt, ujêcia wody, inne œrodki
gaœnicze, a tak¿e przedmioty i urz¹dzenia przydatne w dzia³aniu ratowniczym.
2.2. Obrona Cywilna Kraju
Pocz¹tki tworzenia systemu norm reguluj¹cych postêpowanie w czasie wojny
i pokoju, w celu zachowania ¿ycia, zdrowia i godnoœci cz³owieka, odnosz¹ siê do
XIX wieku, kiedy to w 1863 r. utworzono miêdzynarodow¹ organizacjê pozarz¹dow¹ pod nazw¹ Czerwonego Krzy¿a. Celem organizacji by³o niesienie pomocy ka¿demu rannemu, niezale¿nie od jego przynale¿noœci narodowej lub pañstwowej. Z biegiem lat powsta³y nowe unormowania prawne – konwencje haskie
(1864 r., 1899 r. i 1907 r.) oraz konwencje genewskie (1906 r., 1925 r. i 1929 r.)
– stosowania metod i œrodków zmierzaj¹cych do pokonania przeciwnika, obowi¹zuj¹ce wszystkie strony konfliktu zbrojnego.
Wed³ug obowi¹zuj¹cych w Polsce unormowañ prawnych, obrona cywilna jest
pozamilitarnym elementem systemu obronnego kraju. Realizuje wiele, bardzo
ró¿norodnych zadañ, nie tylko w okresie wojny, ale równie¿ w pozosta³ych stanach gotowoœci pañstwa, w dziedzinie ochrony ¿ycia i zdrowia ludzi oraz mienia
i œrodowiska. Celem Obrony Cywilnej, zgodnie z ustaw¹ o powszechnym obowi¹zku obrony RP, jest:
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ochrona ludnoœci, zak³adów pracy i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej oraz
dóbr kultury,
ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny,
wspó³dzia³anie w zwalczaniu klêsk ¿ywio³owych, zagro¿eñ œrodowiska
5
i w usuwaniu ich skutków .

Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju:
l
planowanie przedsiêwziêæ w zakresie ochrony przed skutkami dzia³añ zbrojnych zarówno ludnoœci, jak i zak³adów pracy i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej oraz dóbr kultury,
l
wykrywanie zagro¿eñ i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania
ludnoœci,
l
przygotowanie schronów i ukryæ dla ludnoœci oraz utrzymanie ich w gotowoœci do u¿ycia,
l
gromadzenie i przechowywanie indywidualnych œrodków ochronnych dla
formacji obrony cywilnej i ludnoœci,
l
wyposa¿enie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzêt ratowniczy,
przyrz¹dy i aparaturê do wykrywania ró¿nego rodzaju zagro¿eñ,
l
systematyczne szkolenie w zakresie OC,
l
wspó³dzia³anie w zwalczaniu klêsk ¿ywio³owych i zagro¿eñ œrodowiska, oraz
usuwanie ich skutków.
Zadania obrony cywilnej w czasie wojny:
l
organizuje ewakuacjê ludnoœci, zaciemnianie i wygaszanie oœwietlenia,
l
organizuje i prowadzi akcjê ratunkow¹, udziela pomocy medycznej poszkodowanym,
l
przygotowywanie budowli ochronnych,
l
organizuje pomieszczenia i zaopatrzenie dla poszkodowanej ludnoœci,
l
zaopatruje ludnoœæ w sprzêt i œrodki ochrony indywidualnej,
l
prowadzi likwidacjê ska¿eñ i zaka¿eñ,
l
pomaga w przywracaniu i utrzymaniu porz¹dku w strefach dotkniêtych klêskami.
l
pomaga w budowie i odbudowie awaryjnych ujêæ wody pitnej,
l
pomaga w ratowaniu ¿ywnoœci i innych dóbr niezbêdnych do przetrwania,
l
udziela doraŸnej pomocy w grzebaniu zmar³ych.
Funkcjonowaniem Obrony Cywilnej kieruj¹ centralny i terenowe organy
kieruj¹ce. Centralnym organem w³aœciwym w sprawach obrony cywilnej jest
Szef Obrony Cywilnej Kraju, którego powo³uje prezes Rady Ministrów. Do zakresu dzia³ania Szefa Obrony Cywilnej Kraju nale¿y miêdzy innymi koordynowanie przedsiêwziêæ i sprawowanie kontroli nad realizacj¹ zadañ obrony cywil5

Zgodnie z art. 137 ustawy z z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz.U. 2004, nr 241, poz. 2416 z póŸn. zm.).
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nej przez naczelne organa administracji, terenowe organa administracji rz¹dowej
i organa samorz¹du terytorialnego.
Terenowymi organami obrony cywilnej w administracji rz¹dowej i samorz¹dowej s¹ wojewodowie, starostowie, wójtowie oraz burmistrzowie i prezydenci miast jako szefowie obrony cywilnej województw, powiatów, miast i gmin.
Do zakresu ich dzia³ania nale¿y kierowanie oraz koordynowanie przygotowañ
i realizacji przedsiêwziêæ obrony cywilnej przez instytucje pañstwowe i samorz¹dowe, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na
ich terenach, przy czym za realizacjê zadañ obrony cywilnej w zak³adach pracy
odpowiedzialni s¹ ich w³aœciciele lub kierownicy tych zak³adów.
W realizacji zadañ z obszaru ochrony ¿ycia i zdrowia ludzi oraz mienia i œrodowiska Obrona Cywilna wykorzystuje szerokie mo¿liwoœci Systemu Wykrywania i Alarmowania , którego zarys struktury przedstawiono na rys 1.

Zespó³ jednostek organizacyjnych, s³u¿b,
inspekcji, podmiotów gospodarczych,
w których produkuje siê, wykorzystuje
lub przechowuje niebezpieczne
substancje chemiczne maj¹cych bezpoœredni lub poœredni zwi¹zek z wyst¹pieniem lub zapobieganiem zagro¿eñ
ludnoœci lub œrodowiska, posiadaj¹cych
ca³odobow¹ s³u¿bê dy¿urn¹ lub osoby
dy¿urne wyposa¿one w œrodki ³¹cznoœci,
dzia³aj¹cych w sposób zapewniaj¹cy
jednolitoœæ funkcjonowania oraz
wzajemn¹ interoperacyjnoœæ,
zobowi¹zanych do wzajemnej wymiany
informacji uzyskanych w toku w³asnej
dzia³alnoœci statutowej, funkcjonuj¹cych
we wszystkich stanach gotowoœci
obronnej pañstwa, podleg³ych w³aœciwemu terenowo szefowi obrony
cywilnej. G³ównym celem SWO jest
informowanie o niepo¿¹danych
zdarzeniach, np. katastrofach naturalnych w czasie na tyle wczesnym, aby
by³a mo¿liwoœæ dzia³ania zapobiegaj¹cego stratom np. ewakuacji ludnoœci
i ich dobytku. SWO nie zmienia ich
s³u¿bowego podporz¹dkowania i zakresu
realizowanych zadañ

Systemy funkcjonuj¹ce lub
uruchamiane i rozwijane
w ramach jednolitego Krajowego
Systemu Wykrywania Ska¿eñ
i Alarmowania w przypadku
wprowadzenia stanu
nadzwyczajnego, w szczególnoœci
stanu klêski ¿ywio³owej, w celu
zapobie¿enia skutkom katastrofy
naturalnej, awarii technicznej lub
dzia³añ terrorystycznych,
mog¹cych spowodowaæ
wyst¹pienie ska¿eñ chemicznych,
biologicznych lub
promieniotwórczych, a tak¿e
w przypadku przeprowadzania
æwiczeñ i treningów.

System
Powszechnego
Ostrzegania
o Zagro¿eniu
Uderzeniami
z Powietrza

System
Wykrywania
Ska¿eñ
i Alarmowania

System
Wczesnego
Ostrzegania

Wykrywanie zagro¿eñ, ostrzeganie i alarmowanie

System Powszechnego
Ostrzegania o Zagro¿eniu
Uderzeniami z Powietrza
stanowi zespó³ si³ i œrodków
przeznaczonych do
terminowego uprzedzania
jednostek wojskowych Si³
Zbrojnych RP oraz organów
administracji pañstwowej
i terenowej o uderzeniu
z powietrza w celu
zminimalizowania ich
skutków.

Rys. 1. Schemat wykrywania zagro¿eñ, ostrzegania i alarmowania
îród³o: www.strazbytow.powiat.pl/straz/komenda.php
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System Wykrywania i Alarmowania tworz¹ jednostki organizacyjne oraz
s³u¿by wykonuj¹ce zadania zwi¹zane z wykrywaniem zagro¿eñ oraz ostrzeganiem i alarmowaniem ludnoœci funkcjonuj¹ce w czasie pokoju oraz uruchamiane
i rozwijane w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w szczególnoœci
stanu klêski ¿ywio³owej, w celu zapobie¿enia skutkom katastrofy naturalnej,
awarii technicznej lub dzia³añ terrorystycznych, a tak¿e w przypadku przeprowadzania æwiczeñ i treningów dzia³aj¹ce w ramach jednolitego systemu wykrywania i alarmowania, w którego sk³ad wchodz¹:
l
System Wczesnego Ostrzegania (SWO) funkcjonuj¹cy w czasie pokoju, tworzony przez zespó³ jednostek organizacyjnych, s³u¿b, inspekcji, zak³adów, obiektów, instalacji stanowi¹cych potencjalne zagro¿enie dla ludnoœci i œrodowiska
w przypadku ich uszkodzenia lub awarii, posiadaj¹cych ca³odobow¹ s³u¿bê dy¿urn¹ lub osoby dy¿urne wyposa¿one w œrodki ³¹cznoœci, dzia³aj¹cych w sposób
zapewniaj¹cy jednolitoœæ funkcjonowania oraz wzajemn¹ interoperacyjnoœæ,
zobowi¹zanych do wzajemnej wymiany informacji uzyskanych w toku w³asnej
dzia³alnoœci statutowej, funkcjonuj¹cych we wszystkich stanach gotowoœci obronnej pañstwa, podleg³ych w³aœciwemu terenowo organowi administracji publicznej [wójt, (burmistrz, prezydent miasta), starosta, wojewoda] /organowi
obrony cywilnej. G³ównym celem SWO jest informowanie o niepo¿¹danych
zdarzeniach, np. katastrofach naturalnych w czasie na tyle wczesnym, aby by³a
mo¿liwoœæ dzia³ania zapobiegaj¹cego stratom np. ewakuacji ludnoœci i ich dobytku. Jego strukturê przedstawiono na rys. 2.
Kolejnym elementem wykrywania zagro¿eñ, ostrzegania i alarmowania jest
Krajowy System Wykrywania Ska¿eñ i Alarmowania (KSWSiA), w ramach którego s¹ uruchamiane i rozwijane podsystemy terenowe w celu zapobie¿enia skutkom katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub dzia³añ terrorystycznych,
mog¹cych spowodowaæ wyst¹pienie ska¿eñ chemicznych, biologicznych lub
promieniotwórczych, a tak¿e w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w szczególnoœci stanu klêski ¿ywio³owej, oraz w przypadku przeprowadzania
æwiczeñ i treningów.
Nastêpny System Powszechnego Ostrzegania i Ludnoœci Cywilnej o zagro¿eniu uderzeniami z powietrza to: zespó³ si³ i œrodków do terminowego uprzedzania organów administracji pañstwowej i terenowej o uderzeniu z powietrza w celu zminimalizowania ich skutków.
Systemy scharakteryzowane powy¿ej organizuj¹ szefowie obrony cywilnej
województw, powiatów i gmin/miast, a do wykonywania czynnoœci zwi¹zanych
z wykrywaniem zagro¿eñ, przekazywaniem informacji o ich zaistnieniu, opracowaniem danych oraz ostrzeganiem i alarmowaniem s¹ zobowi¹zane:
l
podmioty systemu ochrony ludnoœci/jednostki organizacyjne obrony cywilnej, odpowiednio do na³o¿onych na nie zadañ,
l
zak³ady, obiekty, które w przypadku awarii mog¹ stanowiæ Ÿród³o zagro¿enia
dla ludnoœci i œrodowiska,
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jednostki organizacyjne, których statutowa dzia³alnoœæ przewiduje wykonywanie takich czynnoœci – w zakresie ustalonym przez w³aœciwe terenowo organy administracji publicznej/ organy obrony cywilnej.

Rys. 2. Struktura Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO)
îród³o: www.strazbytow.powiat.pl/straz/komenda.php
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Organy administracji pañstwowej/organy obrony cywilnej oraz inni dysponenci systemów lub œrodków ³¹cznoœci zapewniaj¹ mo¿liwoœæ ich wykorzystania
do przekazywania informacji o zagro¿eniach, komunikatów ostrzegawczych i sygna³ów alarmowych.
2.3. Polski Czerwony Krzy¿
Powsta³ w 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci, jako Polskie
Towarzystwo Czerwonego Krzy¿a. W tym samym roku zosta³ uznany przez Miêdzynarodowy Komitet Czerwonego Krzy¿a i przyst¹pi³ do Miêdzynarodowej Federacji Stowarzyszeñ Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca, którego
podstawow¹ misj¹ jest zapobieganie i ³agodzenie cierpienia ludzkiego oraz
ochrona ludzkiej godnoœci, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotycz¹cej narodowoœci, rasy, p³ci, przekonañ religijnych lub politycznych. W wype³nianiu swojej
misji ruch podejmuje zadania, jak:
l
ochrona ¿ycia i zdrowia,
l
zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zw³aszcza podczas konfliktów
zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach,
l
praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy spo³ecznej,
l
aktywizowanie pracy wolontariuszy i sta³a gotowoœæ do niesienia pomocy,
l
budowa uniwersalnego poczucia solidarnoœci ze wszystkimi, którzy potrzebuj¹ ochrony i pomocy.
Miêdzynarodowy Ruch Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca
w swojej dzia³alnoœci kieruje siê nastêpuj¹cymi zasadami:
l
humanitaryzm – podejmuje zarówno na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej, jak
i krajowej wysi³ki w kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznoœciach
cierpieniom ludzkim i ich ³agodzenia. Zmierza do ochrony ¿ycia i zdrowia
oraz zapewnienia poszanowania osobowoœci cz³owieka.
l
bezstronnoœæ – nie czyni ¿adnej ró¿nicy ze wzglêdu na narodowoœæ, rasê, wyznanie, pozycjê spo³eczn¹ lub przekonania polityczne. Zajmuje siê wy³¹cznie
niesieniem pomocy cierpi¹cym.
l
neutralnoœæ – ruch powstrzymuje siê od uczestnictwa w dzia³aniach zbrojnych
oraz – w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.
l
niezale¿noœæ – Stowarzyszenia krajowe podlegaj¹c prawu obowi¹zuj¹cemu
w ich pañstwach, powinny zawsze korzystaæ z samodzielnoœci pozwalaj¹cej
im na dzia³ania w ka¿dym czasie, zgodnie z zasadami ruchu.
l
dobrowolnoœæ – ruch niesie pomoc dobrowolnie, nie kieruj¹c siê chêci¹
osi¹gniêcia jakiejkolwiek korzyœci.
l
jednoœæ – w ka¿dym kraju dzia³a tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego
Krzy¿a albo Czerwonego Pó³ksiê¿yca i sw¹ humanitarn¹ dzia³alnoœci¹ obejmuje obszar ca³ego kraju.
l
powszechnoœæ – wszystkie stowarzyszenia maj¹ równe prawa i obowi¹zek
niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoj¹ dzia³alnoœci¹ ca³y œwiat.
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Od pocz¹tku swojego istnienia PCK prowadzi³ ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ
w dziedzinie ochrony zdrowia, pomocy socjalnej i medycznej, a tak¿e pracê wychowawcz¹ z m³odzie¿¹. Wyszkoli³ dziesi¹tki tysiêcy sióstr PCK, pielêgniarek,
ratowników, którzy udzielali pomocy zarówno w czasie dzia³añ wojennych, jak
i w czasie pokoju. Jeszcze przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ odegra³ pioniersk¹ rolê
w rozwijaniu krwiodawstwa w Polsce.
W czasie drugiej wojny œwiatowej by³ jedn¹ z nielicznych organizacji, która
nie zosta³a zdelegalizowana przez Niemców. Szczególne znaczenie mia³o wówczas dzia³anie istniej¹cego do dzisiaj Biura Informacji i Poszukiwañ, które zajmowa³o siê ustalaniem losów, poszukiwaniem zaginionych i ewidencj¹ strat wojennych.
Po zakoñczeniu wojny podj¹³ wysi³ki, z których najwa¿niejszym by³o niesienie pomocy poszkodowanym przez dzia³ania wojenne i ³¹czenie rodzin. PCK
uzyska³ znaczn¹ pomoc humanitarn¹ dla spo³eczeñstwa polskiego od innych organizacji czerwonokrzyskich. Dotyczy to zw³aszcza czasu po zakoñczeniu obu
wojen œwiatowych, ale tak¿e okresu stanu wojennego, gdy pomoc otrzyma³o
ponad pó³tora miliona osób, w tym internowani i ich rodziny oraz liczne zak³ady
s³u¿by zdrowia.
Do ochrony ¿ycia i zdrowia ludzkiego oraz œrodowiska przed nadzwyczajnymi zagro¿eniami s¹ zobowi¹zane organy administracji rz¹dowej, samorz¹dowej
oraz administracji specjalnych, podmioty gospodarcze, spo³eczne s³u¿by ratownicze, a tak¿e osoby fizyczne.
2.4. Inne podmioty bezpieczeñstwa
W zakresie ochrony ¿ycia, zdrowia, mienia i œrodowiska bardzo wa¿n¹ rolê
spe³nia szeroko rozumiana S³u¿ba Zdrowia, której jednym z g³ównych zadañ
jest zapewnienie ci¹g³oœci funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz œwiadczenie przez nie us³ug medycznych w przypadku wyst¹pienia sytuacji kryzysowych, zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa lub wojny. Do najwa¿niejszych
dzia³añ w tym zakresie nale¿y zaliczyæ:
l
stworzenie warunków do zabezpieczenia zdrowia i ¿ycia ludnoœci, w tym
formalno-prawnych, organizacyjnych i logistycznych;
l
przygotowanie i utrzymanie gotowoœci systemu ochrony zdrowia do dzia³ania
w stanach zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa i wojny;
l
³agodzenie oraz likwidacja skutków zagro¿eñ oraz ograniczenie powstawania
strat masowych;
l
wsparcie systemu ochrony zdrowia s³u¿b mundurowych RP.
Mówi¹c o ochronie ¿ycia, zdrowia, mienia i œrodowiska nie sposób nie wspomnieæ o Policji, do której zadañ nale¿y: ochrona ¿ycia i zdrowia ludzi oraz mienia
przed bezprawnymi zamachami naruszaj¹cymi te dobra, ochrona bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego (w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w œrodkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu
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drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania). Kolejnym zadaniem jest inicjowanie i organizowanie dzia³añ maj¹cych na celu zapobieganie pope³nianiu przestêpstw i wykroczeñ oraz zjawiskom kryminogennym
i wspó³dzia³anie w tym zakresie z organami pañstwowymi, samorz¹dowymi i organizacjami spo³ecznym. Ponadto Policja zajmuje siê wykrywaniem przestêpstw
i wykroczeñ oraz œciganiem ich sprawców. Kolejn¹ wa¿n¹ spraw¹ Policji jest
kontrola przestrzegania przepisów porz¹dkowych i administracyjnych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ publiczn¹ lub obowi¹zuj¹cych w miejscach publicznych.
Policja wspó³dzia³a równie¿ z policjami innych pañstw oraz ich organizacjami
miêdzynarodowymi na podstawie umów i porozumieñ miêdzynarodowych oraz
odrêbnych przepisów, wspó³pracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych oraz realizuje zadania wynikaj¹ce z umów i porozumieñ miêdzynarodowych.
Policja odgrywa wa¿n¹ rolê w poczuciu bezpieczeñstwa obywateli. Czêsto jest
pierwszym organem do którego zg³asza siê cz³owiek w sytuacji zagro¿enia. Wa¿nym czynnikiem sprzyjaj¹cym skutecznoœci dzia³añ policji jest sprecyzowanie
uprawnieñ i obowi¹zków samorz¹dów w zakresie zwalczania przestêpczoœci.
Ocena rzeczywistego stanu zagro¿eñ przestêpczoœci¹ oraz decyzje i odpowiedzialnoœæ za rozmieszczenie si³ porz¹dkowych na danym terenie pozostaj¹ w kompetencji w³adz samorz¹dowych, którym musz¹ byæ zapewnione stosowne œrodki finansowe. Do wspó³pracy z policj¹ i samorz¹dami, zw³aszcza w zakresie edukacji
i profilaktyki, powinny byæ w³¹czane organizacje pozarz¹dowe oraz inne fora
obywatelskiej aktywnoœci. Wœród zadañ Policji wymienia siê równie¿ nadzór nad
stra¿ami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi.
Zadaniem tych formacji jest g³ównie ochrona osób i mienia, przy czym przez
ochronê osób rozumie siê dzia³ania maj¹ce na celu zapewnienie bezpieczeñstwa ¿ycia, zdrowia i nietykalnoœci osobistej. Z kolei ochrona mienia, to dzia³ania zapobiegaj¹ce przestêpstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a tak¿e przeciwdzia³aj¹ce
powstawaniu szkody wynikaj¹cej z tych zdarzeñ. W wiêkszoœci obiektów wystêpuj¹
oddzielne wewnêtrzne s³u¿by ochronne, które zapewniaj¹c ochronê mienia w granicach chronionych obszarów i obiektów mog¹ równie¿ wykonywaæ us³ugi w zakresie
ochrony osób i mienia, przy których realizacji wspó³pracuj¹ z Policj¹, jednostkami,
obrony cywilnej i stra¿ami gminnymi (miejskimi).
Równie¿ Stra¿ Graniczna ma swój wk³ad w poziom bezpieczeñstwa ludnoœci
w kraju. Jej g³ównym zadaniem jest ochrona granicy pañstwowej, dokonywanie
kontroli ruchu granicznego, zezwalanie na przekraczanie granicy pañstwowej,
rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestêpstw i wykroczeñ oraz œciganie ich sprawców, zapewnienie porz¹dku publicznego w zasiêgu przejœæ granicznych, osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych, ochrona ich nienaruszalnoœci, nadzór nad eksploatacj¹ polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki przepisów obowi¹zuj¹cych na tych obszarach, zapobieganie
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przywo¿eniu bez zezwolenia odpadów, szkodliwych substancji a tak¿e zanieczyszczaniu wód granicznych, zapobieganie przemieszczaniu bez zezwolenia przez
granicê œrodków odurzaj¹cych, psychotropowych oraz broni, amunicji i materia³ów wybuchowych.
Szczególna rola Stra¿y Granicznej wynika z jej zadania skutecznej ochrony
granicy pañstwowej. Wysokie rygory charakteryzuj¹ce pracê Stra¿y Granicznej
s¹ pochodn¹ postanowieñ uk³adu z Schengen, zgodnie z którym chronimy
pewn¹ czêœæ granicy Unii Europejskiej, a wiêc przyczyniamy siê do ochrony ¿ycia, zdrowia, mienia i œrodowiska nie tylko naszego kraju, ale wszystkich cz³onków EU.
Kolejnym wa¿nym dla bezpieczeñstwa ludzi organem jest Pañstwowa Inspekcja Sanitarna, powo³ana do nadzoru nad warunkami higieny œrodowiska, higieny pracy w zak³adach, higieny w szko³ach, na uczelniach, w oœrodkach wypoczynku. PIS ma uprawnienia do kontroli zdrowotnoœci i ¿ywienia – w celu
ochrony zdrowia ludzkiego przed wp³ywem czynników szkodliwych lub uci¹¿liwych, a w szczególnoœci w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaŸnych
i zawodowych. Pañstwowa Inspekcja Sanitarna wykonuje swoje zadania poprzez
sprawowanie zapobiegawczego i bie¿¹cego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie dzia³alnoœci zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaŸnych i innych chorób powodowanych warunkami œrodowiska, je¿eli ich wystêpowanie ma charakter epidemiczny, a tak¿e przez prowadzenie dzia³alnoœci
oœwiatowo-zdrowotnej.
Wa¿na jest równie¿ Inspekcja Weterynaryjna, do której zadañ nale¿y zwalczanie chorób zakaŸnych zwierz¹t, badanie zwierz¹t rzeŸnych i miêsa, wykonywanie nadzoru nad: jakoœci¹ zdrowotn¹ œrodków spo¿ywczych pochodzenia
zwierzêcego, warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji i przechowywania, jakoœci¹ zdrowotn¹ niektórych œrodków ¿ywienia zwierz¹t, obrotem œrodkami farmaceutycznymi i materia³ami medycznymi przeznaczonymi dla
zwierz¹t, oraz nadzór nad zdrowiem zwierz¹t przeznaczonych do rozrodu.
Cz³owiek musi siê równie¿ czuæ spokojny o swoje bezpieczeñstwo w ró¿nych
obiektach u¿ytecznoœci publicznej oraz we w³asnym domu, dlatego powo³ano
równie¿ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Organy te dbaj¹ o przestrzeganie warunków bezpieczeñstwa ludzi i mienia w rozwi¹zaniach przyjêtych w projektach budowlanych , przy wykonywaniu
robót budowlanych oraz przy utrzymywaniu obiektów. Podstaw¹ musi byæ zgodnoœæ rozwi¹zañ z przepisami techniczno-budowlanymi, obowi¹zuj¹cymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Organy nadzoru budowlanego
maj¹ prawo wstêpu na budowê i przeprowadzenia kontroli.
Równie¿ Pañstwowa Inspekcja Handlowa dba o bezpieczeñstwo ludzi. Jej zadaniami s¹: kontrola legalnoœci i rzetelnoœci dzia³ania przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, kontrola jakoœci i bezpieczeñstwa towarów
i us³ug, w szczególnoœci zagra¿aj¹cych ¿yciu lub zdrowiu konsumentów, podejmo-
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wanie kontroli, mediacji i innych dzia³añ w celu ochrony indywidualnych interesów i praw konsumentów, prowadzenie centralnych i wojewódzkich laboratoriów
kontrolno-analitycznych oraz prowadzenie poradnictwa konsumenckiego.
Warto te¿ wspomnieæ o Pañstwowej Inspekcji Pracy, tak wa¿nej w dobie
ogromnego bezrobocia w Polsce. Nierzadko zdarza siê bowiem, ¿e pracodawcy
nie stwarzaj¹ odpowiednich warunków pracownikom, wykorzystuj¹c ich determinacjê i chêæ pracy. W celu przeciwdzia³ania tego typu wykroczeniom powo³ano Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy, której dzia³ania chocia¿by w obszarze nadzoru
i kontroli przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w szczególnoœci przepisów i zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy, przepisów dotycz¹cych stosunku
pracy, wynagrodzenia za pracê i innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku
pracy, czasu pracy, urlopów, ochrony pracy kobiet, zatrudniania m³odocianych
i osób niepe³nosprawnych, oraz inicjowanie przedsiêwziêæ w sprawach ochrony
pracy przynosz¹ wiele efektów w zakresie ochrony ¿ycia, zdrowia, mienia i œrodowiska w naszym kraju.
Poniewa¿ wiêkszoœæ ludzi codziennie przyjmuje jakieœ leki, wa¿n¹ dla bezpieczeñstwa obywateli jest równie¿ Inspekcja Farmaceutyczna, która kontroluj¹c
warunki wytwarzania, transportu, prze³adunku i przechowywania œrodków
farmaceutycznych i materia³ów medycznych, wspó³pracuje równie¿ z samorz¹dem lekarskim i lekarsko-weterynaryjnym, kontroluje jakoœæ leków sporz¹dzanych w aptekach oraz obrót œrodkami odurzaj¹cymi i psychotropowymi.
Wspó³pracuje równie¿ ze specjalistycznym zespo³em konsultantów do spraw farmacji (krajowym, regionalnym i wojewódzkim), wdra¿aj¹c tym samym efekty
swej pracy na ca³ym obszarze kraju.
Jest wiêc wiele instytucji dbaj¹cych o bezpieczeñstwo ludzi w ró¿nych dziedzinach, i o ile pracuj¹cy w nich ludzie bêd¹ odpowiedzialnie sprawowali swoje
stanowiska, o tyle ludnoœæ bêdzie mog³a czuæ, i¿ ich potrzeba bezpieczeñstwa jest
odpowiednio zaspokajana.

Podsumowanie
Nadrzêdnym celem pañstwa w zakresie ochrony ¿ycia i zdrowia oraz mienia
i œrodowiska w sytuacjach kryzysowych jest utrzymywanie wysokiej gotowoœci
planistycznej, szkoleniowej i operacyjnej do szybkiego reagowania na zagro¿enia
(indywidualne dla obywateli i zbiorowe dla ludnoœci oraz ich dóbr). W wiêkszoœci przypadków skuteczna neutralizacja i minimalizacja skutków wymaga
wspó³dzia³ania i koordynacji wielu podmiotów. Rozwój zdolnoœci pañstwa do
skutecznego reagowania w tym zakresie musi koncentrowaæ siê na dzia³aniach
zapobiegawczych oraz sprawnym dzia³aniu. Zasadne zatem s¹ poni¿sze spostrze¿enia, przedstawione niejednokrotnie w postaci wniosków:
1. Nale¿y zapewniæ jednolite kierowanie bezpieczeñstwem na wszystkich poziomach administracji publicznej: krajowym, wojewódzkim, powiatowym,
gminnym.

Ochrona ludnoœci w systemie bezpieczeñstwa RP

55

2. G³ównym wyzwaniem, przed jakim stoi podsystem kierowania ochron¹ ludnoœci, jest jego pe³ne zintegrowanie. Integracji tej powinny podlegaæ przede
wszystkim organy doradcze i sztabowe dzia³aj¹ce na rzecz decydentów. Stworzona musi zostaæ równie¿ odpowiednia infrastruktura kierowania oraz
ca³oœciowo uregulowane procedury funkcjonowania systemu.
3. Istnieje potrzeba stworzenia uniwersalnego modelu wspó³dzia³ania organów,
s³u¿b i innych podmiotów wykonuj¹cych zadania z zakresu ochrony ludnoœci, usprawnienia koordynacji w udzielaniu pomocy humanitarnej, a tak¿e
promowania odpowiednich zachowañ spo³eczeñstwa w razie wyst¹pienia
zagro¿eñ. Takie kompleksowe podejœcie proponowane jest w ramach Powszechnego Systemu Ratowniczo, jako integralnego elementu systemu bezpieczeñstwa pañstwa.
4. Ustawowego uregulowania wymagaj¹ zasady funkcjonowania systemu ochrony
ludnoœci, w tym tak¿e w czasie wojny, szczególnie w zakresie usprawnienia:
l wspó³dzia³ania organów i podmiotów wykonuj¹cych zadania s³u¿¹ce zapewnieniu bezpieczeñstwa obywatelom, w tym ratownictwa, w razie
wyst¹pienia miejscowego zagro¿enia oraz klêsk ¿ywio³owych, katastrof
i awarii technicznych;
l mechanizmów kierowania dzia³aniami, jednolitoœci procedur ratowniczych, standaryzacji wyposa¿enia;
l mechanizmów koordynacji realizacji zadañ ratowniczych oraz innych zadañ z zakresu ochrony ludnoœci; utworzenie spójnego modelu szkolenia
podmiotów ratowniczych i zapewnienie wszystkim uczestnikom systemu
wspólnego zaplecza szkoleniowego;
5. Podstawowe zadania powszechnego systemu ratowniczego powinny skupiaæ
siê w powiecie, jako zadania zlecone. Poziom wojewódzki i krajowy winny
spe³niaæ odpowiednio rolê wspomagania b¹dŸ koordynacji dzia³añ.
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The article describes the problems of civil protection according to the
organizational and functional solutions operating in Poland. The first part of
the article presents the civil safety as the element of Polish security system
emphasizing the role and importance of each level of state administration. In
the next part of the article the attention is drawn to variety of institutions
engaged in civil safety in Poland. The article analysis their engagement and
emphasizes the special role of the National Firefighting and Rescue System.
At the end of the article some conclusions have been drawn. They suggest the
way for the better functioning of the state civil protection system.
Keywords: civil protection, National Firefighting and Rescue System,
emergency services, safety, collaboration of services.
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Omówienie
LEAD

Propozycja kierunku rozwoju systemu szkolenia
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w zakresie
ratownictwa wodnego
W 2013 r. w Polsce utonê³o 709 osób – o 340 wiêcej ni¿ w 2010 r. Przyczynami utoniêæ by³y: brawura osób k¹pi¹cych siê, nierozpoznanie zbiornika
wodnego, s³abe umiejêtnoœci p³ywackie, niestosowanie œrodków ratunkowych oraz brak nadzoru nad ma³oletnimi. Pañstwowa Stra¿ Po¿arna odpowiada za prowadzenie dzia³añ ratowniczych z zakresu bezpieczeñstwa
powszechnego, w tym na obszarach wodnych. Ratownictwo wodne realizuje w zakresie podstawowym i specjalistycznym, zgodnie z okreœlonymi
zasadami. Formacja nie posiada programów szkolenia dotycz¹cych ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym. Szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego by³y prowadzone w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej we
wspó³pracy z podmiotami zewnêtrznymi. Szko³a posiada zasoby do prowadzenia szkoleñ dla ratowników wodnych, potrzebê przygotowania stra¿aków do realizacji zadañ w zakresie ratownictwa wodnego widzi równie¿
Komendant G³ówny PSP. Przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa na wodach
nie przynosz¹ po¿¹danych rezultatów, gdy¿ w wyniku ich stosowania nie
zmniejsza siê liczba ton¹cych w wodach na terenie naszego kraju. Czêœæ
programów realizowanych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) jest uznana przez International Life Saving Federation (Miêdzynarodow¹ Federacjê Ratownictwa Wodnego) i mo¿e byæ implementowana
przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ (PSP). W ten sposób, zwiêkszaj¹c zaanga¿owanie zasobów PSP w ratownictwo wodne, mo¿liwe bêdzie odwrócenie
niekorzystnej tendencji wzrostu liczby osób ton¹cych.
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo, ratownictwo wodne, Pañstwowa Stra¿
Po¿arna, stra¿ak.
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Wstêp
W 2013 r. w Polsce utonê³o 709 osób (w tym 90 kobiet, 14 dzieci do lat 7.), jest
to o 340 wiêcej ni¿ w 2010 r., o 313 wiêcej ni¿ w 2011 r. i o 260 wiêcej ni¿ w 2012 r.
W 2010 r. utonê³o 369 osób, z czego 295 wypadków mia³o miejsce na wodach
ogólnodostêpnych. W ubieg³ym roku najwiêcej utoniêæ by³o w województwach:
mazowieckim – 97, warmiñsko-mazurskim – 68, pomorskim – 61, kujawsko-pomorskim – 55, lubelskim – 54. Najwiêkszy wzrost liczby utoniêæ (w stosunku
do 2012 r.) nast¹pi³ w województwach: dolnoœl¹skim (o 41 ofiar), warmiñsko-mazurskim (o 36), podkarpackim (o 29), ma³opolskim (o 27), mazowieckim
(o 26). Najwiêcej przypadków toniêcia, wg danych Policji mia³o miejsce w: rzece
– 203 osoby, jeziorze – 132, stawie – 125, zalewie – 54.
W stosunku do 2012 r., w 2013 r. wzros³a równie¿ z 12 do 43 liczba utoniêæ
w morzu. Wed³ug danych Policji najczêstsz¹ przyczyn¹ wypadków toniêcia by³y:
k¹piel w miejscu niestrze¿onym, lecz niezabronionym (128 przypadków)
i w miejscu zabronionym (67), nieostro¿noœæ podczas przebywania nad wod¹ (55)
i ³owienia ryb (37).
W 2013 r. najwiêcej wypadków mia³o miejsce w niedziele (149), soboty (123),
pi¹tki (85), a najmniej w œrody (66) i wtorki (67). Najczêœciej przypadki toniêcia
zdarza³y siê w godzinach 12.00–18.00 (256), rzadziej w porze wieczorowo-nocnej
18.00–24.00 (136), a najrzadziej noc¹ 24.00–6.00 (53).
Wiek osób, które utonê³y: powy¿ej 50 lat – 285 ofiar, pomiêdzy 31–50 lat
– 178, 19–30 lat – 115, 15–18 lat – 45, 8–14 lat – 18, a do 7 lat – 14 (dla porównania
w 2012 r. by³o to troje dzieci). Najwiêcej nieletnich (0–18 lat) utonê³o w województwach: mazowieckim (bez m. st. Warszawy) – 9, ³ódzkim – 9, lubelskim – 7,
dolnoœl¹skim – 7, pomorskim – 6, œwiêtokrzyskim – 6. W lipcu i sierpniu 2013 r.
mia³o miejsce 43% przypadków toniêcia, co ma zwi¹zek z wysokimi temperaturami powietrza i wody, a tak¿e urlopami, wypoczynkiem i uprawianiem sportów
wodnych w przypadaj¹cym w tym czasie okresie wakacyjnym. Przyczyn utoniêæ
mo¿na szukaæ w nadmiernej brawurze osób k¹pi¹cych siê, braku rozpoznania
zbiornika wodnego, braku dostatecznych umiejêtnoœci p³ywackich, niestosowaniu œrodków ratunkowych lub asekuracyjnych, braku nadzoru osób doros³ych
nad ma³oletnimi1.
Pomimo dzia³añ administracji rz¹dowej i innych podmiotów w zakresie zapobiegania wypadkom i bezpieczeñstwa na wodach, w 2013 r. zosta³y ograniczone
akcje profilaktyczne i prewencyjne, w szczególnoœci prowadzone wczeœniej przez
organizacje pozarz¹dowe. Akcje nauki p³ywania nie daj¹ w pe³ni oczekiwanych
rezultatów. Znaczna czêœæ Polaków nie potrafi p³ywaæ, a najskuteczniejsz¹ form¹
zapobiegania wypadkom utoniêcia jest w³aœnie umiejêtnoœæ p³ywania.
1
Sporz¹dzono na podstawie opracowania Komendy G³ównej Policji, z wykorzystaniem danych
Systemu Analitycznego KSIP (2013) i TEMIDA (2011, 2012); http://statystyka.policja.pl/st/wybranestatystyki/utoniecia (dostêp 17.04.2014).
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1. Ratownictwo wodne w PSP
Ka¿da osoba potrzebuje poczucia bezpieczeñstwa2. Rozwój cywilizacyjny ma
zwi¹zek z zagro¿eniami i rosn¹cymi potrzebami w tym zakresie3. Zagro¿enia s¹
elementem ryzyka4. Sprawy wewnêtrzne obejmuj¹ bezpieczeñstwo publiczne
i powszechne5. Pañstwo powinno zapewniæ bezpieczeñstwo na poziomie stosownym do rozwoju cywilizacyjnego6, w zwi¹zku z tym uregulowano sprawy bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych7.
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna (PSP) odpowiada za prowadzenie dzia³añ ratowniczych z zakresu bezpieczeñstwa powszechnego, w tym podczas klêsk ¿ywio³owych i miejscowych zagro¿eñ na obszarach wodnych, a Komendant G³ówny
PSP pe³ni funkcjê szefa krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego (KSRG). Ratownictwo jest realizowane na obszarach wodnych, w tym objêtych powodzi¹ lub
zalaniem, jak równie¿ na terenach zalodzonych. Polega ono na wykonywaniu
czynnoœci ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego, chemicznego, technicznego, wysokoœciowego lub gaszenia po¿arów. Realizacja dzia³añ ratowniczych na obszarach wodnych mo¿e stanowiæ wstêp do uruchomienia dzia³añ
humanitarnych lub ekologicznych. Funkcjonowanie KSRG8 i w³¹czanie jednostek ochrony przeciwpo¿arowej do tego systemu9 umo¿liwia wykorzystywanie
szerokich si³ ratownictwa, a PSP jest przygotowana do kierowania ró¿nymi podmiotami podczas dzia³añ ratowniczych10. W PSP kwestie dotycz¹ce ratownictwa
wodnego by³y porz¹dkowane wielokrotnie11.
2
J. Wolanin: Zarys teorii bezpieczeñstwa obywateli, ochrona ludnoœci podczas pokoju, Warszawa
2005, s. 13.
3
K. Ja³oszyñski: Charakterystyka wspó³czesnych zagro¿eñ, [w:] Teoretyczne aspekty strategii
bezpieczeñstwa pañstwa, Szerauc A. (red.), P³ock 2010, s. 29 i n.
4
J. Wolanin: Zarys teorii…, s. 14.
5
Ustawa z 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (Dz.U. z 1997 r. nr 141, poz. 943,
ze zm.), art. 29 ust 1.
6
Bezpieczeñstwo wewnêtrzne RP w ujêciu systemowym i zadañ administracji publicznej,Wiœniewski B., Zalewski S. (red.), Bielsko-Bia³a 2006, s. 23.
7
Ustawa z 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeñstwie osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych
(Dz.U. z 2011 r. nr 208, poz. 1240); Telak J., Zalewski T., Selected aspets of regulating safety of people
in water areas in Poland, w: Specialist lifesaving – selected issues, red. I. Tabaczek-Bejster, Rzeszów
2013.
8
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 18 lutego 2011 r. w sprawie
szczegó³owych zasad organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego (Dz.U. z 2011 r. nr 46,
poz. 239).
9
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 14 wrzeœnia 1998 r. w sprawie
zakresu, szczegó³owych warunków i trybu w³¹czania jednostek ochrony przeciwpo¿arowej do krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego (Dz.U. z 1998 r. nr 121, poz. 798).
10
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 31 lipca 2001 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kierowania i wspó³dzia³ania jednostek ochrony przeciwpo¿arowej bior¹cych
udzia³ w dzia³aniach ratowniczych (Dz.U. z 2001 r. nr 82, poz. 895 ze zm.).
11
J. Telak, M. Zielinska: Przygotowanie funkcjonariuszy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej do dzia³añ
ratowniczych na obszarach wodnych – postulaty metodyczne. Zeszyty Naukowe Szko³y G³ównej S³u¿by
Po¿arniczej 2014, nr 49 (1), s. 99–100.
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Dzia³ania ratownicze na obszarach wodnych – ratownictwo wodne – PSP realizuje w zakresie: podstawowym, obejmuj¹cym czynnoœci ratownicze podejmowane na powierzchni obszarów wodnych, w tym zalodzonych, wykonywane
przez wszystkie jednostki ratowniczo-gaœnicze oraz specjalistycznym, obejmuj¹cym podstawowe i specjalistyczne czynnoœci ratownicze na powierzchni
oraz w toni lub na dnie obszaru wodnego, wykonywane przez specjalistyczne
grupy ratownictwa wodno-nurkowego12, po przygotowaniu funkcjonariuszy do
dzia³añ z zakresu ratownictwa wodnego13.
KSRG posiada jednostki realizuj¹ce ratownictwo wodne w zakresie podstawowym, standard gotowoœci operacyjnej jednostek, zakres zadañ, wymagania
kwalifikacyjne stra¿aków i ratowników, standard wyposa¿enia, podstawowe zasady organizacyjne oraz wskazania w zakresie æwiczeñ i wspó³dzia³ania ze Specjalistycznymi Grupami Ratownictwa Wodno-Nurkowego. Jednostkom realizuj¹cym zadania w zakresie specjalistycznym okreœlono standardy gotowoœci
operacyjnej, kwalifikacji i liczebnoœci ratowników oraz wyposa¿enia, a tak¿e podstawowe zasady organizacji, funkcjonowania i dzia³añ ratowniczych. Ustalono
zadania PSP w zakresie wype³niania roli organizatora KSRG w ratownictwie
wodnym. Wprowadzono zasady bezpieczeñstwa podczas organizowania i dowodzenia pracami podwodnymi w zakresie ratownictwa wodnego i postêpowanie
w zwi¹zku wypadkiem nurkowym. Wypracowano kryteria w celu w³¹czenia do
KSRG jednostki ochrony przeciwpo¿arowej realizuj¹cej ratownictwo wodne
w zakresie podstawowym i specjalistycznym14.
Szkolenia stra¿aków15 do realizacji zadañ ratownictwa wodnego w PSP obejmowa³y w¹ski zakres specjalistyczny prac podwodnych16. Niezbêdne dla optymalnego doboru ratowników, technik i metod oraz sprzêtu do przeprowadzenia
interwencji lub akcji ratowniczej, jest w³aœciwe „rozpoznanie i ocena zagro¿enia
¿ycia i zdrowia oraz œrodowiska i mienia”. Wówczas „niesienie pomocy ton¹cym,
poprzez dotarcie do poszkodowanych lub zagro¿onych ludzi oraz udzielenie
kwalifikowanej pierwszej pomocy” bêdzie skuteczne i bezpieczne, zarówno dla
osoby zagro¿onej lub poszkodowanej, jak i samego ratownika. Podczas akcji ratowniczych na obszarach wodnych wa¿ne jest wyprowadzenie osób poszkodowanych w wyniku negatywnego zdarzenia poza strefê zagro¿enia oraz przekazanie
ich zespo³om Pañstwowego Ratownictwa Medycznego. Szczególnej formy organizacyjnej, wiedzy i umiejêtnoœci oraz doœwiadczenia, wymaga ratowanie ¿ycia
lub zdrowia osób w warunkach powodzi. Pomoc rozpoczyna siê: „przez dotarcie
do poszkodowanych lub zagro¿onych osób oraz udzielenie im kwalifikowanej
12

Zasady organizacji ratownictwa wodnego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaœniczym,
KG PSP, Warszawa 2013 r., s. 4.
13
Zasady organizacji szkoleñ z zakresu ratownictwa wodnego realizowanego przez PSP oraz uzyskiwania kwalifikacji instruktorskich MSWiA w szkoleniu nurkowym, KG PSP z 3 kwietnia 2009 r.
14
Zasady organizacji ratownictwa wodnego…, op.cit., s. 5 i n.
15
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y…, op.cit., art. 1, ust. 1, pkt. 4.
16
Szerzej [w:] J. Telak, M. Zielinska: Przygotowanie funkcjonariuszy…, op.cit., s. 98–111.

Propozycja kierunku rozwoju systemu szkolenia Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej ...

61

pierwszej pomocy i ewakuacjê poza strefê zagro¿enia”. Ewakuacja osób i zwierz¹t
oraz sprzêtu i urz¹dzeñ, a tak¿e likwidacja lub ograniczenie zagro¿eñ powodowanych: „przez substancje niebezpieczne lub inne czynniki szkodliwe dla œrodowiska wodnego”, mo¿e byæ prowadzona na obszarze wodnym, zim¹ pokrytym lodem lub kr¹. Akcjom ratowników powinno towarzyszyæ stosowne zabezpieczenie asekuracja na obszarze wodnym i terenie przywodnym w³aœciwe do panuj¹cych warunków. PSP musi wspó³dzia³aæ z innymi podmiotami realizuj¹cymi zadania ratownicze lub mog¹cymi wykonaæ czynnoœci w zakresie ratownictwa wodnego17.
Przygotowanie do prowadzenia dzia³añ w podstawowym zakresie ratownictwa wodnego powinno obejmowaæ ratowników jednostek dysponowanych do
dzia³añ w pierwszej kolejnoœci lub prowadz¹cych te dzia³ania samodzielnie. Finalnie, wskazane by³oby, aby zdolnoœæ do podjêcia dzia³añ w takim zakresie
mia³y wszystkie jednostki KSRG z zasobami osobowymi o okreœlonych kwalifikacjach. Po¿¹danym jest, by stra¿acy posiadaj¹cy umiejêtnoœci w zakresie ratownictwa wodnego i powodziowego, nabyte w ramach szkolenia kwalifikacyjnego,
utrwalali je podczas doskonalenia zawodowego, a pozostali zdobywali kwalifikacje w toku szkolenia uzupe³niaj¹cego stra¿aka jednostki ochrony przeciwpo¿arowej18. Obecnie PSP nie posiada programów szkolenia ratownictwa wodnego
w zakresie podstawowym, mimo to w niektórych jednostkach organizacyjnych
PSP by³y prowadzone szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego.

2. Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej a ratownictwo wodne
W Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej19 w 1991 r. zosta³y podjête sprawy ratownictwa wodnego. Zagadnienie to znalaz³o siê w programie jednostopniowych
studiów magisterskich – na jego realizacjê przeznaczono 8 jednostek dydaktycznych: 2 godziny wyk³adów i 6 godzin æwiczeñ. Zakres programowy ratownictwa
wodnego obejmowa³ zagadnienia organizacyjne i regulacje prawne, realizowane
na poziomie ogólnym, bez zajêæ praktycznych. Program szkolenia z zakresu ratownictwa wodno-lodowego z elementami ratownictwa na wodach szybkop³yn¹cych oraz ratownictwa powodziowego SGSP, realizowany by³ w 2013 r.
w ramach 30 godzin zajêæ teoretycznych i 90 godzin zajêæ praktycznych20.
Szkolenie podchor¹¿ych w pierwszej po³owie lat 90. ubieg³ego stulecia
w SGSP polega³o na zapoznaniu z przepisami w zakresie ratownictwa na wodach,
omówieniu kompetencji instytucji i formacji ratowniczych oraz przedstawieniu
mo¿liwoœci niektórych jednostek specjalizuj¹cych siê w ratownictwie wodnym.
Prezentowano miêdzy innymi jednostki stra¿y po¿arnej specjalizuj¹ce siê
17

Zasady organizacji ratownictwa wodnego…, op.cit., s. 5.
Ibidem, s. 9.
19
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y…, op.cit., art. 8, ust. 1, pkt. 4;
http://www.sgsp.edu.pl/ (dostêp 17.04.2014).
20
Ratownictwo wodne w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej, notatka SGSP 2014.
18
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w dzia³aniach na wodzie, w tym jednostkê Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej nr 11
w starym Porcie Praskim w Warszawie, Portowe Stra¿e Po¿arne w Gdañsku
i Gdyni. Zajêcia praktyczne mia³y formê wizyt studyjnych w jednostkach specjalizuj¹cych siê w ratownictwie na obszarach wodnych, z prezentacj¹ sprzêtu
p³ywaj¹cego, sprzêtu ratowniczego oraz wyposa¿enia p³etwonurków21.
W 1996 r. w SGSP powsta³a Sekcja Ratownictwa Wodnego. By³a to pierwsza
forma daj¹ca podstawê funkcjonowania ko³a naukowego dla studentów zainteresowanych szkoleniem siê ukierunkowanym na zdobywanie kwalifikacji przydatnych w s³u¿bie PSP22.
Do 2005 r. w SGSP prowadzono naukê p³ywania dla podchor¹¿ych, która
w tym roku zosta³a równie¿ rozszerzona o elementy ratownictwa wodnego.
W 2012 r. w SGSP wprowadzono wstêpny egzamin z p³ywania. Od 2013 r. wymogiem kwalifikacji do s³u¿by w PSP jest pozytywne zaliczenie egzaminu z p³ywania. W ramach zajêæ wychowania fizycznego, wprowadzono podstawy ratownictwa wodnego.
Szkolenia w specjalnoœciach przydatnych w ratownictwie wodnym organizowane by³y dla studentów na kursach, po których uzyskiwali oni kwalifikacje
p³etwonurka, ratownika WOPR, patent sternika motorowodnego i inne. Zdobyte w ten sposób umiejêtnoœci stanowi³y podstawê uczestnictwa w dzia³aniach ratowniczych na obszarach wodnych realizowanych przez JRG PSP. Po dzia³aniach przeciwpowodziowych w 1997, 2001 i 2010 r., we wrzeœniu 2010 r. SGSP we
wspó³pracy z WOPR zorganizowa³a warsztaty szkoleniowe pt. „Ratownictwo na
akwenach i w czasie likwidacji zagro¿eñ powodziowych”. Szkolenia wodno-nurkowe z elementami ratownictwa wodnego, w systemie weekendowym prowadzone w Warszawie, uzupe³niane by³y obozami w Czarnej D¹browie, Jastarni
i W³oc³awku. zdobywali ich wyniku studenci zdobyli kwalifikacje p³etwonurków. Sekcja Nurkowa Ko³a Naukowego Ratownictwa Wodnego SGSP – zg³oszona do Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa w Warszawie oraz
Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludnoœci Komendy
G³ównej PSP – w wielu przypadkach by³a dysponowana do samodzielnych akcji
poszukiwawczo-wydobywczych i innych, w ramach wsparcia jednostek terenowych PSP. Udzia³ w dzia³aniach pozwoli³ cz³onkom sekcji zdobyæ doœwiadczenie operacyjne.
Ewolucja systemu ratownictwa wodno-nurkowego w PSP implikowa³a zmiany programu szkolenia sekcji p³etwonurków SGSP, a porozumienie Komendanta G³ównego PSP z Prezesem WOPR pozwoli³o rozszerzyæ wspó³pracê obu instytucji23.
21

Ibidem.
Ibidem.
23
Porozumienie w sprawie okreœlenia zasad wspó³dzia³ania krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym pomiêdzy Komendantem G³ównym PSP,
a Prezesem Zarz¹du G³ównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zawarte 21 kwietnia
2006 r.
22
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SGSP posiada zasoby do prowadzenia szkolenia w zakresie ratownictwa
wodnego, p³etwonurków, sterników motorowodnych. W szkole pe³ni s³u¿bê
trzech stra¿aków PSP z uprawnieniami w zakresie nurków MSWiA, w tym jeden
z uprawnieniami do kierowania pracami podwodnymi. Dwóch stra¿aków ma
kwalifikacje instruktora p³etwonurkowania jeden na poziomie m1, a drugi na poziomie m2. W 2013 r. szeœciu stra¿aków i dwóch pracowników SGSP ukoñczy³o
przeprowadzony przez WOPR kurs i uzyska³o kwalifikacje instruktora w zakresie ratownictwa wodnego24.
Od 2009 r. w SGSP realizowane s¹ szkolenia dla podchor¹¿ych w zakresie ratownictwa wodno-lodowego. W 2012 r. zosta³ zorganizowany pierwszy kurs kwalifikacyjny dla nurka MSWiA dla podchor¹¿ych SGSP, który ukoñczy³o oœmiu
studentów. Opracowano jednolity program szkolenia w ratownictwie wodno-lodowym z elementami ratownictwa na wodach szybkop³yn¹cych oraz ratownictwa powodziowego. W 2013 r. w zakresie ratownictwa powierzchniowego wodno-lodowego przeszkolono 80 stra¿aków w s³u¿bie kandydackiej, a 45 ukoñczy³o
kurs sterników motorowodnych. W 2012 i 2013 r. przy wspó³pracy z WOPR
przeprowadzono szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego podchor¹¿ych drugiego rocznika. Studenci w ramach szkolenia zdobyli wiedzê dotycz¹c¹ dzia³añ
ratowniczych prowadzonych na powierzchni obszaru wodnego w warunkach letnich, pory przejœciowej i w zimie. Zim¹ æwiczenia prowadzone by³y ma obszarach pokrytych lodem i œniegiem. Uczestnicy tych szkoleñ opanowali techniki
prac poszukiwawczych i wydobywczych bez stosowania technik nurkowych. Poznali tak¿e systemy powiadamiania alarmowego stosowane na jednostkach
p³ywaj¹cych, nauczyli siê udzielaæ pomocy jednostkom i ich za³ogom w sytuacjach wywrócenia ³odzi oraz podejmowania rozbitków z wody, a tak¿e tych ukrytych w kad³ubie wywróconej ³odzi. Stra¿acy pe³ni¹cy s³u¿bê w pionie operacyjnym SGSP, w tym w JRG, posiadaj¹ kwalifikacje na poziomie co najmniej
sternika motorowodnego.
W SGSP znajduje siê sprzêt niezbêdny do dzia³añ ratowniczych i edukacyjnych na obszarach wodnych. Miejscem realizacji æwiczeñ i zajêæ praktycznych na
obszarach wodnych by³o jezioro Zegrzyñskie, kana³y na Kêpie Potockiej i ¯erañski, Wis³a, port Policji Rzecznej, p³ywalnia w Warszawie. Kadra dydaktyczna
SGSP posiada kwalifikacje i uprawnienia instruktorskie do prowadzenia szkoleñ
w zakresie ratownictwa wodnego, prac podwodnych i motorowodnych.
Komendant G³ówny PSP, maj¹c na wzglêdzie zadania ratownictwa wodnego
w zakresie podstawowym do realizacji przez wszystkie JRG, a docelowo przez
wszystkie podmioty KSRG, zwróci³ siê do Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej,
Centralnej Szko³y PSP w Czêstochowie oraz szkó³ aspirantów PSP w Krakowie
i Poznaniu o umo¿liwienie zdobywania przez podchor¹¿ych, kadetów, elewów
24

Instruktorzy w SGSP, komunikat WOPR, 16 stycznia 2014, http://www.wopr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1178:spotkanie-w-sgsp (dostêp 17.04.2014).
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i kursantów wiedzy i umiejêtnoœci z zakresu podstaw ratownictwa wodnego25.
Wskazano mo¿liwoœæ korzystania z ramowego programu szkolenia ratowników
wodnych MSW26. W przypadku braku wykwalifikowanych instruktorów z zakresu ratownictwa wodnego, zalecono korzystanie z kadry instruktorskiej podmiotów realizuj¹cych ratownictwo wodne, w tym WOPR27.

3. Elementy systemu szkolenia WOPR do implementowania
w PSP
W 2012 r. zosta³y wydane przepisy prawne w sprawach: minimalnych wymagañ dotycz¹cych liczby ratowników wodnych, zapewniaj¹cych sta³¹ kontrolê wyznaczonego obszaru wodnego28; wymagañ dotycz¹cych wyposa¿enia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzêt ratunkowy i pomocniczy, urz¹dzenia
sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzêt medyczny, leki i artyku³y sanitarne29;
sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków
zakazu, nakazu, a tak¿e znaków informacyjnych i flag30; szkoleñ w ratownictwie
wodnym31.
Od pewnego czasu mo¿na zaobserwowaæ szczególn¹ aktywnoœæ urzêdników
rz¹dowych, zajmuj¹cych siê sprawami modelowania organizacji pozarz¹dowych
i innych podmiotów dzia³aj¹cych w zakresie ratownictwa wodnego. Jednoczeœnie
odnotowano wzrost wypadków na obszarach wodnych, a misja WOPR32
– dzia³anie na rzecz zmniejszania liczby osób ton¹cych w wodach polskich – nie
jest skutecznie realizowana. Uwzglêdniaj¹c zaproponowany przez autora i Magdalenê Zielinsk¹ model szkolenia i doskonalenia zawodowego ratowników wod25

Pismo CKR-II-0754/55-1/13 Komendanta G³ównego PSP z 23 grudnia 2013 r. w sprawie wdra¿ania „Zasad organizacji ratownictwa wodnego w KSRG”.
26
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleñ w ratownictwie wodnym (Dz.U. z 2012 r. nr 208, poz. 474), za³¹cznik nr 1.
27
Pismo CKR-II-0754/55-1/13 Komendanta G³ównego…, op.cit.
28
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych
wymagañ dotycz¹cych liczby ratowników wodnych zapewniaj¹cych sta³¹ kontrolê wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 108).
29
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagañ dotycz¹cych wyposa¿enia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzêt ratunkowy i pomocniczy, urz¹dzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzêt medyczny, leki i artyku³y sanitarne (Dz.U. z 2012 r.
poz. 261).
30
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2012, poz. 286).
31
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleñ…, op.cit.
32
WOPR stowarzyszenie o zasiêgu ogólnokrajowym – organizacja pozarz¹dowa – dzia³a na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej od 11 kwietnia 1962 r., zrzesza ratowników wodnych, którzy s¹ przygotowani
do zapewniania bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych tj. p³ywalniach i parkach
wodnych oraz k¹pieliskach œródl¹dowych i nadmorskich, podczas zawodów sportowych i imprez turystycznych, a tak¿e w sytuacjach zagro¿eñ powszechnych, katastrof naturalnych, awarii technicznych i klêsk
¿ywio³owych, http://www.wopr.pl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=150&Itemid=53
(dostêp 17.04.2014).
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nych w PSP33, wskazane jest zapewnienie w³aœciwych warunków dla zdobycia
przez funkcjonariuszy PSP szerokiej wiedzy i umiejêtnoœci z zakresu ratownictwa wodnego. Mo¿liwoœæ taka istnieje dziêki wykorzystaniu ponad 52-letniego
dorobku WOPR w zakresie edukacji ratowników wodnych, w tym programów
szkoleñ zamieszczonych (tabela 1).
Tabela 1. Wykaz programów szkoleñ specjalistycznych WOPR
Lp.

Nazwa programu

1

Sta¿ysta ratownictwa lodowego

2

Ratownik ratownictwa lodowego

3

Sta¿ysta ratownictwa na wodach szybkop³yn¹cych i powodziowych

4

Ratownik na wodach szybkop³yn¹cych i powodziowych

5

Operator AED

6

Wspó³praca z SAR

7

Sta¿ysta skutera ratowniczego

8

Operator skutera ratowniczego

9

Operator l¹dowiska œmig³owca

10

Audytor k¹pielisk

11

Sta¿ysta ratownictwa na sp³ywach kajakowych

12

Ratownik na sp³ywach kajakowych

13

Sta¿ysta ratownictwa wysokoœciowego WOPR

14

Ratownik wysokoœciowy WOPR

15

Sta¿ysta œródl¹dowych regat ¿eglarskich

16

Ratownik œródl¹dowych regat ¿eglarskich

17

Sta¿ysta poduszkowca ratowniczego

18

Ratownik poduszkowca ratowniczego

19

Sêdzia WOPR zawodów na p³ywalniach

20

Sta¿ysta ³odzi ratowniczej

21

Ratownik ³odzi ratowniczej

22

Operator ³¹cznoœci radiowej

23

Operator deski ortopedycznej

24

Logistyk WOPR

25

Szef logistyki WOPR

26

Sta¿ysta na wodach szybkop³yn¹cych i powodziowych z u¿yciem jednostek p³ywaj¹cych

27

Ratownik na wodach szybkop³yn¹cych i powodziowych z u¿yciem jednostek p³ywaj¹cych

28

Ratownik na wodach p³yn¹cych i zdarzeniach wodnych

îród³o: Decyzja nr 13/11 Prezesa WOPR34.

ILS jest globaln¹ organizacj¹ dzia³aj¹c¹ w zakresie zapobiegania utoniêciom
oraz propaguj¹c¹ rozwój sportu ratowniczego. WOPR jest cz³onkiem za³o¿ycie33

J. Telak, M. Zielinska: Przygotowanie funkcjonariuszy…, op.cit., s. 103–107.
Decyzja nr 13/11 Prezesa WOPR z 8 listopada 2011 roku w sprawie szkoleñ specjalistycznych,
http://www.wopr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=294&Itemid=181 (dostêp 17.04.2014).
34
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lem ILS. Zadaniem ILS jest ³¹czenie i wspieranie organizacji – stowarzyszeñ i federacji narodowych na œwiecie, które zajmuj¹ siê ratowaniem ¿ycia w œrodowisku
wodnym. ILS przewodzi, wspiera dzia³alnoœæ i wspó³pracuje z innymi miêdzynarodowymi i narodowymi organizacjami zaanga¿owanymi w prewencjê utoniêæ, zapewnianie bezpieczeñstwa na obszarach wodnych i propagowanie sportu
ratowniczego wœród ratowników, tak¿e zawodowych. ILS zrzesza organizacje narodowe i oko³o 25 mln ratowników wodnych. Jej misj¹ jest zwiêkszenie bezpieczeñstwa oraz ochrony ¿ycia ludzkiego w œrodowisku wodnym. ILS jest uznawana za autorytet w dziedzinie globalnych dzia³añ prowadzonych na rzecz
prewencji utoniêæ, co robi przez wymianê informacji o badaniach i najlepszych
praktykach oraz prowadzenie przedsiêwziêæ edukacyjnych w zakresie bezpieczeñstwa na obszarach wodnych, w tym doskonalenie umiejêtnoœci niesienia pomocy ton¹cym i prowadzenia akcji ratowniczych. Potwierdzeniem przydatnoœci
programów szkoleñ WOPR jest uzyskanie akredytacji ILS w 2013 r. przez ich
czêœæ wymienion¹ w tabeli 235.
Tabela 2. Tabela zgodnoœci programów ILS i WOPR
Lp.

ILS International Certificate

National Certificate

1

ILS Junior Lifesaver

m³odszy ratownik WOPR*

2

ILS Instructor Junior Lifesaver

m³odszy instruktor WOPR*

3

ILS Lifesaver

ratownik WOPR*

4

ILS Instructor Lifesaver

instruktor WOPR*

5

ILS Pool Lifeguard

ratownik wodny p³ywalni

6

ILS Instructor Pool Lifeguard

instruktor WOPR/instruktor wyk³adowca WOPR
WOPR Instructor and Lecturer

7

ILS Inland Open Water Lifeguard

ratownik wodny œródl¹dowy

8

ILS Instructor Open Water Lifeguard

instruktor WOPR/instruktor wyk³adowca WOPR
WOPR Instructor and Lecturer

9

ILS Surf Lifeguard

ratownik wodny morski

10

ILS Surf Lifeguard Instructor

instruktor WOPR/instruktor wyk³adowca WOPR
WOPR Instructor and Lecturer

11

ILS Rescue Boat Crew

za³ogant lodzi ratowniczej

12

ILS Rescue Boat Driver

sta¿ysta/sternik ³odzi ratowniczej

13

ILS Rescue Boat Instructor

WOPR instruktor ratowniczej

14

ILS Water Rescue Craft (Jet Ski) Operator

operator skutera wodnego

15

ILS Jet Ski Instructor

WOPR instruktor skutera wodnego

16

ILS Automatic External Defibrillation (AED)

WOPR operator AED

17

ILS AED Instructor

WOPR instruktor AED

36

îród³o: strona internetowa ILS .
35

http://www.ilsf.org/ (dostêp 17.04.2014).
http://www.ilsf.org/sites/ilsf.org/files/filefield/Equivalence%20Table%20Poland_0.pdf
(dostêp 17.04.2014).
36
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Wymienione powy¿ej programy szkoleñ w zale¿noœci od potrzeb mo¿na odrêbnie poddaæ analizie. Implementowanie czêœci z programów szkolenia WOPR
i wykorzystanie dorobku ILS wydaje siê byæ w³aœciwym kierunkiem rozwoju
systemu szkolenia PSP w zakresie ratownictwa wodnego.
PSP odpowiada za prowadzenie dzia³añ ratowniczych z zakresu bezpieczeñstwa powszechnego, w tym na obszarach wodnych, do których nie jest jeszcze nale¿ycie przygotowana, pomimo posiadania w³aœciwych narzêdzi prawnych.
W PSP zosta³y okreœlone wymagania kwalifikacyjne stra¿aków podejmuj¹cych
dzia³ania na obszarach wodnych. Zasady wprowadzone w PSP wskazuj¹, ¿e
dzia³ania ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym powinni prowadziæ
wykwalifikowani stra¿acy. PSP nie dysponowa³a na pocz¹tku 2014 r. programami szkolenia ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym. SGSP posiada zasoby oraz doœwiadczenie, niezbêdne do prowadzenia szkoleñ w zakresie ratownictwa wodnego. Komendant G³ówny PSP dostrzega potrzebê zdobywania przez
stra¿aków wiedzy i umiejêtnoœci z zakresu podstaw ratownictwa wodnego oraz
mo¿liwoœæ korzystania z pomocy kadry instruktorskiej spoza PSP.
Przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych oraz inne, w tym sportowej i turystycznej eksploatacji zbiorników wodnych, a tak¿e szczególna aktywnoœæ urzêdników rz¹dowych zajmuj¹cych siê
sprawami modelowania organizacji pozarz¹dowych i innych podmiotów,
dzia³aj¹cych w zakresie ratownictwa wodnego, nie spowodowa³y wzrostu bezpieczeñstwa na wodach. Ten zakres wymaga odrêbnych badañ, a w przypadku
stwierdzenia wadliwoœci przepisów, skierowania ich na œcie¿kê legislacyjn¹.
W³aœciwe warunki zdobywania przez funkcjonariuszy PSP kompetencji z zakresu ratownictwa wodnego mo¿na stworzyæ przy wykorzystaniu dorobku
WOPR. ILS zapewnia wymianê informacji o badaniach i najlepszych praktykach oraz optymalizacjê przedsiêwziêæ edukacyjnych w zakresie bezpieczeñstwa
na obszarach wodnych. Odwrócenie niekorzystnej tendencji wzrostu liczby osób
ton¹cych wydaje siê mo¿liwe przy zwiêkszeniu zaanga¿owania zasobów PSP.
Sformu³owania tego nie nale¿y odczytywaæ jako sugestii skierowania stra¿aków
PSP do dozorowania k¹pielisk oraz zwiêkszenia kompetencji, katalogu obowi¹zków PSP jako s³u¿by w ca³oœci. To jedynie sugestia do stworzenia mo¿liwoœci zdobycia wiedzy i kszta³cenia umiejêtnoœci (fakultatywnie kwalifikacji) przez
stra¿aków JRG, podejmuj¹cych interwencje i akcje na obszarach wodnych. Nie
wymaga to zmian w funkcjonowaniu PSP, a jedynie zabiegów organizacyjnych
w celu podniesienia poziomu indywidualnego wyszkolenia stra¿aków w zakresie
ratownictwa wodnego.

Wyniki i wnioski
1. Dzia³alnoœæ podmiotów ratownictwa wodnego od 2011 r. nie spowodowa³a
zmniejszenia liczby osób ton¹cych w wodach polskich.
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2. Nale¿y podj¹æ prace w celu nowelizacji przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych.
3. Zapewnienie bezpieczeñstwa na wodach powszechnie dostêpnych, nie dozorowanych przez organizacje pozarz¹dowe, powinno byæ szczególnie brane
pod uwagê przez PSP.
4. PSP powinna implementowaæ elementy z programów szkoleñ WOPR.
5. PSP powinna pe³niej wykorzystywaæ potencja³ edukacyjny SGSP w Warszawie.
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Jerzy TELAK

Only in 2013, 340 persons drowned in Poland. It is 709 persons more
than in 2010. The main causes of drowning were among others: daring of
those in water, swimming in unknown water reservoirs, bad swimming skills,
not using rescue means as well as the lack of supervision over the minors.
State Fire Service is responsible for all rescue operations considering public
safety also in water areas. According to the regulations, water rescue is
conducted both on basic and on specialist levels. The training programs
dealing with water rescue on the basic level do not exist. Such trainings have
been provided by Main School of Fire Service cooperating with some
external subjects. The schools has means and measures to conduct trainings
for water rescuers. The need for such trainings, addressed to firefighters has
been noticed and approved by the Fire Chief of Poland. The regulations
dealing with the safety in water do not bring the expected results because,
although, they are in force, the number of drowned does not decrease in
Poland. Some programs carried by the Voluntary Water Rescue are
recognized and approved by the International Life Saving Federation and
may be implemented by State Fire Service in Poland. In this way while
increasing the engagement of State Fire Service in water rescue, to decrease
the number of drowned will be possible.
Keywords: safety, water rescue, State Fire Service, firefighter.
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Omówienie
LEAD

Metody, narzêdzia i techniki wspomagaj¹ce
zarz¹dzanie jakoœci¹ w organizacjach
funkcjonuj¹cych na rzecz bezpieczeñstwa
obywateli1
Artyku³ porusza problematykê zarz¹dzania jakoœci¹. W wielu organizacjach
nie podejmuje siê dzia³añ, których celem jest sformu³owanie efektywnej
strategii jakoœciowej. Wiele przedsiêbiorstw zatrzymuje swoj¹ pracê nad jakoœci¹ na pewnym poziomie, nie podejmuj¹c dzia³añ ku jej ulepszaniu.
Dlatego te¿, tak istotne i niezbêdne dla organizacji chc¹cej osi¹gn¹æ sukces,
jest wdro¿enie zarz¹dzania przez jakoœæ w ka¿dym obszarze dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa. Jakoœæ jest coraz czêœciej traktowana przez mened¿erów
jako problem strategiczny. WskaŸnikiem nowego podejœcia jest wprowadzenie jakoœci do celów g³ównych organizacji. Coraz powszechniej rozumie siê tak¿e koniecznoœæ sterowania jakoœci¹ jako jednej z podstawowych
funkcji systemu zarz¹dzania.
W artykule zaprezentowano wyniki badañ dotycz¹cych zarz¹dzania jakoœci¹ w odniesieniu do wybranych metod, narzêdzi i technik wspomagaj¹cych zarz¹dzanie w organizacji oraz przeprowadzono weryfikacjê, na
ile te instrumenty s¹ przydatne w jednostkach funkcjonuj¹cych na rzecz
bezpieczeñstwa obywateli. Opracowanie zawiera te¿ wskazówki, jak odpowiednio dopasowaæ i wykorzystaæ narzêdzia w procesie ci¹g³ego doskonalenia organizacji.
S³owa kluczowe: zarz¹dzanie, organizacja, jakoœæ, kompleksowe zarz¹dzanie jakoœci¹.

1

Artyku³ jest jedynie czêœci¹ projektu badaj¹cego wykorzystanie metod, narzêdzi i technik zarz¹dzania jakoœci¹ w organizacjach funkcjonuj¹cych na rzecz bezpieczeñstwa obywateli, dlatego odnosi
siê wy³¹cznie do Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Kontynuacj¹ projektu bêdzie podrêcznik akademicki,
uwzglêdniaj¹cy równie¿ inne organizacje.
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Wstêp
Zmiany, jakie zachodz¹ w otoczeniu przedsiêbiorstwa wymuszaj¹ na nim podejmowanie wa¿nych, innowacyjnych decyzji. Niewystarczaj¹cym okazuje siê
dbanie o bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ organizacji. Do utrzymania siê
przedsiêbiorstwa na rynku i osi¹gania sukcesów, niezbêdne okazuj¹ siê kroki
zwi¹zane z budow¹ i wdra¿aniem strategii dotycz¹cych kszta³towania jakoœci.
Dziêki temu zostaj¹ okreœlone d³ugofalowe cele oraz sposoby ich osi¹gniêcia.
W wielu organizacjach nie podejmuje siê dzia³añ, których celem jest sformu³owanie efektywnej strategii jakoœciowej. Wiele przedsiêbiorstw zatrzymuje
swoj¹ pracê nad jakoœci¹ na pewnym poziomie, nie podejmuj¹c dzia³añ ku jej
ulepszaniu. Jednak jakoœæ staje siê dla nabywcy kluczowym elementem decyduj¹cym o zakupie. Coraz wiêksza liczba konsumentów jako g³ówne kryterium wybiera jakoœæ. Dlatego te¿, tak istotne i niezbêdne dla organizacji chc¹cej osi¹gn¹æ
sukces, jest wdro¿enie zarz¹dzania przez jakoœæ w ka¿dym obszarze dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa. Zdobywanie przez organizacjê ró¿nego rodzaju certyfikatów
i nagród dotycz¹cych jakoœci, stwarza jej mo¿liwoœci wejœcia na rynek krajowy
i zagraniczny bez przeszkód, jako sprawdzonego i dobrego dostawcy.
Mimo ogromnej roli, jak¹ w dzia³alnoœci jednostek gospodarczych odgrywa
jakoœæ, nie ma jednoznacznej definicji tego pojêcia. Jakoœæ okreœlono jako kategoriê filozoficzn¹, która oznacza rodzaj, wielkoœæ danego przedmiotu lub zjawiska,
a œciœlej cechê lub zespó³ cech odró¿niaj¹cych dany przedmiot od innych. W jêzyku potocznym jakoœæ jest u¿ywana do okreœlenia dok³adnoœci danego wyrobu/us³ugi i œwiadczy o tym, ¿e odpowiada on oczekiwaniom i potrzebom konsumenta. Jakoœæ wi¹¿e siê wiêc z ocen¹, w jakim stopniu dany wyrób/us³uga
zaspakaja wymagania ocenianego pod wzglêdem wszystkich b¹dŸ niektórych
cech np. liczba wykonywanych funkcji czy oddzia³ywanie na otoczenie. Jakoœæ
jest coraz czêœciej traktowana przez mened¿erów jako problem strategiczny.
WskaŸnikiem nowego podejœcia jest wprowadzenie jakoœci do celów g³ównych
organizacji. Coraz powszechniej rozumie siê tak¿e koniecznoœæ sterowania jakoœci¹ jako jednej z podstawowych funkcji systemu zarz¹dzania. We wspó³czesnych
firmach nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e podsystem ten musi byæ silnie zintegrowany
z wszystkimi pozosta³ymi.
Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie wyników badañ dotycz¹cych zarz¹dzania jakoœci¹ w odniesieniu do wybranych metod, narzêdzi i technik
wspomagaj¹cych zarz¹dzanie w organizacji oraz weryfikacjê, na ile te instrumenty s¹ przydatne w jednostkach funkcjonuj¹cych na rzecz bezpieczeñstwa obywateli. Opracowanie zawiera te¿ wskazówki, jak odpowiednio dopasowaæ i wykorzystaæ narzêdzia w procesie ci¹g³ego doskonalenia organizacji.
Autorzy w procesie badawczym zweryfikowali nastêpuj¹ce zagadnienia:
l
Jakoœæ oraz sprawnoœæ dzia³añ organizacji publicznych zale¿y od tego jak jakoœæ i sprawnoœæ jest przez te organizacje rozumiana (definiowanie jakoœci);
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Organizacje powinny ci¹gle doskonaliæ swoje procesy poprzez ich monitorowanie i analizê, eliminowanie w¹skich garde³ oraz planowanie i wdra¿anie odpowiednich dzia³añ koryguj¹cych i usprawniaj¹cych procesy. W tym celu mo¿na
wykorzystaæ szereg metod i technik wspomagaj¹cych zarz¹dzanie jakoœci¹;
l
Na ile znane i wykorzystywane s¹ metody, narzêdzia i techniki wspomagaj¹ce
zarz¹dzanie jakoœci¹ w organizacjach publicznych;
l
Celem g³ównym organizacji publicznych, takich jak Pañstwowa Stra¿ Po¿arna (PSP) jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb spo³ecznych (obywateli), nie
zaœ przetrwanie. Czy w tym procesie wykorzystywane s¹ odpowiednie metody, narzêdzia i techniki wspomagaj¹ce zarz¹dzanie jakoœci¹?
l
Pracownicy zajmuj¹cy siê popraw¹ jakoœci w organizacji czêsto wykorzystuj¹
kilka dobrze znanych narzêdzi. Ich wiedza o szerokim wyborze metod i technik, których mo¿na u¿yæ w podnoszeniu jakoœci jest ograniczona;
l
Obok pytania: Jakie instrumenty istniej¹?, pojawia siê drugie: Kiedy siê ich u¿ywa? Mened¿erowie, nawet jeœli dobrze znaj¹ narzêdzia wspomagaj¹ce
zarz¹dzanie jakoœci¹, to nie wiedz¹, które z nich wybraæ i w jakich okolicznoœciach zastosowaæ;
l
Poprawa jakoœci rozci¹ga siê na wiele obszarów. Niezale¿nie od tego, czy buduje siê strategiê, odpowiada za rozwi¹zanie problemu, stworzenie planu projektu, za pozyskanie pomys³ów innych pracowników czy próbuje lepiej
zrozumieæ klienta, mo¿na zastosowaæ w³aœciwe narzêdzia w celu rozwoju swojej organizacji, doskonalenia jej skutecznoœci i samego siebie. Nale¿y zatem
odpowiedzieæ na pytanie, które z tych metod i technik wspomagaj¹cych
zarz¹dzanie jakoœci¹, nale¿y stosowaæ w jednostkach funkcjonuj¹cych na
rzecz bezpieczeñstwa?
Niniejsza publikacja w omówionym zakresie tematycznym wskazuje rozwi¹zania praktyczne, które mog¹ byæ wykorzystane przez zarz¹dzaj¹cych jednostkami funkcjonuj¹cymi na rzecz bezpieczeñstwa obywateli dla ci¹g³ego doskonalenia organizacji. Proponuje praktyczne wykorzystanie tych metod, narzêdzi i technik, które wspomagaj¹ zarz¹dzanie jakoœci¹ w tych jednostkach.
l

1. Analiza przyjêtych metod badawczych i problematyka
badawcza
W artykule do zbadania opinii funkcjonariuszy PSP na temat metod, narzêdzi
i technik zarz¹dzania jakoœci¹ stosowanych w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
pos³u¿ono siê ankiet¹. Ankieta jest prost¹ technik¹ gromadzenia informacji polegaj¹c¹ na wype³nieniu przez okreœlon¹ grupê osób specjalnych kwestionariuszy
o wysokim stopniu standaryzacji. Celem badañ ankietowych jest szybkie przebadanie pewnej liczby osób, jakiejœ grupy spo³ecznej. Pytania stawiane w ankiecie
zazwyczaj maj¹ formê anonimowego wywiadu, co jest korzystne i dla ankietera,
który mo¿e sprawnie przebadaæ du¿¹ liczbê respondentów, rozprowadzaj¹c albo
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rozsy³aj¹c odpowiedni¹ liczbê ankiet, jak równie¿ dla samych respondentów,
którzy nie musz¹ obawiaæ siê udzielania szczerych odpowiedzi. Ka¿da ankieta
powinna sk³adaæ siê z pewnych elementów, którymi s¹:
l
informacja o instytucji lub osobie firmuj¹cej badania;
l
zwiêz³a informacja o celu badania;
l
dodatkowe wyjaœnienia, jeœli s¹ potrzebne;
l
pytania odnosz¹ce siê do celów badania;
l
instrukcje dotycz¹ce sposobu odpowiadania na poszczególne pytania.
Ankieta, któr¹ pos³u¿ono siê w niniejszym badaniu, spe³nia powy¿sze wymogi. Pierwsza jej czêœæ zawiera cztery pytania dotycz¹ce charakterystyki badanej
grupy. Druga czêœæ ankiety sk³ada siê z czternastu pytañ, na które respondent odpowiada, wybieraj¹c jedno z podanych pod pytaniem stwierdzeñ. Przygotowane
pytania s¹ pytaniami rzeczowymi i jasnymi. Udzielenie odpowiedzi na pytania
ankiety zajmuje oko³o 5 minut. Ankieta zosta³a przeprowadzona w drugiej
po³owie 2013 roku oraz w pierwszej po³owie roku 2014.
Kwestionariusz ankiety zosta³ przygotowany dla grupy funkcjonariuszy PSP
bêd¹cych jednoczeœnie studentami Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej (SGSP).
Jest to badanie przeprowadzone na grupie 236 stra¿aków. Ankieta sk³ada siê
z 18 pytañ, które maj¹ na celu zbadanie nastêpuj¹cych zagadnieñ:
l
analiza polityki projakoœciowej w PSP;
l
oczekiwania w³adz samorz¹dowych i spo³ecznoœci lokalnej a dzia³ania PSP;
l
stosowanie metod CAF (The Common Assessment Framework) i 5S (dzia³ania projakoœciowe w organizacji) w PSP;
l
techniki i narzêdzia wspomagaj¹ce zarz¹dzanie jakoœci¹ stosowane w PSP;
l
certyfikacja PSP w ocenie pracowników.

2. Charakterystyka badanej zbiorowoœci
Jak ju¿ wspomniano, badania ankietowe przeprowadzono w drugiej po³owie
2013 roku oraz w pierwszej po³owie roku 2014 na grupie 236 funkcjonariuszy
PSP. Ankietê wype³nili g³ównie mê¿czyŸni (ponad 90%) i niewielka grupa kobiet
(nieca³e 10%). P³eæ ankietowanych przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. P³eæ ankietowanego
P³eæ

Liczba

Procent

kobieta

22

9,3

mê¿czyzna

213

90,3

1

0,4

brak odpowiedzi

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ empirycznych przeprowadzonych przy wspó³pracy
z firm¹ Per Aspera w Warszawie.

Najliczniejsz¹ grupê poœród ankietowanych stanowili stra¿acy ze sta¿em pracy od 3 do 6 lat (prawie 35%), nastêpnie od 6 do 10 lat (ponad 25%). Nastêpne gru-
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py stanowili funkcjonariusze ze sta¿em poni¿ej 3 lat (17%) i pracuj¹cy od 10 do
15 lat (ponad 10%). Najmniej liczna grupa, to najd³u¿ej zatrudnieni stra¿acy – ze
sta¿em od 25 do 30 lat (ok. 2%) oraz powy¿ej 30 lat (1,7%). Sta¿ pracy ankietowanych przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Sta¿ pracy ankietowanego
Sta¿

Liczba

Procent

poni¿ej 3 lat
3 – 6 lat
6 – 10 lat
10 – 15 lat
15 – 25 lat
25 – 30 lat
powy¿ej 30 lat
brak odpowiedzi

40
82
60
25
16
5
4
4

17,0
34,7
25,4
10,6
6,8
2,1
1,7
1,7

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ empirycznych przeprowadzonych przy wspó³pracy
z firm¹ Per Aspera w Warszawie.

Kolejnym punktem przeprowadzonej ankiety by³o pytanie o wykszta³cenie.
Zdecydowana wiêkszoœæ respondentów odpowiedzia³a, ¿e posiada wykszta³cenie
wy¿sze (97%), pozosta³e 3% ankietowanych ma wykszta³cenie œrednie. Otrzymane wyniki usprawiedliwia fakt, ¿e jak wspomniano na wstêpie, badanie przeprowadzone zosta³o wœród funkcjonariuszy bêd¹cych jednoczeœnie studentami
SGSP. Wykszta³cenie ankietowanych przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Wykszta³cenia ankietowanego
Wykszta³cenie

Liczba

Procent

wy¿sze
œrednie
zawodowe

229
7
0

97,0
3,0
0,0

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ empirycznych przeprowadzonych przy wspó³pracy
z firm¹ Per Aspera w Warszawie.

Respondenci poroszenie zostali równie¿ o wybranie, które z wymienionych
stanowisk s³u¿bowych zajmuj¹. Wœród ankietowanych najliczniejsz¹ grupê (prawie 37%) stanowili dowódcy zastêpu, m³odsi specjaliœci i starsi inspektorzy (s¹ to
stanowiska tego samego szczebla). Ponad 17% badanych to dowódcy sekcji lub
specjaliœci, niewiele mniej (14%) osób pracuje na stanowisku dowódcy zmiany,
zastêpcy dowódcy zmiany b¹dŸ starszego specjalisty. Najmniej liczne grupy to:
ratownicy, ratownicy-kierowcy b¹dŸ technicy (nieca³e 9%), starsi specjaliœci – ratownicy, specjaliœci – ratownicy i inspektorzy (6,4%) oraz naczelnicy wydzia³u
i ich zastêpcy (prawie 6%). Ma³¹ grupê wœród respondentów stanowili równie¿
sta¿yœci (ok. 5%) oraz osoby piastuj¹ce inne ni¿ wymienione w ankiecie stanowiska (5,5%). Rozk³ad stanowisk wœród badanych – tabela 4.
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Tabela 4. Stanowisko s³u¿bowe ankietowanego
Stanowisko

Liczba

Procent

naczelnik wydzia³u/z-ca naczelnika

14

5,9

d-ca zmiany/z-ca d-cy zmiany/st. specjalista

33

14,0

d-ca sekcji/ specjalista

41

17,4

d-ca zastêpu/ m³. specjalista/ st. inspektor

87

36,8

st. specjalista-ratownik/ specjalista-ratownik/
inspektor

15

6,4

st. operator sprzêtu specjalist./operator sprzêtu specjalist./m³. inspektor

0

0,0

ratownik/ ratownik-kierowca/ technik

21

8,9

sta¿ysta

12

5,1

inne lub brak odpowiedzi

13

5,5

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ empirycznych przeprowadzonych przy wspó³pracy
z firm¹ Per Aspera w Warszawie.

Z przedstawionej powy¿ej charakterystyki badanej zbiorowoœci wynika, ¿e
najliczniejsz¹ grupê osób stanowi¹ mê¿czyŸni z wy¿szym wykszta³ceniem, pracuj¹cy w PSP od 3 do 10 lat, zatrudnieni na stanowiskach œredniego szczebla.
Bardzo niewielu respondentów posiada bardzo d³ugi sta¿ pracy (powy¿ej 25 lat),
co œwiadczyæ mo¿e o braku chêci do dalszego kszta³cenia siê osób, które maj¹
ugruntowan¹ pozycjê w PSP. Analizuj¹c tabelê 2, stwierdziæ mo¿na, ¿e liczba badanych zmniejsza siê wraz z rosn¹c¹ liczb¹ przepracowanych lat. Z tabeli 4 wynika natomiast, ¿e najmniej liczn¹ grupê ankietowanych stanowi¹ pracownicy najwy¿szego i najni¿szego szczebla.

3. Analiza i ocena osi¹gniêtych wyników badañ
Druga czêœæ ankiety, sk³adaj¹ca siê z 12 pytañ, dotyczy³a zagadnieñ z zakresu
zarz¹dzania jakoœci¹ w PSP. Mia³a na celu m.in. analizê polityki projakoœciowej,
w tym zbadanie, jakie metody, techniki i narzêdzia wspomagaj¹ce zarz¹dzanie jakoœci¹ stosowane s¹ w PSP.
Respondenci zostali poproszeni o odpowiedŸ na pytanie: „Czy w PSP
przyk³ada siê du¿¹ wagê do zarz¹dzania jakoœci¹?” Ponad 49% badanych udzieli³o odpowiedzi przecz¹cej, 32% zaznaczy³o odpowiedŸ „trudno powiedzieæ”, natomiast tylko nieca³e 19% ankietowanych stwierdzi³o, ¿e w PSP przyk³ada siê
du¿¹ wagê do zarz¹dzania jakoœci¹. Z wyników przedstawionych w tabeli 5 wynika, ¿e w ocenie uczestnicz¹cych w ankiecie funkcjonariuszy zarz¹dzanie jakoœci¹
nie jest priorytetem w PSP (byæ mo¿e ankietowani nie maj¹ dostatecznej wiedzy
co do przyjêtej strategii zarz¹dzania jakoœci¹).
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Tabela 5. OdpowiedŸ ankietowanego na pytanie: „Czy w PSP przyk³ada siê du¿¹ wagê
do zarz¹dzania jakoœci¹?”
OdpowiedŸ

Liczba

Procent

tak
nie
trudno powiedzieæ

44
116
76

18,6
49,2
32,2

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ empirycznych przeprowadzonych przy wspó³pracy
z firm¹ Per Aspera w Warszawie.

Kolejne pytanie zadane respondentom brzmia³o: „Czy prze³o¿eni w PSP prowadz¹ politykê projakoœciow¹?” Z odpowiedzi ankietowanych wynika, ¿e w bardzo niewielkim stopniu, bowiem ponad 55% badanych odpowiedzia³o przecz¹co
a 31,4% zaznaczy³o odpowiedŸ „trudno powiedzieæ”. Jedynie 13,5% funkcjonariuszy stwierdzi³o, ¿e polityka projakoœciowa jest przez prze³o¿onych prowadzona. Mo¿liwe, ¿e ankietowani kojarz¹ zarz¹dzanie jakoœci¹ wy³¹cznie z normami.
Ocenê stra¿aków przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 6. OdpowiedŸ ankietowanego na pytanie: „Czy prze³o¿eni w PSP
prowadz¹ politykê projakoœciow¹?”
OdpowiedŸ

Liczba

Procent

tak

32

13,5

nie

130

55,1

trudno powiedzieæ

74

31,4

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ empirycznych przeprowadzonych przy wspó³pracy
z firm¹ Per Aspera w Warszawie.

Nastêpne pytanie, które pojawi³o siê w ankiecie, dotyczy³o w³aœciwego motywowania podw³adnych do dzia³añ projakoœciowych. Odpowiedzi kszta³towa³y
siê prawie tak samo jak w pytaniu poprzednim, co mo¿e œwiadczyæ o ugruntowanym zdaniu funkcjonariuszy na temat polityki projakoœciowej w PSP. Na pytanie: „Czy prze³o¿eni w³aœciwie motywuj¹ podw³adnych do dzia³añ projakoœciowych?” 55,5% respondentów odpowiedzia³a przecz¹co, a ponad 30% trudno by³o
powiedzieæ. Tylko oko³o 14% ankietowanych odpowiedzia³o twierdz¹co. Ocenê
motywowania do dzia³añ projakoœciowych pokazano w tabeli 7.
Tabela 7. OdpowiedŸ ankietowanego na pytanie: „Czy prze³o¿eni w³aœciwie motywuj¹
podw³adnych do dzia³añ projakoœciowych?”
OdpowiedŸ

Liczba

Procent

tak

34

14,4

nie

131

55,5

trudno powiedzieæ

71

30,1

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ empirycznych przeprowadzonych przy wspó³pracy
z firm¹ Per Aspera w Warszawie.
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Pytanie 8 ankiety mia³o na celu zbadanie zainteresowania pracowników
szczebla wykonawczego podwy¿szaniem jakoœci dzia³añ. O takim zainteresowaniu przekonanych jest nieca³e 38% respondentów, w ocenie ponad 32% ankietowanych pracownicy szczebla wykonawczego nie s¹ zainteresowani podwy¿szaniem jakoœci dzia³añ, natomiast prawie 30% badanych nie potrafi³o siê
zdecydowaæ i zaznaczy³o odpowiedŸ „trudno powiedzieæ”. Ocenê tego zagadnienia przedstawiono w tabeli 8.
Tabela 8. OdpowiedŸ ankietowanego na pytanie: „Czy pracownicy szczebla wykonawczego
s¹ zainteresowani podwy¿szaniem jakoœci dzia³añ?”
OdpowiedŸ

Liczba

Procent

tak

89

37,7

nie

77

32,6

trudno powiedzieæ

70

29,7

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ empirycznych przeprowadzonych przy wspó³pracy
z firm¹ Per Aspera w Warszawie.

Kolejnym pytanie ankiety dotyczy³o oceny, w jakim stopniu oczekiwania
w³adz samorz¹dowych s¹ brane pod uwagê w dzia³aniach PSP. Zdecydowana
wiêkszoœæ osób uczestnicz¹cych w badaniu uzna³a, ¿e w du¿ym lub œrednim stopniu, bowiem 11% respondentów wybra³o odpowiedŸ „w bardzo du¿ym”, a¿
47,5% stwierdzi³o, ¿e „w du¿ym”, a odpowiedzi „w œrednim” udzieli³o niespe³na
37% ankietowanych. Zaledwie 2,1% badanych uzna³o, ¿e oczekiwania w³adz samorz¹dowych s¹ brane pod uwagê w ma³ym stopniu, a 1,7%, ¿e nie s¹ brane pod
uwagê. Na zadane pytanie nie odpowiedzia³y dwie osoby, tj. 0,8% ogó³u. Ocenê
stra¿aków przedstawiono w tabeli 9.
Tabela 9. OdpowiedŸ ankietowanego na pytanie: „W jakim stopniu oczekiwania w³adz
samorz¹dowych s¹ brane pod uwagê w dzia³aniach PSP”?
OdpowiedŸ

Liczba

Procent

w bardzo du¿ym

26

11,0

w du¿ym

112

47,5

w œrednim

87

36,9

w ma³ym

5

2,1

nie s¹ brane pod uwagê

4

1,7

brak odpowiedzi

2

0,8

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ empirycznych przeprowadzonych przy wspó³pracy
z firm¹ Per Aspera w Warszawie.

Nastêpnym punktem kwestionariusza by³a proœba o ocenê, w jakim stopniu
oczekiwania spo³ecznoœci lokalnej s¹ brane pod uwagê w dzia³aniach PSP. Oceny
kszta³towa³y siê podobnie jak w pytaniu poprzednim, co œwiadczy o tym, ¿e PSP
nie tylko stara siê sprostaæ oczekiwaniom w³adz, ale tak¿e spo³eczeñstwa. Ponad
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16% stra¿aków uzna³o, ¿e wymagania lokalnej spo³ecznoœci s¹ brane pod uwagê
w bardzo du¿ym stopniu, 47,5% stwierdzi³o, ¿e w du¿ym, a ponad 27% zaznaczy³o odpowiedŸ „w œrednim”. Nieca³e 6% ankietowanych odpowiedzia³o, ¿e
PSP w ma³ym stopniu bierze pod uwagê oczekiwania spo³ecznoœci lokalnej, a tylko 3% oceni³o, ¿e oczekiwania te w ogóle nie s¹ brane pod uwagê. Opinie respondentów zaprezentowano w tabeli 10.
Tabela 10. OdpowiedŸ ankietowanego na pytanie: „W jakim stopniu oczekiwania spo³ecznoœci
lokalnej s¹ brane pod uwagê w dzia³aniach PSP?”
OdpowiedŸ

Liczba

Procent

w bardzo du¿ym

39

16,5

w du¿ym

112

47,5

w œrednim

64

27,1

w ma³ym

14

5,9

nie s¹ brane pod uwagê

7

3,0

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ empirycznych przeprowadzonych przy wspó³pracy
z firm¹ Per Aspera w Warszawie.

Pytanie 11 ankiety dotyczy³o stosowania w PSP Metody CAF (The Common
Assessment Framework), która skupia siê na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnieñ
zarz¹dczych. Zdecydowana wiêkszoœæ respondentów stwierdzi³a, ¿e metody tej
nie stosuje siê w PSP, jedynie 11,4% badanych potwierdzi³o jej stosowanie, natomiast nieca³e 4% ankietowanych nie udzieli³o odpowiedzi. Wyniki oceny tego
zagadnienia przedstawiono w tabeli 11.
Tabela 11. OdpowiedŸ ankietowanego na pytanie: „Czy w PSP stosowana jest samoocena
tj. Metoda CAF (The Common Assessment Framework)?”
OdpowiedŸ

Liczba

Procent

tak

27

11,4

nie

200

84,8

9

3,8

brak odpowiedzi

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ empirycznych przeprowadzonych przy wspó³pracy
z firm¹ Per Aspera w Warszawie.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym w kwestionariuszu by³o stosowanie
w PSP metody 5S, której celem jest tworzenie œrodowisk pracy sprzyjaj¹cych
dzia³aniom projakoœciowym, harmonijnej pracy i ci¹g³emu doskonaleniu, co
przek³ada siê na efektywnoœæ organizacji. A¿ 78% ankietowanych stwierdzi³o, ¿e
metoda ta nie jest w PSP stosowana, 19% respondentów przyzna³o, ¿e jest stosowana, natomiast 3% badanych nie udzieli³o odpowiedzi na to pytanie. Ocenê stosowania dzia³añ projakoœciowych w PSP zaprezentowano w tabeli 12.
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Tabela 12. OdpowiedŸ ankietowanego na pytanie: „Czy jest znana i stosowana metoda 5S
(dzia³ania projakoœciowe w organizacji)?”
OdpowiedŸ

Iloœæ

Procent

tak

45

19,0

nie

184

78,0

7

3,0

brak odpowiedzi

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ empirycznych przeprowadzonych przy wspó³pracy
z firm¹ Per Aspera w Warszawie.

Nastêpne pytanie brzmia³o: „Które z wymienionych technik stosuje siê w PSP?”.
Ankietowani mieli do wyboru nastêpuj¹ce techniki: Just in Time – strategia
zarz¹dzania zapasami polegaj¹ca na wyeliminowaniu marnotrawstwa poprzez
dostarczanie ka¿demu procesowi produkcji wszystkich niezbêdnych elementów
w odpowiednim momencie i wymaganej iloœci; Kanban – metoda sterowania
produkcj¹ poprzez nadzorowanie informacji i regulowanie przemieszczeñ materia³ów pomiêdzy procesami produkcyjnymi; Benchmarking – technika polegaj¹ca na doskonaleniu przedsiêbiorstwa dziêki ci¹g³ej ocenie jego us³ug, metod
i produktów w œwietle osi¹gniêæ liderów i konkurentów w danej bran¿y. Prawie
po³owa badanych (48,3%) odpowiedzia³a, ¿e stosowan¹ w PSP technik¹ jest Just
in Time, niespe³na 19% respondentów postawi³o na Benchmarking a 12,7% stra¿aków wybra³o odpowiedŸ Kanban. Ponad 20% osób uczestnicz¹cych w ankiecie
nie udzieli³o odpowiedzi na to pytanie, czyli w ich opinii ¿adna z wymienionych
technik nie jest stosowana w PSP b¹dŸ tych technik nie znaj¹. Odpowiedzi ankietowanych – tabela 13.
Tabela 13. OdpowiedŸ ankietowanego na pytanie: „Które z wymienionych technik
stosuje siê w PSP?”
Technika

Liczba

Procent

Just in Time

114

48,3

Kanban

30

12,7

Benchmarking

44

18,7

brak odpowiedzi

48

20,3

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ empirycznych przeprowadzonych przy wspó³pracy
z firm¹ Per Aspera w Warszawie.

Pytanie 14 mia³o na celu ustalenie, które z podstawowych narzêdzi statystycznego sterowania procesami wykorzystuje siê w PSP. Najczêœciej wskazywanym
(w niespe³na 26%) narzêdziem by³a karta kontrolna – graficzna metoda monitorowania prawid³owoœci przebiegu procesu, w której g³ówn¹ rolê pe³ni odpowiedni diagram przegl¹dowy. Kolejnym narzêdziem, pod wzglêdem liczby udzielo-
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nych odpowiedzi, jest schemat blokowy (inaczej diagram procesu – graficzne
przedstawienie procesu jako sekwencji operacji, czynnoœci elementarnych
i procesów jednostkowych oraz zale¿noœci miêdzy nimi), który zaznaczy³o ponad
21% ankietowanych. Nieca³e 17% respondentów wskaza³o, jako stosowany
w PSP Arkusz analityczny – narzêdzie s³u¿¹ce do zbierania i porz¹dkowania danych w celu monitorowania procesu. Odpowiedzi Diagram Ishikawy (inaczej
diagram rybiej oœci, wykres przyczynowo-skutkowy ukazuj¹cy przyczyny niepowodzeñ) udzieli³o niewiele ponad 8% badanych. Najmniej osób wskaza³o Diagram korelacji (wykres obrazuj¹cy zale¿noœci miêdzy dwoma zmiennymi) – ok.
5% oraz Diagram Pareto (narzêdzie pozwalaj¹ce na dokonanie hierarchizacji
czynników, które maj¹ wp³yw na badane zjawisko) i Histogram (wykres s³upkowy) – niespe³na 4% ankietowanych. Odpowiedzi stra¿aków przedstawiono w tabeli 14.
Tabela 14. OdpowiedŸ ankietowanego na pytanie: „Które z podstawowych narzêdzi
statystycznego sterowania procesami wykorzystuje siê w PSP?”
Narzêdzie

Liczba

Procent

Schemat blokowy
(Diagram procesu)

51

21,6

Kartê kontroln¹

61

25,9

Arkusz analityczny

40

16,9

Diagram Ishikawy

19

8,1

Diagram Pareto

9

3,8

Histogram

9

3,8

Diagram korelacji

12

5,1

brak odpowiedzi

35

14,8

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ empirycznych przeprowadzonych przy wspó³pracy
z firm¹ Per Aspera w Warszawie.

Kolejne pytanie ankiety dotyczy³o nowych narzêdzi zarz¹dzania jakoœci¹
wykorzystywanych w PSP. Respondenci mieli do wyboru 7 technik usprawniaj¹cych przebieg informacji. Najczêœciej wskazywane by³o drzewo decyzyjne
– ponad 30% odpowiedzi, nastêpnie diagram pokrewieñstwa ok. 13% i macierz
analizy danych – 12,3%. Niewiele ponad 8% ankietowanych wybra³o diagram
strza³kowy, 7,6% uzna³o, ¿e w PSP wykorzystuje siê diagram macierzowy, a niespe³na 7% stwierdzi³o, ¿e diagram relacji. Najmniej, jedynie 4,2% wskazañ dotyczy³o wykresu programowego procesu decyzji. Spora grupa, nieca³e 18% badanych, nie udzieli³o odpowiedzi, a co z tego wynika uzna³o, ¿e ¿adne z wymienionych narzêdzi zarz¹dzania jakoœci¹ nie jest wykorzystywane w Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej. Odpowiedzi respondentów zaprezentowano w tabeli 15.
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Tabela 15. OdpowiedŸ ankietowanego na pytanie: „Które z nowych narzêdzi zarz¹dzania
jakoœci¹, usprawniaj¹cych przebieg informacji, wykorzystuje siê w PSP?”
Narzêdzie

Liczba

Procent

Diagram pokrewieñstwa

31

13,1

Diagram relacji

16

6,8

Diagram macierzowy

18

7,6

Macierz analizy danych

29

12,3

Diagram strza³kowy

19

8,1

Drzewo decyzyjne

71

30,1

Wykres programowy procesu decyzji

10

4,2

brak odpowiedzi

42

17,8

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ empirycznych przeprowadzonych przy wspó³pracy
z firm¹ Per Aspera w Warszawie.

Nastêpne, zadane stra¿akom pytanie brzmia³o: „Czy organizacja by³a oceniana przez jednostki certyfikuj¹ce?”. Ponad 76% respondentów udzieli³o odpowiedzi przecz¹cej, niewiele ponad 19% stwierdzi³o, ¿e PSP by³o oceniane przez jednostki certyfikuj¹ce. 4,2% ankietowanych nie udzieli³o odpowiedzi na to pytanie,
czyli nie wiedzia³o, czy taka ocena mia³a miejsce. Zdanie ankietowanych przedstawiono w tabeli 16.
Tabela 16. OdpowiedŸ ankietowanego na pytanie: „Czy organizacja by³a oceniana
przez jednostki certyfikuj¹ce?”
OdpowiedŸ

Liczba

Procent

tak

45

19,1

nie

181

76,7

brak odpowiedzi

10

4,2

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ empirycznych przeprowadzonych przy wspó³pracy
z firm¹ Per Aspera w Warszawie.

Pytanie 17 kwestionariusza mia³o na celu zbadanie, czy wed³ug stra¿aków
w PSP zosta³ wdro¿ony i certyfikowany co najmniej jeden system zarz¹dzania.
Niespe³na 90% respondentów odpowiedzia³o, ¿e nie zosta³, zaledwie 4,7% odpowiedzia³o twierdz¹co, ale tylko 2,5% ankietowanych udzieli³o odpowiedzia³o
„tak” ze wskazaniem na ISO 9001 i Zintegrowany System Zarz¹dzania BHP.
Ma³a grupa – 3,8% badanych nie udzieli³a ¿adnej odpowiedzi na postawione pytanie. Opiniê stra¿aków na temat funkcjonuj¹cych w PSP systemów zarz¹dzania
pokazano w tabeli 17.

Metody, narzêdzia i techniki wspomagaj¹ce zarz¹dzanie jakoœci¹ w organizacjach ...

83

Tabela 17. OdpowiedŸ ankietowanego na pytanie: „Czy zosta³ wdro¿ony i certyfikowany
co najmniej jeden system zarz¹dzania, jaki?”
OdpowiedŸ

Liczba

tak

11

Procent

4,7

nie

210

89,0

jaki?

6

2,5

brak odpowiedzi

9

3,8

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ empirycznych przeprowadzonych przy wspó³pracy
z firm¹ Per Aspera w Warszawie.

Ostatni¹ kwesti¹ poruszon¹ w ankiecie by³o uczestnictwo Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w modelu Polskiej Nagrody Jakoœci. Zdecydowana wiêkszoœæ ankietowanych stwierdzi³a, ¿e PSP w tym modelu nie uczestniczy, tego zdania by³o
ponad 92% badanych. Zaledwie 3,4% respondentów wypowiedzia³o siê inaczej
i na zadane pytanie odpowiedzia³o „tak”. Niewielka grupa osób – 4,2% – nie zaznaczy³a ¿adnej odpowiedzi. Wypowiedzi stra¿aków przedstawiono w tabeli 18.
Tabela 18. OdpowiedŸ ankietowanego na pytanie: „Czy PSP uczestniczy w modelu
Polskiej Nagrody Jakoœci?”
OdpowiedŸ

Liczba

Procent

tak

8

3,4

nie

218

92,4

brak odpowiedzi

10

4,2

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ empirycznych przeprowadzonych przy wspó³pracy
z firm¹ Per Aspera w Warszawie.

4. Wnioski z przeprowadzonych badañ empirycznych
oraz propozycje rozwi¹zañ
Przeprowadzone na grupie 236 stra¿aków badania dotyczy³y zarz¹dzania jakoœci¹ w jednostkach Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Wyniki nie s¹ niestety zadowalaj¹ce, bowiem wiêkszoœæ respondentów uzna³a, ¿e w PSP nie przyk³ada siê du¿ej
wagi do zarz¹dzania jakoœci¹, prze³o¿eni nie prowadz¹ polityki projakoœciowej ani
nie motywuj¹ podw³adnych do dzia³añ projakoœciowych. Pracownicy szczebla
wykonawczego œrednio s¹ zainteresowani podwy¿szaniem jakoœci dzia³añ.
Zdaniem ankietowanych, oczekiwania w³adz samorz¹dowych, ale i spo³ecznoœci lokalnej s¹ w du¿ym stopniu brane pod uwagê w dzia³aniach PSP, a zatem
uznaæ mo¿na, ¿e to zaspokajanie potrzeb spo³ecznych, a nie przetrwanie jest nadrzêdnym celem tej organizacji. Niemniej jednak w procesie tym powinny byæ
wykorzystywane odpowiednie techniki i metody wspomagaj¹ce zarz¹dzanie jakoœci¹. W opinii œrednio 80% badanych w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej nie stosuje siê Metody CAF ani 5S. Organizacje powinny ci¹gle doskonaliæ swoje procesy
poprzez ich monitorowanie i analizê, eliminowanie w¹skich garde³ oraz plano-
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wanie i wdra¿anie odpowiednich dzia³añ koryguj¹cych i usprawniaj¹cych procesy. Jak wykaza³a przeprowadzona ankieta, w PSP nie stosuje siê lub stosuje tylko
najbardziej popularne narzêdzia statystycznego sterowania procesami, takie jak
karta kontrolna czy diagram procesu. Podobnie rzecz siê ma, jeœli chodzi o narzêdzia usprawniaj¹ce przebieg informacji. Wiêkszoœæ z nich nie jest wykorzystywana, poniewa¿ po prostu nie s¹ znane pracownikom PSP odpowiedzialnym za
poprawê jakoœci.
Za zgodne ze stanem rzeczywistym uznaæ nale¿y odpowiedzi stra¿aków na pytania dotycz¹ce certyfikacji. W opinii prawie 90% ankietowanych w PSP nie zosta³ wdro¿ony i certyfikowany ¿aden system zarz¹dzania, a nieca³e 80% twierdzi,
¿e organizacja, w której pracuj¹, nie by³a oceniana przez jednostki certyfikuj¹ce.
W Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej tylko kilka komend (m.in. Komenda G³ówna
PSP, Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie) wdro¿y³o system zarz¹dzania jakoœci¹ oparty na normach serii 9000, natomiast w Komendzie Wojewódzkiej
PSP w Warszawie system zarz¹dzania jakoœci¹ nie zosta³ wdro¿ony.
Zarz¹dzanie jakoœci¹ odbywa siê poprzez dzia³ania strategiczne komend oraz
przez prze³o¿onych i podw³adnych wykonuj¹cych obowi¹zki s³u¿bowe. Elementy zarz¹dzania jakoœci¹, narzêdzia i metody, wykorzystywane s¹ przez stra¿aków
w codziennej pracy.
Za³o¿enia zarz¹dzania przez jakoœæ, czyli Kompleksowe Zarz¹dzanie Jakoœci¹
(Total Quality Management – TQM) mog¹ zostaæ wdro¿one do komend w ca³ej
Polsce za pomoc¹ powszechnie znanych 14 zasad E. Deminga2, w szczególnoœci
poprzez:
l
Udoskonalenie metod kszta³cenia i szkolenia zawodowego stra¿aków Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, a co za tym idzie, wprowadzenie niezbêdnoœci badania ich opinii, co do jakoœci procesu kszta³cenia.
l
Przyswojenie przez pracowników nowej filozofii jakoœci. Nie wystarcz¹ jednak ogólnikowe stwierdzenia o zmianach podejœcia, lecz nale¿y myœleæ
o wdro¿eniu dzia³añ s³u¿¹cych podnoszeniu jakoœci, jak równie¿ mierzeniu
jej poziomu.
l
Trzeba równie¿ przyj¹æ za³o¿enie, ¿e od razu powinno siê dzia³aæ poprawnie,
a nie czekaæ na kontrolê i wskazówki. Jednym z podstawowych postulatów
Deminga jest wyeliminowanie zale¿noœci od masowej kontroli. Oznacza to
potrzebê ws³uchiwania siê w sugestie pracowników, podczas projektowania
poszczególnych rodzajów dzia³alnoœci. Wtedy szanse na poprawn¹ dzia³alnoœæ s¹ wiêksze. Nie mo¿na stawiaæ pracowników przed faktem dokonanym
i tylko kontrolowaæ wyniki ich pracy.
l
Decyduj¹c o wspó³pracy z innymi instytucjami, nale¿y zaprzestaæ praktyki
kierowania siê tylko cen¹ ich us³ug, np.: przy wyborze producentów trzeba
równie¿ braæ pod uwagê równie¿ i warunki serwisu. Nale¿y przy tym zauwa2

Z. Zymonik, A. Hamrol, P. Grudowski: Zarz¹dzanie jakoœci¹ i bezpieczeñstwem. PWE S.A.,
Warszawa 2013, s. 30.
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¿yæ, ¿e dostawcy tak¿e wykorzystuj¹ TQM jako drogê doskonalenia i promocji swoich us³ug.
l
Doskonalenie procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego jest procesem
ci¹g³ym. Zatem niezbêdne jest badanie zmian w zakresie potrzeb u¿ytkowników i ca³ego otoczenia organizacji, dostosowanie do nich dzia³alnoœci placówki oraz poziomu umiejêtnoœci zawodowych pracowników.
l
Nale¿y wprowadziæ na sta³e procedury szkolenia pracowników i ich doskonalenia zawodowego.
l
Trzeba tak¿e rozwijaæ umiejêtnoœci kierowania i rozwi¹zywania problemów.
Jedn¹ z najwa¿niejszych technik w tym zakresie, której nale¿y nauczyæ siê w celu sprawnego wprowadzania TQM, jest tzw. cykl Deminga (Plan, Do, Check,
Act).
l
Wszystkim pracownikom nale¿y zaszczepiæ przekonanie, ¿e ka¿dy mo¿e pracowaæ efektywnie, w warunkach, w których bêd¹ czuli siê bezpiecznie, bêd¹
mogli zadawaæ pytania, informowaæ o problemach.
l
Trzeba prze³amaæ bariery miêdzy statutowymi dzia³aniami komend oraz wewnêtrzne w samych komendach. Bariery te maj¹ ró¿ny charakter: fizyczny,
komunikacyjny, wynikaj¹cy z braku zrozumienia roli poszczególnych komórek w ca³ej organizacji oraz z powodów osobistych.
l
Nale¿y równie¿ z miejsca pracy wyeliminowaæ wszelkie has³a i slogany, gdy¿
nie maj¹ one ¿adnego znaczenia w ci¹g³ym podnoszeniu jakoœci.
l
Trzeba wyeliminowaæ standardy, które zak³adaj¹ plany iloœciowe, zarówno
dla pracowników, jak i dla kierownictwa. Odgórne podnoszenie planów
iloœciowych doprowadza do pogorszenia efektywnoœci pracy w d³u¿szej perspektywie. Dodatkowo doprowadza to do wewnêtrznej konkurencji pomiêdzy wydzia³ami, pracownikami i w konsekwencji do powa¿nych problemów.
Lepiej jest wprowadziæ œrodki pomocy wspieraj¹ce nowoczesne metody
zarz¹dzania i wprowadziæ metody statystyczne do oceny procesów.
l
Niezbêdna jest tak¿e zmiana nieprawid³owych warunków pracy, przestarza³ego sprzêtu i niew³aœciwych procedur.
l
Nale¿y na sta³e wprowadziæ intensywny program edukacji i samodoskonalenia ka¿dego pracownika w zakresie wiedzy i umiejêtnoœci zawodowych. Jest
to niezbêdne, gdy¿ wymagania i warunki pracy, g³ównie pod wp³ywem nowych technologii, sprzêtu ulegaj¹ bardzo szybkim zmianom.
l
Zarz¹dzaj¹cy musz¹ informowaæ o nowej wizji pracowników. W ten sposób
ujednolicone zostan¹ cele g³ówne, a tym samym podniesiona zostanie efektywnoœæ dzia³alnoœci komend.
Wspó³czesne przedsiêbiorstwa staj¹ce wobec wyzwañ konkurencji oraz instytucje non profit, w tym zw³aszcza te o charakterze miêdzynarodowym, zmuszone
s¹ do poszukiwania innowacyjnych rozwi¹zañ mog¹cych przyczyniæ siê do zwiêkszenia ich konkurencyjnoœci. Metod¹ pozwalaj¹c¹ na osi¹gniêcie tego celu mo¿e
byæ koncentracja wysi³ków na podnoszeniu b¹dŸ zapewnieniu oczekiwanego

Zeszyty Naukowe SGSP nr 52 (4) 2014

86

przez klientów poziomu jakoœci. Jednym z najskuteczniejszych narzêdzi w tym
zakresie jest wdro¿enie i ewentualna certyfikacja systemu zarz¹dzania jakoœci¹.
Pozwala to na osi¹gniêcie przez organizacjê realizuj¹c¹ politykê projakoœciow¹
wymiernych korzyœci, a sam fakt uzyskania certyfikatu stanowi dla kontrahentów i innych podmiotów zainteresowanych namacalny dowód na zdolnoœæ do
sprostania przez firmê stawianym jej wymaganiom3.
Zwolennicy systemów zarz¹dzania jakoœci¹ podkreœlaj¹ liczne korzyœci maj¹ce
prowadziæ do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym, na które
mo¿e liczyæ przedsiêbiorstwo, które wdro¿y system zarz¹dzania jakoœci¹. Mo¿na je
zakwalifikowaæ do dwóch grup. Pierwsz¹ stanowi¹ korzyœci zewnêtrzne, drug¹ zaœ
– korzyœci wewnêtrzne. Wœród korzyœci zewnêtrznych wskazuje siê zwykle na marketingowy aspekt posiadania certyfikatu. W zwi¹zku z tym, i¿ rynek faworyzuje
przedsiêbiorstwa posiadaj¹ce certyfikowane systemy zarz¹dzania jakoœci¹, z punktu widzenia strategii marketingowej przysparzaj¹ one istotnego argumentu,
mog¹cego prowadziæ do uzyskania przewagi konkurencyjnej w stosunku do pozosta³ych przedsiêbiorstw4. Tworzy to równie¿ szansê na wytworzenie korzystnego
wizerunku firmy lub jego poprawê. Dziêki certyfikacji systemu zarz¹dzania jakoœci¹ mo¿liwe jest równie¿ pozyskanie b¹dŸ zwiêkszenie zaufania klientów oraz innych stron zainteresowanych dzia³alnoœci¹ organizacji.
Inn¹ korzyœci¹ zewnêtrzn¹ wdro¿enia i utrzymania systemu jest ³atwiejsze
spe³nienie wymogów prawnych dotycz¹cych ochrony œrodowiska, bezpieczeñstwa pracy i odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody powsta³e w zwi¹zku z wadliwoœci¹ us³ug5.
Funkcjonuj¹cy w organizacji System Zarz¹dzania Jakoœci¹ (SZJ) powinien
w za³o¿eniu przynieœæ zdecydowanie wiêcej korzyœci w sferze wewnêtrznej. Jako
najwa¿niejsze z nich wskazuje siê usprawnienie procesów, w szczególnoœci procesów produkcji i dystrybucji, poprzez zlokalizowanie przyczyn niezgodnoœci oraz
ich likwidacjê. Dziêki udokumentowaniu regu³ postêpowania, wymagañ procesów, urz¹dzeñ, materia³ów, œrodowiska i kwalifikacji personelu, powinny wytworzyæ siê warunki do osi¹gania powtarzalnoœci rezultatów. Struktura organizacyjna,
procesy, metody i dokumenty stosowane w przedsiêbiorstwie zostaj¹ dok³adnie
przeanalizowane; tym samym rozpoznane zostaj¹ silne i s³abe strony przedsiêbiorstwa6. W³aœciwie prowadzona dokumentacja SZJ powinna przyczyniæ siê do poprawy i ujednolicenia systemu informacji zarz¹dczej i obiegu dokumentacji. W konsekwencji powinno to doprowadziæ do polepszenia organizacji pracy, uporz¹dkowania struktury organizacyjnej oraz poprawy komunikacji wewnêtrznej.
Stosowanie SZJ powinno równie¿ skutkowaæ wzrostem œwiadomoœci personelu w zakresie jakoœci oraz lepsz¹ organizacj¹ pracy i podniesieniem morale pra3

J. Chabiera: Zarz¹dzanie jakoœci¹. Centrum Informacji Menad¿era, Warszawa 2000, s. 88.
Tam¿e, s. 90.
5
S. Jakubowski: System zarz¹dzania jakoœci¹ w funkcjonowaniu urzêdu miasta. P³ockie Towarzystwo Naukowe, P³ock 2006, s. 58.
6
Tam¿e, s. 60.
4
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cowników. Jako narzêdzie wzrostu kultury firmy oraz sposób tworzenia klimatu
integracji pracowników z celami przedsiêbiorstwa, wdro¿enie systemu stwarza
szansê na zmianê œwiadomoœci ludzi, a tak¿e stworzenie skutecznego systemu
motywacyjnego oraz umocnienie wewnêtrznej dyscypliny.
System zarz¹dzania jakoœci¹ bywa równie¿ traktowany jako narzêdzie s³u¿¹ce
identyfikacji miejsc i okreœlenie sposobów obni¿ki kosztów jakoœci7. Chodzi
tu przede wszystkim o takie pozycje kosztów, jak: koszty poprawek, napraw
i przeróbek, koszty reklamacji, dodatkowych kontroli i badañ, koszty zamro¿enia œrodków obrotowych w nieefektywnie zorganizowanej produkcji. Redukcja
kosztów powinna dokonywaæ siê poprzez zmniejszenie kosztów braków oraz kosztów kontroli jakoœci.
Kolejn¹ korzyœci¹ wskazywan¹ jako rezultat wdro¿enia SZJ jest usprawnienie
systemu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Zdaniem wielu ekspertów, system
zarz¹dzania jakoœci¹ zgodny z normami ISO podnosi skutecznoœæ organizacji
i efektywnoœæ gospodarowania posiadanymi zasobami.
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The article discusses the problems of quality management. Many
organizations do not undertake any activities aiming at effective quality
management. Many companies stop their activities concerning quality
management ,at some level and do not improve it. It is obvious that for the
company which aims at its success, it is important and necessary to
implement the quality management in every field of its activity. The quality
is often considered by the managers as the strategic problem. The factor of
this new approach is the introduction of quality into the main objectives of
the organization. It is commonly understood that there is a necessity to
control the quality as one of the main functions of management system.
The aim of the article is to present the research results dealing with the
quality management for selected methods, tools and management
supporting techniques in the organization. The article verifies the
instruments and answers the question whether they are useful when
operating for people safety. The article describes some tips as how to fit and
use the tools in the process of organization improvement.
Keywords: management, organization, quality, complex management
of quality.
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Omówienie
LEAD

Produkty ubezpieczeniowe jako instrumenty
zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo ekonomiczne
podmiotom funkcjonuj¹cym na rynku
Zachodz¹ce zmiany w ka¿dej dzia³alnoœci cz³owieka postrzegamy jako
zdarzenia. Wyst¹pienie niepomyœlnego zdarzenia ma wp³yw na nasze ¿ycie i na nasz¹ dzia³alnoœæ, dlatego ludzie od zawsze poszukiwali mo¿liwoœci
i wiedzy, jak zabezpieczyæ siê przed skutkami niepo¿¹danych zdarzeñ.
Skutki katastroficznych zdarzeñ maj¹ charakter negatywny, powoduj¹c
straty i szkody o ró¿norodnej skali wielkoœci. Konsekwencje niepo¿¹danych
zjawisk maj¹ chakakter ekonomiczny i s¹ wyra¿one w pieni¹dzu. Ekonomiczny charakter skutków zdarzeñ mo¿emy wyraziæ wtedy, gdy dochodzi do
utraty lub zmniejszenia naszych dochodów lub maj¹tku. Wskutek tego
podmioty próbuj¹ siê zabezpieczaæ przed skutkami tych zjawisk, wykorzystuj¹c narzêdzia funkcjonuj¹ce na rynku finansowym. Produkty ubezpieczeniowe nale¿¹ do instrumentów finansowych, które ludzie wykorzystuj¹
do zabezpieczania siê przed szkodliwymi zdarzeniami na okreœlonych warunkach. Ubezpieczenia definiowane s¹ jako narzêdzia gospodarcze, których celem jest ³agodzenie lub pe³na likwiadacja finansowych skutków
zdarzeñ losowych przez roz³o¿enie tego ciê¿aru na wiele podmiotów, którym owe niebezpieczeñstwa zagra¿aj¹. Ubezpieczenia nie pozwalaj¹ na
zlikwidowanie przyczyn ani nastêpstw nieszczêœliwych wypadków losowych, ale umo¿liwiaj¹ zmniejszenie finansowych obci¹¿eñ. Zasadne wydaje siê stwierdzenie, ¿e ka¿dy cz³owiek powinien byæ zainteresowany
dbaniem o siebie, swoich bliskich i zgromadzony maj¹tek poprzez zabezpieczenie siê przed negatywnym dzia³aniem ró¿nych czynników1.
S³owa kluczowe: ubezpieczenie, instytucje ubezpieczeniowe, rodzaje
produktów ubezpieczeniowych, bezpieczeñstwo finansowe.

1

E. Bogacka-Kisiel: Finanse osobiste. Zachowania, produkty, strategie. Wydawnictwo PWN,
Warszawa 2012, s. 241.
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1. Rola i znaczenie ubezpieczeñ
Ubezpieczenia stanowi¹ wa¿ny element struktury spo³ecznej i ekonomicznej
pañstwa. Nie wyobra¿amy sobie wspó³czesnego pañstwa bez rozwiniêtych systemów ubezpieczeñ. Zarówno kontrakty gospodarcze, jak i poruszaj¹ce siê pojazdy
czy lataj¹ce samoloty wymagaj¹ dla sprawnego dzia³ania wsparcia ubezpieczeniowego2. Ubezpieczenia zosta³y zapocz¹tkowane w dawnych dziejach historycznych. W jêzyku ³aciñskim bezpieczeñstwo oznacza securitas, a ubezpieczenie assecuramentum. Ubezpieczenie to asekuracja, innymi s³owy mówi¹c, ¿ycie bez troski
i obawy o swój maj¹tek i dobra materialne. Instytucja ubezpieczeñ to jedna z najstarszych organizacji finansowych. Powsta³a wobec wystêpowania ryzyka w ¿yciu cz³owieka i jego dzia³alnoœci gospodarczej3. Przyczyn¹ stworzenia ubezpieczeñ by³o d¹¿enie do ograniczenia skutków niekorzystnych zdarzeñ losowych
spowodowanych si³ami natury b¹dŸ skutkami dzia³alnoœci cz³owieka. Próbowano stworzyæ system ochrony oparty na wspó³dzia³aniu, który ogranicza³by skutki
niekorzystnych zdarzeñ i dawa³by mo¿liwoœæ odbudowy zniszczonych b¹dŸ
utraconych dóbr materialnych. W celu zapewnienia najwy¿szego poziomu bezpieczeñstwa spo³eczeñstwu, tworzone s¹ ró¿nego rodzaju systemy, w ramach których funkcjonuj¹ podsystemy realizuj¹ce zadania w zakresie poszczególnych
dziedzin ¿ycia ludzi. Kluczow¹ zasad¹ ubezpieczeñ jest pokrycie strat powsta³ych w wyniku nieszczêœliwych zdarzeñ losowych, zapewnienie œrodków na
pokrycie kosztów leczenia lub zgromadzenie œrodków na staroœæ, gdy zakoñczy
siê aktywnoœæ zawodowa. Realizacja ubezpieczenia nastêpuje przez wyp³atê odszkodowañ i œwiadczeñ z funduszu tworzonego ze sk³adek osób ubezpieczonych.
Dziêki temu ubezpieczenie pozwala na dzielenie siê z innymi kosztami leczenia,
emerytury lub renty. Ubezpieczenia s¹ form¹ zabezpieczenia spo³ecznego ludnoœci przy pomocy zak³adów ubezpieczeniowych. Zorganizowane s¹ one dla konkretnych ryzyk ¿yciowych takich, jak: choroba, inwalidztwo, wypadek przy pracy, staroœæ, œmieræ ¿ywiciela rodziny czy bezrobocie oraz maj¹tkowych, takich
jak: kradzie¿ dóbr materialnych, po¿ar dóbr, zniszczenie nieruchomoœci przez
¿ywio³y naturalne. Istot¹ ubezpieczeñ s¹ pojemne i elastyczne instrumenty polityki gospodarczej, które s³u¿¹ w g³ównej mierze gospodarce narodowej. Ubezpieczenia pe³ni¹ rolê jako mechanizmy gospodarcze. Zadania oraz sposoby ich realizacji s¹ zwi¹zane z funkcjami i zasadami ubezpieczeñ. Nadrzêdnym zadaniem
ubezpieczeñ, jako instytucji gospodarczej, jest eliminowanie trosk i obaw
zwi¹zanych z finansowymi skutkami zdarzeñ losowych, tak z punktu widzenia
indywidualnego, jak i ogólnonarodowego.

2

J. Handschke, J. Monkiewicz: Ubezpieczenia. Podrêcznik akademicki. Wydawnictwo Poltext,
Warszawa 2010. s. 11.
3
S. Owsiak: Finanse publiczne. Finanse ubezpieczeñ spo³ecznych. Obowi¹zki pañstwa w zakresie
ubezpieczeñ. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 136.
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2. Rynek ubezpieczeñ i instytucje ubezpieczeniowe
funkcjonuj¹ce w Polsce
Na œwiecie funkcjonuje kilkanaœcie tysiêcy firm ubezpieczeniowych oferuj¹cych us³ugi ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciele dzia³aj¹ najczêœciej
jako organizacje spó³dzielcze lub organizacje ubezpieczeñ wzajemnych albo jako
spó³ki kapita³owe. Ubezpieczyciele s¹ g³ównie przedsiêbiorstwami prywatnymi,
sporadycznie pañstwowymi lub mieszanymi4. Warunki ich dzia³ania s¹ rozmaite
w ró¿nych krajach. Nowoczesny rynek ubezpieczeniowy mo¿e rozwijaæ siê
w sprzyjaj¹cym otoczeniu, na które sk³adaj¹ siê przede wszystkim:
l
kultura, tradycje i œwiadomoœæ ubezpieczeniowa,
l
odpowiednio skonstruowany system prawny dzia³alnoœci ubezpieczeniowej,
l
sprzyjaj¹cy system podatkowy,
l
w³aœciwy system emerytalny,
l
rozwiniêty rynek kapita³owy,
l
wysoki produkt krajowy brutto,
l
stabilnoœæ gospodarcza,
l
niski wskaŸnik inflacji,
5
l
bogactwo mieszkañców .
Ryzyko towarzyszy praktycznie wszystkim dzia³aniom cz³owieka i wi¹¿e siê
z ka¿d¹ chwil¹ jego ¿ycia. Skutki ryzyka w jakiejkolwiek dzia³alnoœci mog¹ byæ
dotkliwie odczuwalne finansowo – i w³aœnie ten aspekt ryzyka jest przes³ank¹ pojawienia siê instytucji ubezpieczeñ6. Dzia³alnoœæ ubezpieczeniowa obejmuje ca³okszta³t powi¹zañ i relacji pomiêdzy jednostkami oferuj¹cymi ten rodzaj us³ug7
(reprezentuj¹ one poda¿ us³ug ubezpieczeniowych) a jednostkami zg³aszaj¹cymi
zapotrzebowanie na nie (one z kolei reprezentuj¹ popyt na us³ugi ubezpieczeniowe) zgodnie z ich mo¿liwoœciami finansowymi. G³ównym celem dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej jest przestrzenne i czasowe roz³o¿enie ekonomicznych skutków zdarzeñ losowych. W literaturze przedmiotu spotkaæ mo¿na te¿ pogl¹d,
zgodnie z którym rynek ubezpieczeniowy to zespó³ wszystkich kupuj¹cych
ochronê ubezpieczeniow¹ (to klienci zg³aszaj¹cy zapotrzebowanie, czyli popyt)
i sprzedaj¹cych (instytucje ubezpieczeniowe stanowi¹ce stronê poda¿ow¹), których wzajemne oddzia³ywanie kszta³tuje popyt i poda¿ oraz wywiera wp³yw na
wysokoœæ cen8. Rynek ten jest z³o¿onym uk³adem powi¹zañ podmiotów oraz seg4
H. van Gleder: Insurance Company Organization and Management Structure, [w:] A Guide to Insurance Management, S. Diacon (red.), Houndmills 1990, s. 91.
5
W.Ronka-Chmielowiec: Rys historyczny ubezpieczeñ, [w:] Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko,
Ronka-Chmielowiec W. (red.). Warszawa 2002, s. 16.
6
T. Michalski, A. Karmañska, A. Œliwiñski: Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia
oceny. Warszawa 2004, s. 1.
7
Dotyczy wykonywania czynnoœci ubezpieczeniowych zwi¹zanych z oferowaniem i udzielaniem
ochrony na wypadek ryzyka wyst¹pienia skutków zdarzeñ losowych.
8
T. Sangowski: Polski rynek ubezpieczeñ – stan, kierunki rozwoju, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, t. IV, Bydgoszcz 2002, s. 181.
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mentów rynkowych (ró¿ne formy i rodzaje ubezpieczeñ), których aktualny stan
wyznacza zespó³ czynników wewnêtrznych i zewnêtrznych9. Rynek ubezpieczeniowych, tak jak ka¿dy rynek w ujêciu ekonomicznym, mo¿na definiowaæ w ujêciu makroekonomicznym i mikroekonomicznym. W ujêciu makroekonomicznym rynek ubezpieczeniowy to ogó³ stosunków wymiennych miêdzy uczestnikami, w którym wyró¿niamy stronê podmiotow¹, gdzie po stronie poda¿y s¹
zak³ady ubezpieczeñ, a po stronie popytu klienci indywidualni oraz inne podmioty odczuwaj¹ce ryzyko zwi¹zane z ochron¹ dóbr materialnych i niematerialnych. W ujêciu mikroekonomicznym rynek ubezpieczeniowy jest to zespó³
powi¹zañ zak³adu ubezpieczeñ z jego klientami i potencjalnymi odbiorcami,
a tak¿e z konkurentami na tym rynku. Rynek ubezpieczeniowy, tak jak ka¿dy inny
rynek, mo¿na analizowaæ w dwóch aspektach – przedmiotowym i podmiotowym.
Struktura przedmiotowa odnosi siê do rodzaju ubezpieczeñ oferowanych i kupowanych, wielkoœci sprzeda¿y i szkodowoœci poszczególnych grup ubezpieczeñ.
Oferta zak³adów ubezpieczeñ zale¿y z jednej strony od zakresu zezwolenia na wykonywanie dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (co jest zwi¹zane z potencja³em finansowym zak³adu), z drugiej od potrzeb klientów oraz op³acalnoœci (przy uwzglêdnieniu kosztów wytworzenia i wysokoœci cen) prowadzenia poszczególnych grup
i rodzajów ubezpieczeñ. Na ofertê zak³adów ubezpieczeñ wp³ywa przede wszystkim popyt klientów, którzy reaguj¹ na zmiany cen. Wystêpuje zale¿noœæ miêdzy
wzrostem popytu ubezpieczeniowego a poziomem dochodu10. W drugim ujêciu
rynek ubezpieczeniowy tworz¹ podmioty, których dzia³alnoœæ zwi¹zana jest
z procesem ubezpieczenia. Filar stanowi¹: po stronie poda¿owej zak³ady ubezpieczeñ lub reasekuracji, po stronie popytowej – ubezpieczaj¹cy, czyli osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne bez osobowoœci prawnej11.
Tabela 1. Struktura rynku us³ug ubezpieczeniowych
Rynek

Strona poda¿owa

Struktura
podmiotowa

• zak³ady ubezpieczeñ i reasekuracji,
• poœrednicy (agenci, brokerzy, innymi

Strona popytowa

•

sprzedawcy ubezpieczeñ.

Struktura
przedmiotowa

•

us³ugi ubezpieczeniowe,
• us³ugi dodatkowe.

gospodarstwa domowe,
• przedsiêbiorstwa,
• pozosta³e podmioty.

• potrzeby + fundusz nabywczy,
potrzeby podstawowe np. bezpieczeñstwo,
ochrona,
• potrzeby dodatkowe np. inwestycje,
• potrzeby uzupe³niaj¹ce np. oszczêdnoœci.

•

îród³o: Nowotarska-Romaniak B.: Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu us³ugi ubezpieczeniowej. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013, s. 23.

9

A. Szromnik: Psychologiczne uwarunkowania przemian polskiego rynku ubezpieczeniowego,
cz. 1. Wiadomoœci Ubezpieczeniowe 1998, nr 7–8, s. 3.
10
P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus: Ekonomia. Warszawa 2012, s. 63–101.
11
W. Ronka-Chmielowiec (red.): Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko. Warszawa 2002, s. 80–83.

Produkty ubezpieczeniowe jako instrumenty zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo...

93

Poprzez dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹ rozumie siê wykonywanie czynnoœci
ubezpieczeniowych zwi¹zanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka i wyst¹pienia skutków zdarzeñ losowych12. Rozwój ubezpieczeñ w poszczególnych krajach by³ zawsze nierozerwalnie zwi¹zany z rozwojem gospodarczym danego kraju i zamo¿noœci¹ jego spo³eczeñstwa. Osi¹gniêcia gospodarcze,
rozwój i postêp kultury, stosunków spo³ecznych i miêdzynarodowych przyczynia siê do powstawania nowoczesnych systemów ubezpieczeniowych funkcjonuj¹cych niemal we wszystkich krajach œwiata. Na rynku dzia³aj¹ du¿e zak³ady
ubezpieczeñ, których liczba siêga kilkuset, a ich dzia³alnoœæ ma zasiêg miêdzynarodowy13. S¹ to zarówno zak³ady ubezpieczeñ, jak i towarzystwa ubezpieczeñ
wzajemnych, polskie oddzia³y ubezpieczycieli zagranicznych oraz jeden reasekurator. Na dzieñ 31 grudnia 2012 r. Polska Izba Ubezpieczeñ zrzesza³a 75 cz³onków. Wœród nich by³o 51 spó³ek akcyjnych, 16 oddzia³ów zagranicznych oraz
8 towarzystw ubezpieczeñ wzajemnych. Analizuj¹c otoczenie zak³adu ubezpieczeñ, mo¿na stwierdziæ, ¿e nad poprawnoœci¹ funkcjonowania ubezpieczeñ czuwa wiele instytucji, które zapewniaj¹ stabilizacjê na rynku ubezpieczeniowym.
Do tych instytucji nale¿y zaliczyæ:
l
Ministra Finansów,
l
Komisjê Nadzoru Finansowego,
l
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
l
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
l
Polsk¹ Izba Ubezpieczeñ,
l
Rzecznika Ubezpieczeniowego,
l
Reasekuratorów,
l
Banki i inne instytucje powi¹zane kapita³owo z zak³adem ubezpieczeñ,
l
Urzêdy skarbowe,
l
Agentów,
l
Rzeczoznawców,
l
Komisarzy awaryjnych,
l
Dyspaszerzy,
l
Cedentów,
l
Aktuariuszy,
l
Brokerów,
l
Klientów.

12

Ustawa z 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowe. Art. 3, pkt 1.
B. Nowotarska-Romaniak: Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu us³ugi
ubezpieczeniowej. Wolters Kluwer Polska SA. Warszawa 2013, s. 23.
13
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Podstawowymi instytucjami wspó³pracuj¹cymi z zak³adem ubezpieczeñ s¹
reasekuratorzy14, cedenci15, aktuariusze16 i klienci, którzy wp³ywaj¹ na rozwój firmy. Podmioty wp³ywaj¹ce na zwiêkszenie popytu na us³ugi ubezpieczeniowe, to
agenci ubezpieczeniowi17 i brokerzy18. Przy likwidacji szkody z zak³adem ubezpieczeñ wspó³pracuj¹ komisarze awaryjni19, dyspaszerze20 i rzeczoznawcy do
spraw likwidacji szkód21. Do instytucji samorz¹dowych dzia³aj¹cych na polskim
rynku ubezpieczeniowym zalicza siê przede wszystkim Polsk¹ Izbê Ubezpieczeñ,
która zrzesza wszystkich krajowych ubezpieczycieli dzia³aj¹cych na rynku.
W porównaniu do 2011 r. liczba cz³onków PIU nie uleg³a zmianie. Wed³ug danych komisji Nadzoru Finansowego, na koniec 2012 r. w Polsce notyfikowanych
by³o prawie 500 zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ22. PIU reprezentuje ubezpieczycieli wobec organów w³adzy i administracji pañstwowej, tworzy warunki
rozwoju dzia³alnoœci zak³adów, wspó³dzia³a z organami w³adzy i innymi instytucjami, wspiera ponoszenie kwalifikacji oraz zbiera informacje o rynku i opracowuje analizy itp. Ubezpieczyciele dzia³aj¹ na regulowanym rynku i s¹ instytucjami zaufania publicznego. Pe³ni¹ istotn¹ rolê w gospodarce rynkowej i wspó³organizuj¹ rynek ubezpieczeniowy. Z rynkiem ubezpieczeñ zwi¹zane s¹ instytucje
ochrony ubezpieczeniowej, takie jak nadzór ubezpieczeniowy, Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczeñ Komunikacyjnych, Rzecznik Ubezpieczeniowy oraz organizacje us³ugowe. Przedsiêbiorstwa ubezpieczeniowe musz¹ byæ obudowane instytucjami ochrony ubezpieczeniowej, aby gwarancje realnoœci ochrony by³y wystarczaj¹co silne. Najwa¿niejsz¹ instytucj¹
ochrony ubezpieczeniowej jest nadzór ubezpieczeniowy23. Gospodarka finansowa ubezpieczycieli jest nadzorowana przez Komisjê Nadzoru Finansowego.
Nadrzêdn¹ rol¹ Komisji jest zadbanie o ekonomiczn¹ gwarancjê realnoœci ochrony ubezpieczeniowej. KNF czuwa nad tym, czy poziom zabezpieczenia kapi14

Reasekurator – przez dzia³alnoœæ reasekuracyjn¹ rozumie siê wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z przyjmowaniem ryzyka cedowanego przez zak³ad ubezpieczeñ lub przez zak³ad reasekuracji
oraz dalsze cedowanie przyjêtego ryzyka.
15
Cedent – ubezpieczyciel, który przenosi prawa wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia.
16
Aktuariusz – osoba fizyczna wykonuj¹ca czynnoœci w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, wpisana do rejestru aktuariuszy.
17
Agent ubezpieczeniowy – przedsiêbiorca wykonuj¹cy dzia³alnoœæ agencyjn¹ na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zak³adem ubezpieczeñ i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych.
18
Broker ubezpieczeniowy – osoba fizyczna lub prawna posiadaj¹ca wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie dzia³alnoœci brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
19
Komisarz awaryjni – osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie umowy zastêpuje ubezpieczyciela na terenie innego pañstwa w przypadkach powstania szkód lub awarii objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹. Komisarz dzia³a w imieniu zak³adu ubezpieczeñ, za³atwiaj¹c za niego przede wszystkim
szereg spraw zwi¹zanych z likwidacj¹ szkody. Wykonuje dodatkowo funkcje pomocowe, informacyjne,
instrukta¿owe wobec ubezpieczonego.
20
Dyspaszer – rzeczoznawca oceniaj¹cy straty poniesione podczas awarii statku.
21
B. Nowotarska-Romaniak: op.cit., s. 52.
22
Raport roczny Polskiej Izby Ubezpieczeniowej 2012.
23
B. Hadyniak: Przedsiêbiorstwo ubezpieczeniowe. Rozdzia³ 5.8. Ubezpieczenia. Podrêcznik Akademicki. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, s. 182.
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ta³owego firm jest odpowiedni oraz czy aktywa na pokrycie przysz³ych zobowi¹zañ wobec klientów s¹ lokowane w sposób uwzglêdniaj¹cy zasady
ostro¿noœciowe wymagane przez europejskie i polskie prawo. Ubezpieczyciele
tworz¹ i finansuj¹ Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który gwarantuje
wyp³atê œwiadczeñ w okreœlonych sytuacjach, a ponadto pe³ni rolê administratora systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych, a tak¿e uzupe³nia dzia³anie nadzoru
ubezpieczeniowego. Podstawowym zadaniem Funduszu jest zaspokajanie roszczeñ z tytu³u obowi¹zkowych ubezpieczeñ odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i odpowiedzialnoœci cywilnej rolników za szkody
powsta³e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Innym wsparciem gwarancji
ekonomicznych ochrony jest Polskie Biuro Ubezpieczeñ Komunikacyjnych,
które gwarantuje realizacjê umów ubezpieczeniowych przez jego cz³onków
(ubezpieczycieli) oraz poprzez umowy z zagranicznymi podobnymi organizacjami realizacjê umów ubezpieczeniowych przez cz³onków tych biur. To organizacja skupiaj¹ca ubezpieczycieli, którzy na terytorium Polski prowadz¹ obowi¹zkowe ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta³e w zwi¹zku z ruchem tych pojazdów, popularnie
zwane OC komunikacyjnym. Rzecznik Ubezpieczeniowy jest instytucj¹ ustawowo powo³an¹ do reprezentowania klientów ubezpieczycieli oraz funduszy emerytalnych. Podstawowym zadaniem Rzecznika jest rozpatrywanie wniosków, skarg
i za¿aleñ oraz udzielanie porad w sprawach wynikaj¹cych z prawnych stosunków
ubezpieczeniowych. Do Rzecznika mog¹ zg³aszaæ siê zarówno poszkodowani, jak
i ubezpieczyciele. Nastêpn¹ organizacj¹ funkcjonuj¹c¹ w zakresie ubezpieczeñ
jest Rada Rozwoju Rynku Finansowego, która zosta³a utworzona przez Ministra
Finansów w 2006 r. jako organ opiniodawczy i doradczy w sprawach rynku finansowego. Rada realizuje postulat udzia³u szeroko rozumianego œrodowiska
w konsultacjach w zakresie kszta³towania polityki wobec rynku finansowego.
Utworzone forum wymiany pogl¹dów wzmocni³o udzia³ instytucji finansowych
w stanowieniu ram prawnych. Umo¿liwi³o równie¿ prezentowanie jednolitego
stanowiska na forum europejskim. Nowa formu³a konsultacji zak³ada pracê
profesjonalistów w ramach grup i zespo³ów roboczych opracowuj¹cych zagadnienia istotne dla prac Rady24.

3. Ubezpieczenie jako instrument finansowy
Rola ubezpieczeñ rozpatrywana jest na p³aszczyŸnie ekonomicznej, nale¿y
stwierdziæ, ¿e to kompensacja szkód losowych, zachowanie ci¹g³oœci gospodarczej, zapewnienie bytu materialnego ubezpieczonym i ich rodzinom25. Œwiadomoœæ, ¿e ubezpieczenie mo¿e pokryæ skutki finansowe pewnych rodzajów ryzyka, zapewnia pewien spokój umys³u. Jest to wa¿ne dla ka¿dej funkcjonuj¹cej
24
25

www.piu.org.pl (dostêp: 01.07.2014).
B. Nowotarska-Romaniak: op.cit., s. 34.
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instytucji dla osób prowadz¹cych gospodarstwa domowe i podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹26. Ubezpieczenie jest konstrukcj¹ wdro¿on¹
w ¿ycie, jest produktem wiekowych doœwiadczeñ. Kszta³towanie siê ubezpieczeñ, a¿ do czasów teraŸniejszych by³o procesem d³ugim i z³o¿onym. Ubezpieczenie to konstrukcja finansowa, to mechanizm polegaj¹cy na tym, ¿e ubezpieczaj¹cy zasilaj¹ fundusz wspólnego ryzyka, z którego ci spoœród nich, którzy
ponieœli szkody wynikaj¹ce z tego ryzyka, otrzymuj¹ kompensaty skutków tych
szkód (dzielenie siê ryzykiem) od ubezpieczyciela (transfer ryzyka). Z perspektywy jednostki (osoby, przedsiêbiorcy) ubezpieczeniowa ochrona przed szkodami
jest us³ug¹ finansow¹ ubezpieczyciela, która umo¿liwia zast¹pienie niepewnej
du¿ej straty finansowej – ma³ym pewnym kosztem. Z uwagi na powy¿sze, ubezpieczaj¹cy p³aci cenê us³ugi (sk³adkê ubezpieczeniow¹), a w zamian otrzymuje
przyrzeczenie pokrycia ewentualnych strat i szkód. Podmiotem œwiadcz¹cym
us³ugê ubezpieczeniow¹, czyli stron¹, która przyjmuje na siebie ryzyko skutków
finansowych ewentualnego zdarzenia, jest ubezpieczyciel. Ubezpieczenia s¹
urz¹dzeniem celowym, które w swoim przeznaczeniu ma zaspokajaæ okreœlone
potrzeby podmiotów gospodarczych oraz ludnoœci. Natomiast realizacja tych zadañ jest w mniejszym lub wiêkszym stopniu przejawem istoty ubezpieczeñ. Nale¿y przyj¹æ, ¿e funkcje ubezpieczeñ to formy przejawienia siê ich gospodarczego
i spo³ecznego przeznaczenia, czyli realizacji na³o¿onych na nie zadañ. Mo¿na
stwierdziæ, ¿e ubezpieczenia poprzez mechanizm redystrybucji, ochrony i stymulacji spe³niaj¹ okreœlone funkcje27. Do tych funkcji nale¿y zaliczyæ przede
wszystkim:
l
funkcjê ochrony ubezpieczeniowej,
l
funkcjê finansow¹,
l
funkcjê prewencyjn¹.
Podstawowym zadaniem ubezpieczeñ jest ochrona przed skutkami niepomyœlnych zdarzeñ losowych. Ta funkcja okreœlana jest mianem ochrony ubezpieczeniowej28. Funkcja ta zwi¹zana jest z dostarczeniem œrodków pozwalaj¹cych na
wyrównanie zak³óceñ powsta³ych w procesach gospodarczych, odbudowê zniszczonych sk³adników maj¹tku oraz udzieleniem pomocy materialnej osobom,
które odczu³y skutki zdarzeñ losowych.
Funkcja finansowa polega przede wszystkim na zbieraniu sk³adek ubezpieczeniowych, tworzeniu funduszów i rezerw. Wk³ady te stanowi¹ w³asnoœæ
zak³adów ubezpieczeniowych w zamian za podjêcie przez ubezpieczycieli zobowi¹zania wyp³acenia okreœlonych z góry odszkodowañ i œwiadczeñ. Œrodki te powinny byæ wykorzystane na cele lokacyjno-kredytowe bêd¹ce Ÿród³em dodatko26
D. Bland, D. Ranson: Ubezpieczenia. Zasady i Praktyki. Centrum Kszta³cenia. System zawodowej edukacji ubezpieczeniowej i bankowej. Warszawa 1994, s. 22.
27
J. Handschke: Funkcje i zasady ubezpieczeñ gospodarczych, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze …,
s. 75–78.
28
A. Banasiñski: Ubezpieczenia gospodarcze…, Warszawa 1993, s. 13.
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wych korzyœci osi¹ganych przez ubezpieczycieli. Do funkcji finansowych zalicza
siê:
l
funkcjê fiskaln¹ – dostarczenie pañstwu i innym podmiotom publicznych dochodów w postaci p³aconych podatków,
l
funkcjê alokacyjn¹ – inwestowanie chwilowo wolnych œrodków finansowych
zgromadzonych przez zak³ady ubezpieczeñ w ró¿ne instrumenty finansowe
w celu osi¹gniêcia dodatkowych dochodów,
l
funkcjê interwencyjn¹ (stymulacyjn¹) – stwarzanie przez ubezpieczenie bodŸców zmierzaj¹cych do ograniczenia ryzyka, a wiêc zmniejszenia stopnia zagro¿enia ubezpieczonego przedmiotu,
l
funkcjê kontroln¹ – kontrola postêpowania ubezpieczaj¹cego z ubezpieczonym przedmiotem,
l
funkcjê redystrybucyjn¹ – kumulowanie i odpowiednie rozdysponowaniem
29
œrodków finansowych .
Szczególnie du¿¹ rolê odgrywaj¹ ubezpieczenia w dziedzinie rozwoju prewencji, czyli dzia³alnoœci zapobiegawczej, której celem jest bezpoœrednia ochrona
maj¹tku narodowego, jak równie¿ grupowej i indywidualnej oraz zdrowia i ¿ycia
ludnoœci. Prewencja to ogó³ œrodków i dzia³añ, które maj¹ zapobiec powstawaniu
i rozprzestrzenianiu siê niepomyœlnych zdarzeñ losowych, a tak¿e t³umieniu
i zmniejszaniu strat i szkód losowych30. Wy¿ej wymienione funkcje ubezpieczenia wystêpuj¹ zawsze, niezale¿enie od naszej woli, warunków polityczno-ustrojowych oraz ekonomicznych, a wiêc w sposób obiektywny. Realizacja tych funkcji,
ich spo³eczno-gospodarcza u¿ytecznoœæ zale¿y jednak od wielu czynników, które
w ca³oœci kszta³towane s¹ przez œwiadom¹ dzia³alnoœæ ludzi oraz przez okreœlon¹
politykê ubezpieczeniow¹31.

4. Produkty ubezpieczeniowe
Fina³em ka¿dej produkcji i us³ugi jest zawsze produkt. Produkuje siê dobra,
czyli to, co ma zdolnoœæ zaspokajania potrzeb, aby by³ zapewniony zbyt na rynku,
na którym funkcjonuje produkt – dobro staje siê towarem. Okreœlony wytwórca
musi wyprodukowaæ dobro o okreœlonej funkcjonalnoœci, niezawodnoœci, po jak
najmniejszych kosztach. W obecnych czasach produkt ubezpieczeniowych to nie
tylko oferta ochrony ubezpieczeniowej i zestaw ró¿nych ryzyk, to tak¿e wiele innych elementów adresowanych do okreœlonych odbiorców, w okreœlony sposób.
Przygotowane w okreœlony sposób produkty ubezpieczeniowe zwiêkszaj¹ wydajnoœæ sprzeda¿y ubezpieczeniowej i jej op³acalnoœæ. Produkty ubezpieczeniowe
budowane s¹ na zaufaniu, ¿e oferuj¹cy je potrafi¹ utrzymaæ i powiêkszaæ powierzone œrodki. Zaufanie to jest filarem ka¿dego produktu ubezpieczeniowego.
29

T. Sangowski (red.): Vademecum poœrednika ubezpieczeniowego. Poznañ 1996, s. 45.
T. Sangowski: op.cit.., s. 57.
31
J. Handschke: Funkcje i zasady ubezpieczeñ gospodarczych…, s. 78.
30
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Pomimo masowej produkcji w ubezpieczeniach, ka¿da us³uga ubezpieczeniowa wykonywana jest indywidualnie przez pracowników lub poœredników,
z uwzglêdnieniem specyfiki przyjmowanego ryzyka, w kontakcie z konkretn¹
osob¹ fizyczn¹ lub prawn¹. Ka¿da relacja z klientem ma charakter niepowtarzalny. Pomimo wysi³ku standaryzowania produktów ubezpieczeniowych, pozostaje
znaczny obszar zmiennoœci, w ka¿dym przypadku œwiadczenia tej us³ugi. Produkty ubezpieczeniowe dzieli siê na:
l
produkty ubezpieczeñ osobowych,
l
produkty ubezpieczeñ maj¹tkowych.
Produkty ubezpieczeñ osobowych s¹ podzielone na produkty: indywidualne,
grupowe oraz zbiorowe. Produkty grupowe dotycz¹ sta³ych grup, np. zatrudnionych, a zbiorowe – grup zorganizowanych doraŸnie z jakiegoœ powodu. Innym
ogólnym podzia³em tych ubezpieczeñ jest podzia³ na „produkty ¿yciowe” i „produkty ubezpieczeñ zdrowotnych” (wypadki, choroby, ochrona zdrowia). Grupê
tych produktów mo¿na podzieliæ na nastêpuj¹ce klasy:
l
klasyczne produkty ubezpieczeñ na ¿ycie (terminowe, na ca³e ¿ycie, na do¿ycie),
l
produkty ubezpieczeñ zdrowotnych,
l
ubezpieczenia rentowe,
l
ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci.
Klasyczne produkty ubezpieczeñ na ¿ycie s³u¿¹ czasowej ochronie osób najbli¿szych przed skutkami œmierci ubezpieczonego. Produkty ubezpieczeñ zdrowotnych obejmuj¹ bardzo ró¿ne ryzyka zwi¹zane ze zdrowiem. Globalnie mo¿na
je podzieliæ na produkty dotycz¹ce zapewnienia opieki medycznej oraz produkty
zapewniaj¹ce finansowanie kosztów leczenia. Poza tym s¹ oferowane produkty
zapewniaj¹ce fundusze w przypadku czasowej lub trwa³ej niezdolnoœci do pracy.
Z kolei produkty ubezpieczeñ rentowych mog¹ byæ czasowe i do¿ywotnie. Mog¹
to byæ produkty typu „instant”, polegaj¹ce na „wykupie” renty za odpowiedni¹
kwotê (renta natychmiast p³atna) lub produkty, w których wystêpuje najpierw
okres sk³adkowy, potem rentowy. Produkty ubezpieczeñ zaopatrzenia dzieci dotycz¹ ochrony przed skutkami œmierci ich rodziców, mog¹ zapewniæ dalsze
utrzymanie, kontynuowanie nauki, a nawet opiekê.
Produkty ubezpieczeñ maj¹tkowych mo¿na podzieliæ ze wzglêdu na przeznaczenie skierowane do odbiorców indywidualnych i korporacyjnych, i tak na rynku ubezpieczeniowym oferuje siê im:
l
produkty ubezpieczeñ komunikacyjnych,
l
produkty dla gospodarstw domowych,
l
produkty dla podró¿nych,
l
produkty ubezpieczeñ morskich,
l
produkty ubezpieczeñ lotniczych,
l
produkty ubezpieczeñ kolejowych,
l
produkty dla przedsiêbiorstw przemys³owych,
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produkty dla rolników,
produkty ogólnych ubezpieczeñ odpowiedzialnoœci cywilnej,
l
produkty ubezpieczeñ finansowych.
Produkty ubezpieczeñ komunikacyjnych (drogowych) adresowane s¹ do
indywidualnych osób oraz grup i s¹ oferowane jako casco (AC), OC oraz assistance. Produkty ubezpieczeñ domowych mog¹ obejmowaæ ryzyko uszkodzenia budynków z ró¿nych przyczyn, zniszczenia b¹dŸ uszkodzenia mienia domowego,
utraty mienia domowego wskutek kradzie¿y itp. Produkty ubezpieczeñ dla podró¿nych s¹ zwykle z³o¿one z wielu ryzyk. Obejmuj¹ miêdzy innymi utratê lub
zniszczenie baga¿u, koszty medyczne, nastêpstwa wypadków itd. Produkty ubezpieczeñ morskich oferowane s¹ w czterech rodzajach:
l
casco (statku), obejmuj¹ce szkody dotycz¹ce samego statku i jego urz¹dzeñ
w rejsie lub budowie,
l
cargo, obejmuje szkody w zakupionych i dostarczanych do nabywców towa32
rach (FOB i CIF ),
l
fracht, koszt transportu ³adunku,
l
OC, obejmuj¹ce odpowiedzialnoœæ cywiln¹ armatora z tytu³u prowadzenia
dzia³alnoœci.
Produkty ubezpieczeñ lotniczych s¹ zbli¿one do ubezpieczeñ morskich.
Czêœæ OC dzieli siê na ubezpieczenia odpowiedzialnoœci przewoŸnika wobec pasa¿erów (¿ycie, zdrowie, rzeczy), odpowiedzialnoœci przewoŸnika za szkody na
l¹dzie, odpowiedzialnoœci producentów samolotów, odpowiedzialnoœci portów
lotniczych i operatorów dzia³aj¹cych na lotnisku. Produkty ubezpieczeñ kolejowych oferowane s¹ przewoŸnikom i w³aœcicielom infrastruktury, szczególnie na
wypadek szkód w mieniu w³asnym, szkód w mieniu u¿ytkowników oraz osobowych. Produkty ubezpieczeñ dla przedsiêbiorstw przemys³owych tworz¹ bardzo
zró¿nicowany asortyment. Oferowana jest ochrona tak jak w przypadku mienia
gospodarstw domowych i szkód spowodowanych: po¿arem, silnymi wiatrami,
eksplozj¹, powodzi¹, trzêsieniem ziemi itd. Produkty ubezpieczeniowe adresowane do przedsiêbiorców, mog¹ tak¿e obejmowaæ takie zdarzenia, jak sabota¿ lub
specyficzne ryzyka bran¿owe (np. ska¿enie chemiczne, fermentacja itd.), awarie
urz¹dzeñ przemys³owych, komputerów, dŸwigów itd. W produktach ubezpieczeniowych dla rolników specyficzne s¹ nie tylko rodzaje zdarzeñ, których dotycz¹,
ale tak¿e sposób sprzeda¿y. Rolnictwo nara¿one jest na dzia³anie si³ przyrody.
Susza, gradobicie, przymrozki, powodzie, huragany mog¹ zniszczyæ uprawy.
¯ywy inwentarz mo¿e byæ zaatakowany przez choroby. Ochrona ubezpieczeniowa oferowana przez produkty dla rolników dotyczy skutków takich zdarzeñ.
Ochrona ta mo¿e tak¿e obejmowaæ szkody u osób trzecich, wynikaj¹ce z dzia³alnoœci rolniczej. W ubezpieczeniach rolniczych wystêpuj¹ tak¿e produkty ubezpieczeniowe obowi¹zkowe (OC i budynków). Produkty ubezpieczeñ odpowiel
l

32

Kontrakty FOB – ograniczaj¹ odpowiedzialnoœæ sprzedawcy do momentu za³adunku towaru
w porcie wyjœcia. Kontrakty CIF – oznaczaj¹ odpowiedzialnoœæ sprzedawcy a¿ do miejsca dostawy.
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dzialnoœci cywilnej s¹ doœæ zró¿nicowane. Najbardziej charakterystyczne to
produkty dla ró¿nych grup zawodowych zwi¹zane z ich dzia³alnoœci¹ (stra¿aków,
lekarzy, prawników itd.). Inn¹ grup¹ produktów s¹ ubezpieczenia OC dla przedsiêbiorstw z tytu³u ich odpowiedzialnoœci wobec za³ogi lub kontrahentów oraz
z tytu³u niebezpiecznych produktów. Produkty ubezpieczeñ finansowych najczêœciej chroni¹ wierzytelnoœci:
l
kredyt bankowy i kupiecki,
l
krótkoterminowe papiery d³u¿ne,
l
leasing,
l
factoring,
l
forfaiting,
l
raty.
Do grupy produktów finansowych
nale¿¹ ubezpieczenia od utraty sta³ego
Ÿród³a dochodu lub zysku, od nadzwyczajnych kosztów/wydatków (np. poszukiwania nabywców), od przerw w dzia³alnoœci biznesowej. Kwesti¹ skomplikowan¹
do rozstrzygniêcia w praktyce s¹ granice
produktów ubezpieczeniowych. Trudno
ustaliæ, gdzie koñczy siê jeden produkt
ubezpieczeniowy, a pojawia inny. Kompozycje elementów, z których sk³ada siê
produkt ubezpieczeniowy, mog¹ siê niekiedy niewiele ró¿niæ, mimo to w praktyce ubezpieczyciela produkty te mog¹ byæ
traktowane jako odmienne. Z kolei inny
Wykres 1. Podmioty, które najczêœciej
razem zmiana mo¿e byæ nawet doœæ znazakupuj¹ polisy maj¹tkowe
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ czna, ale np. jednorazowa i przypadek
ankietowych.
ten bêdzie traktowany jako jednorazowe

Wykres 2. Przedmiot ubezpieczenia
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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odstêpstwo od danego produktu, a nie
nowy produkt. Sposób prezentacji i tworzenia wizerunku produktu, ze wzglêdu na
odmienny segment klientów, mo¿e tak¿e
stanowiæ podstawê wyodrêbnienia produktu. Z tego punktu widzenia istniej¹ znaczne mo¿liwoœci dowolnego kszta³towania
odrêbnoœci produktu przez zak³ady ubezpieczeñ33. Instytucje ubezpieczeniowe zajmuj¹ siê gromadzeniem œrodków, które
s¹ wykorzystywane do wyp³acania odszkodowañ ubezpieczonym w razie wyst¹pienia
Wykres 3. Posiadanie polisy
zdarzeñ losowych. S¹ instytucjami, które
ubezpieczeniowej
w zamian za op³acane sk³adki chroni¹ îród³o: opracowanie w³asne na podstawie bamaj¹tek i nieruchomoœci. Zakupione poli- dañ ankietowych.
sy maj¹tkowe ubezpieczaj¹ budynki i budowle, maszyny, urz¹dzenia i wyposa¿enie oraz pozosta³e mienie, na wypadek
wyst¹pienia niekorzystnego zdarzenia. Podmioty, które najczêœciej korzystaj¹
z ochrony ubezpieczeniowej swojego mienia to przede wszystkim osoby prowadz¹ce gospodarstwa domowe i podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹
(wykres 1). Przedmiotem ubezpieczenia s¹ zazwyczaj budynki i budowle oraz
maszyny i urz¹dzenia oraz œrodki obrotowe (wykres 2). Po przeanalizowaniu sonda¿u diagnostycznego ankietowane osoby potwierdzi³y posiadanie ochrony
ubezpieczeniowej swojego maj¹tku (wykres 3). Czynnikiem wp³ywaj¹cym na zakup polisy ubezpieczeniowej wœród respondentów by³o poczucie bezpieczeñstwa
oraz przystêpna sk³adka ubezpieczeniowa (wykres 4).
68,29%
55,17%

32,41%

poczucie
bezpieczeñstwa

przystêpna sk³adka
ubezpieczeniowa

szybka wyp³ata
odszkodowania

Wykres 4. Odpowiedzi na pytanie: Co sk³ania ludnoœæ do zakupu polis ubezpieczeniowych?
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
33

B. Hadyniak: Produkty ubezpieczeniowe, s. 81–90. Ubezpieczenia. Podrêcznik akademicki. Handschke J., Monkiewicz J., Poltext. Warszawa 2010.
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Badania przeprowadzone metod¹ sonda¿u diagnostycznego w grupie respondentów zosta³y wykonane na prze³omie roku 2009/2010 na terenach miast i wsi
z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Mia³y charakter jakoœciowy.
Oszacowano w³asnoœci zdarzeñ katastroficznych i opinii osób na temat zagro¿eñ
naturalnych oraz pogl¹dów na ró¿norodne formy zabezpieczania siê przed zdarzeniami niepo¿¹danymi. Uzyskane wyniki pozwoli³y sformu³owaæ konkluzje
na temat zdarzeñ katastroficznych, ich skutków i sposobów finansowania strat
i zniszczeñ.

5. Znaczenie bezpieczeñstwa finansowego
Potrzeby finansowe podmiotu gospodaruj¹cego mo¿na okreœliæ jako nastêpstwo pos³ugiwania siê pieni¹dzem do zaspakajania potrzeb materialnych. Ró¿ne
podmioty realizuj¹ je na rynku dóbr i us³ug, kieruj¹c siê preferencjami, celami
i gustami. Ka¿dy podmiot w gospodarce krajowej stara siê gromadziæ okreœlone
œrodki finansowe, które obejmuj¹:
l
aktywa finansowe, np. gotówka, depozyty bankowe, inwestycje w papiery wartoœciowe, produkty ubezpieczeniowe i inne instrumenty rynku finansowego,
l
aktywa niefinansowe, np. przedmioty trwa³ego u¿ytkowania (nieruchomoœci,
dzie³a sztuki, bi¿uteriê i kamienie szlachetne, z³oto, samochody, i inne),
przedmioty codziennego u¿ytku oraz wartoœci niematerialne i prawne.
Tworzenie oszczêdnoœci i zarz¹dzanie nimi mo¿e byæ Ÿród³em wielu
przysz³ych korzyœci. Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹:
l
zachowanie p³ynnoœci finansowej,
l
sprzyjanie stabilnoœci i racjonalnoœci gospodarowania,
l
minimalizacji strat wynikaj¹cych z niekorzystnych zdarzeñ,
l
powiêkszanie dochodów do dyspozycji,
l
poczucie bezpieczeñstwa i niezale¿noœæ od skutków wydatków losowych.
Skala i struktura korzyœci, jakie mo¿e osi¹gn¹æ ka¿dy podmiot, wi¹¿e siê
z umiejêtnym zarz¹dzaniem finansami. Gospodarowanie dochodami, œwiadome
i rozwa¿ne podejmowanie decyzji o podziale zasobów na ró¿ne cele, jest najwa¿niejsz¹ decyzj¹ w zarz¹dzaniu finansami ka¿dego podmiotu, ustalaj¹c hierarchiê
potrzeb finansowych34. Nadrzêdnym celem ka¿dego podmiotu, niezale¿nie od
jego typu, wielkoœci czy rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci, jest przetrwanie i rozwój. Jednym z podstawowych warunków dzia³alnoœci i rozwoju jest zapewnienie
bezpieczeñstwa finansowego. Bez niego ¿aden podmiot nie mo¿e funkcjonowaæ
bez zaburzeñ. Poprzez bezpieczeñstwo finansowe nale¿y rozumieæ finansow¹
gwarancjê istnienia, przetrwania i rozwoju, która powstaje w wyniku codziennych dzia³añ ka¿dego podmiotu podejmowanych w celu zapewnienia dobrej
kondycji finansowej. Przez bezpieczeñstwo finansowe nale¿y rozumieæ tak¿e
34

E. Bogacka-Kisiel: Finanse osobiste. Zachowania- produkty-strategie. Wydawnictwo Naukowe
PWN. Warszawa 2012, s. 22–23.
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wiele dzia³añ, które sprzyjaæ bêd¹ stabilnoœci finansowej. Z jednej strony potrzebujemy rzetelnej informacji o stanie naszych miesiêcznych wydatków i dochodów, czyli wiedzy o tym, na co mo¿emy sobie pozwoliæ w danym miesi¹cu, a tak¿e systematycznego oszczêdzania, nawet niewielkich kwot. Bezpieczeñstwo
finansowe jest poœrednim stadium budowania niezale¿noœci finansowej. W budowaniu niezale¿noœci finansowej mo¿na wyró¿niæ trzy zasadnicze stadia:
Stadium pierwsze: „os³ona finansowa” – to zasoby finansowe, które umo¿liwiaj¹
przetrwanie i kontynuacjê bytu i dalszej dzia³alnoœci. Posiadanie i zachowanie
os³ony finansowej umo¿liwia pokrycie bie¿¹cych potrzeb finansowych. Stadium
drugie: „bezpieczeñstwo finansowe”, to zasoby finansowe, które zapewniaj¹
przetrwanie i kontynuacjê bytu i dalszej dzia³alnoœci oraz stwarzaj¹ finansowe
warunki rozwoju. Stadium trzecie: „swoboda (wolnoœæ) finansowa”, to zasoby
finansowe do zapewniania bezpieczeñstwa finansowego powiêkszone o zasoby
potrzebne do realizacji nieplanowanych, nadarzaj¹cych siê efektywnych inwestycji35.
Zaspokojenie wiêkszoœci potrzeb
swoboda
(wolnoœæ) finansowa
zale¿y obecnie od posiadania œrodków
pieniê¿nych. Z tego powodu bezpiebezpieczeñstwo
czeñstwo finansowe, ochrona dochofinansowe
dów i maj¹tku, jest jednym z g³ównych problemów ¿yciowych i biznesowych. O nasze bezpieczeñstwo fios³ona finansowa
nansowe dbamy:
l
zwiêkszaj¹c efektywnoœæ i pewnoœæ
zarobkowania,
l
gromadz¹c i chroni¹c maj¹tek,
l
zarz¹dzaj¹c wydatkami i oszczêdnoœciami.
Dbaj¹c o swój maj¹tek i staraj¹c siê
robiæ to dobrze, nie unikniemy nieRys. 1. Stadia budowania niezale¿noœci finansowej
spodziewanych strat, a ich Ÿród³em
îród³o: Karbowiak L.: Pojêcie i obszary kreowania
mog¹ byæ:
oraz zapewniania bezpieczeñstwa finansowego
l
choroby b¹dŸ kontuzje albo przedsiêbiorstwa. Prace Naukowe. Uniwersytet
wyrz¹dzone komuœ szkody (np. £ódzki. £ódŸ 2012, s. 65–67.
wskutek kolizji na drodze), które
mog¹ wymagaæ poniesienia niespodziewanych wydatków, trudnych do pokrycia z bie¿¹cych dochodów, a nawet spowodowaæ koniecznoœæ czêœci zgromadzonych dóbr,
l
utrata pracy lub ¿ywiciela rodziny, co mo¿e niespodziewanie pozbawiæ dochodów na utrzymanie,
35

L. Karbowiak: Pojêcie i obszary kreowania oraz zapewniania bezpieczeñstwa finansowego
przedsiêbiorstwa. Prace Naukowe. Uniwersytet £ódzki, £ódŸ 2012, s. 65–67.
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si³y natury (powodzie, du¿e opady œniegu, huragany itp.),
dzia³ania osób trzecich (np. podpalenie, kradzie¿e), które mog¹ uszczupliæ
b¹dŸ pozbawiæ niezbêdnych dóbr, co wymaga œrodków na ich odtworzenie
itp.
Ró¿ne czynniki losowe mog¹ naruszyæ bezpieczeñstwo finansowe gospodarstw domowych i przedsiêbiorstw. Zagro¿eniu temu mo¿emy przeciwdzia³aæ,
wykorzystuj¹c okreœlone narzêdzia, do których nale¿y zaliczyæ przede wszystkim
produkty ubezpieczeniowe oraz inne instrumenty funkcjonuj¹ce na rynku finansowym36.
l
l

Zakoñczenie
Jedn¹ z podstawowych, a zarazem najwa¿niejszych potrzeb cz³owiek jest bezpieczeñstwo. Tylko cz³owiek, który czuje siê bezpiecznie, jest w stanie normalnie
funkcjonowaæ, spe³niaæ swoje pozosta³e potrzeby oraz rozwijaæ siê. Bezpieczeñstwo to nie tylko brak zagro¿eñ, ale tak¿e „stan funkcjonowania” wielu innych
dziedzin ¿ycia, tj. pomoc spo³eczna, bezpieczeñstwo publiczne, ochrona zdrowia,
dostêp do instytucji edukacyjnych i oœwiatowych, dostêp do terenów rekreacyjnych, istnienie i dostêpnoœæ niezbêdnych szlaków komunikacyjnych itp.37. Potrzebê bezpieczeñstwa odczuwaj¹ wszyscy, poczynaj¹c od jednostki po olbrzymie
grupy spo³eczne, narody oraz systemy miêdzynarodowe. Bezpieczeñstwo jest potrzeb¹ egzystencjaln¹ i wi¹¿e siê z istnieniem, zabezpieczaj¹c przetrwanie, to¿samoœæ, niezale¿noœæ, spokój oraz pewnoœæ funkcjonowania i rozwoju38. Cz³owiekowi od samego pocz¹tku istnienia towarzysz¹ ró¿nego rodzaju zagro¿enia
o wiêkszej lub mniejszej skali. Zmienia siê natomiast ich charakter, w tym przyczyny powstania i rozprzestrzeniania siê. Dawniej, mówi¹c o zagro¿eniach masowych, miano na myœli przede wszystkim klêski ¿ywio³owe, choroby zakaŸne czy
dzia³ania wojenne. Natomiast obecnie gwa³towny rozwój ekonomiczny, otwarcie
rynków zbytu i coraz bardziej dynamiczny rozwój wymiany towarowej powoduje
znaczny wzrost zagro¿eñ zwi¹zanych z postêpem techniki39. Gospodarowanie ludzi, których ³¹cz¹ wiêzi spo³eczne, czyli wytwarzanie i podzia³ wytworzonych
dóbr jest poszukiwanie odpowiednich narzêdzi do zabezpieczania siê przed negatywnymi zjawiskami. Potrzeby finansowe podmiotu gospodaruj¹cego mo¿na
okreœliæ jako nastêpstwo pos³ugiwania siê okreœlonymi œrodkami finansowymi
lub innym maj¹tkiem do zaspokajania okreœlonych celów finansowych i zarz¹dczych. Wspó³czeœnie ka¿dy cz³owiek podejmuje decyzje dotycz¹ce sposobu
36

B. Hadyniak: Ubezpieczenie jako urz¹dzenie finansowe, s. 43.
A. Lisowski: Diagnoza potrzeb i realizacja globalnej polityki spo³ecznej, [w:] Kurzynowski A.
(red.), Polityka spo³eczna, globalna i lokalna. Warszawa 1999, s. 114.
38
Z. Nowakowski, H. Szafran, R. Szafran: Bezpieczeñstwo w XXI wieku, RS Druk Drukarnia Wydawnictwo, Rzeszów 2009, s. 1.
39
R. Grocki: Praca pod redakcj¹, Zarz¹dzanie kryzysowe. Fundacja rozwoju demokracji lokalnej.
Warszawa 2000, s. 23.
37
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rozdysponowania posiadanych zasobów finansowych, a wczeœniej – dotycz¹ce
tego, sk¹d je uzyskaæ. Zarabianie, oszczêdzanie, inwestowanie, ubezpieczanie,
zaci¹ganie kredytów i po¿yczek, p³acenie podatków to najbardziej znane
przyk³ady zachowañ finansowych. Prowadzenie dzia³alnoœci przez cz³owieka to
nieustanny proces decyzyjny, a ka¿da z wybieranych opcji bezpoœrednio lub poœrednio ma wp³yw na funkcjonowanie jednostki b¹dŸ podmiotu. Wybory wszystkich uczestników rynku w istotny sposób wp³ywaj¹ na dzia³alnoœæ poszczególnych sektorów rynku i ich odbiorców. W celu zapewnienia najwy¿szego poziomu
bezpieczeñstwa spo³eczeñstwu tworzone s¹ ró¿nego rodzaju systemy, w ramach
których funkcjonuj¹ podsystemy realizuj¹ce zadania w zakresie poszczególnych
dziedzin ¿ycia ludzi. Kluczow¹ zasad¹ ubezpieczeñ jest pokrycie strat powsta³ych w wyniku nieszczêœliwych zdarzeñ losowych, zapewnienie œrodków na
pokrycie kosztów leczenia lub zgromadzenie œrodków na staroœæ, gdy zakoñczy
siê aktywnoœæ zawodowa. Realizacja ubezpieczenia nastêpuje przez wyp³atê odszkodowañ i œwiadczeñ z funduszu tworzonego ze sk³adek osób ubezpieczonych.
Dziêki temu ubezpieczenie pozwala na dzielenie siê z innymi kosztami leczenia,
emerytury lub renty. Ubezpieczenia s¹ form¹ zabezpieczenia spo³ecznego ludnoœci przy pomocy zak³adów ubezpieczeniowych. Zorganizowane s¹ one dla konkretnych ryzyk ¿yciowych takich, jak: choroba, inwalidztwo, wypadek przy pracy, staroœæ, œmieræ ¿ywiciela rodziny, czy bezrobocie oraz maj¹tkowych takich
jak: kradzie¿ dóbr materialnych, po¿ar dóbr, zniszczenie nieruchomoœci przez
¿ywio³y naturalne. Istot¹ ubezpieczeñ s¹ pojemne i elastyczne instrumenty polityki gospodarczej, które s³u¿¹ w g³ównej mierze gospodarce narodowej. Ubezpieczenia pe³ni¹ rolê jako mechanizmy gospodarcze. Zadania oraz sposoby ich realizacji s¹ zwi¹zane z funkcjami i zasadami ubezpieczeñ. Nadrzêdnym zadaniem
ubezpieczeñ, jako instytucji gospodarczej, jest eliminowanie trosk i obaw
zwi¹zanych z finansowymi skutkami zdarzeñ losowych, tak z punktu widzenia
prywatnego, jak i ogólnonarodowego.
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The changes of every human activity are considered to be incidents. Every
unfavourable incident influences our life and activity. That is why for ages
people have been seeking possibilities and knowledge to protect themselves
from the effects of undesirable incidents. The effects of those incidents have
a negative character causing loses and damages of different size. The
consequences of those phenomena have the economic character and are
represented in money. The economic character of the incidents effects, can
be expressed in the situation when our property or income is lost or
considerably lower. In such situations people try to protect themselves against
those effects using tools operating on financial market. Insurance products
belong to financial products which people use to protect themselves against
harmful effects. It is so, on the definite conditions. Insurances are defined as
the economic tools which aim at mitigation or full recovery of financial effects
of fortuitous events by spreading the burden on many subjects who are
endangered by those events. Insurances can not eliminate the causes or
consequences of accidents but they can lower financial burdens. It is true that
every human should be interested in taking care of himself, his relatives and
his property by protecting himself against negative effects of various factors.
Keywords: insurance, insurance institutions, insurance products, financial
security.
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Omówienie
LEAD

Badanie wp³ywu ciœnienia na rozdzia³ wody dla
wybranych elementów wylotowych instalacji
tryskaczowych
W artykule przedstawiono wyniki badañ laboratoryjnych dotycz¹cych rozdzia³u wody poni¿ej i powy¿ej deflektora dla wybranych elementów wylotowych instalacji tryskaczowych, tzw. tryskaczy. Badaniom poddano cztery
wybrane rodzaje tryskaczy rozpylaj¹cych. Celem badañ by³o ustalenie,
w jaki sposób dla wybranych tryskaczy ciœnienie zmieniaj¹ce siê w zakresie
0,5–5,0 bar wp³ywa na rozdzia³ wody poni¿ej i powy¿ej deflektora, a co za
tym idzie, jak wiedza o rozdziale wody mo¿e wp³ywaæ na dobór tryskaczy
do konkretnych zastosowañ.
S³owa kluczowe: SUG-wodne, tryskacze, rozdzia³ wody.

Wstêp
Sta³e Urz¹dzenie Gaœnicze (SUG), to urz¹dzenie na sta³e zwi¹zane z zabezpieczanym obiektem, posiadaj¹ce zapas œrodka gaœniczego i uk³ad do podawania
tego œrodka. W przypadku urz¹dzeñ tryskaczowych, œrodkiem gaœniczym jest
woda, sporadycznie wodne roztwory œrodka pianotwórczego. SUG uruchamiane
jest automatycznie we wczesnej fazie rozwoju po¿aru. Instalacje tryskaczowe
umo¿liwiaj¹ gaszenie po¿aru w pocz¹tkowej fazie jego rozwoju i nale¿¹ do najbardziej rozpowszechnionych sta³ych urz¹dzeñ gaœniczych. Otwarcie tryskaczy nastêpuje automatycznie, w wyniku przekroczenia znamionowej temperatury
otwarcia (pêkniêcie ampu³ki lub rozpad zamka). Powoduje to natychmiastowe
podanie œrodka gaœniczego (najczêœciej wody) na obszar, gdzie rozwija siê po¿ar.
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Woda podawana jest na Ÿród³o po¿aru w postaci rozpylonego strumienia o okreœlonych parametrach (kszta³t, œrednice kropel, trajektorie kropel).
Projektuj¹c instalacjê, nale¿y dobraæ jej najwa¿niejsze parametry, takie jak:
l
powierzchnia dzia³ania – przyjmowana do obliczeñ maksymalna powierzch2
nia, nad któr¹ mog¹ siê otworzyæ tryskacze w przypadku po¿aru [m ];
l
maksymalna powierzchnia chroniona przez jeden tryskacz – powierzchnia
zabezpieczana przez pojedynczy tryskacz, na której zapewniono wymagan¹
2
intensywnoœæ zraszania [m ];
l
intensywnoœæ zraszania – okreœlana jako minimalna iloœæ wody spadaj¹ca na
chronion¹ powierzchniê [mm/min];
l
minimalny czas dzia³ania – czas, w jakim wymagane jest zapewnienie odpowiedniego ciœnienia i natê¿enia przep³ywu na potrzeby dzia³ania urz¹dzenia
tryskaczowego [min] [2].
Ró¿norodnoœæ rozwi¹zañ konstrukcyjnych budynków coraz czêœciej wymaga
od projektanta wiedzy na temat rozdzia³u wody wyp³ywaj¹cej z tryskacza, tj. iloœci wody kierowanej bezpoœrednio w dó³, chroni¹cej przestrzeñ pomieszczenia,
a tak¿e iloœci wody kierowanej w górê – wykorzystywanej do ochrony przestrzeni
nad tryskaczem.

1. Opis stanowiska badawczego
Dop³yw wody z sieci
wodoci¹gowej
3

M
4
2
1

Rys. 1. Schemat blokowy stanowiska badawczego
1 – komora badawcza, 2 – przep³ywomierz, 3 – szafa steruj¹ca, 4 – komora badawcza
îród³o: [1].

Stanowisko badawcze do badania rozdzia³u wody sk³ada siê z nastêpuj¹cych
elementów (rys. 1):
– komora badawcza o wymiarach 140 × 60 × 70 [cm],
3
– zbiornik poœredni o pojemnoœci 5 [m ],
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– pompy CRE 16-60,
– przep³ywomierz z przetwornikiem sygna³u o zakresie pomiarowym do 500 [l/min],
– ciœnieniomierz z wyœwietlaczem ciek³okrystalicznym o zakresie pomiarowym
do 10 [bar],
– szafa steruj¹ca.

2. Metodyka przeprowadzonych badañ
Badanie zosta³o przeprowadzone na stanowisku badawczym zgodnym
z norm¹ PN-EN 12259-1 [3] (rys. 2, 3).

Rys. 2. Komora do badania rozdzia³u wody tryskaczy
Fot.: Agata Dom¿a³

Badanie polega³o na zmierzeniu iloœci wody nap³ywaj¹cej do poszczególnych
czêœci dwukomorowego pojemnika umieszczonego pod poziomo zainstalowanym tryskaczem (do jednej czêœci sp³ywa³a woda spod deflektora, do drugiej
znad deflektora) przy zmianie ciœnienia wody w zakresie 0,5–5 bar (normowy zakres pracy tryskaczy). Czas wyp³ywu wody przy ustalonym ciœnieniu wynosi³
60 sekund. Przy pomocy sondy do pomiaru poziomu cieczy mierzono wysokoœæ
s³upa wody w obu komorach pojemnika. Nastêpnie obliczono procentowy
wyp³yw wody powy¿ej i poni¿ej deflektora. Dla ka¿dego tryskacza pomiar
wykonano trzykrotnie i uœredniono wynik [1].
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Rys. 3. Widok tryskacza w trakcie badañ
Fot.: Agata Dom¿a³

3. Wyniki przeprowadzonych pomiarów

Rys. 4. Wyniki pomiaru rozpylania wody nad i pod deflektorem dla tryskacza rozpylaj¹cego
K = 57 (DN 10)
îród³o: opracowanie w³asne.
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Rys. 5. Wyniki pomiaru rozpylania wody nad i pod deflektorem dla tryskacza rozpylaj¹cego
K= 80 (DN 15)
îród³o: opracowanie w³asne.

Dokonano rozdzia³u wody dla czterech tryskaczy, wyniki przedstawiono poni¿ej.
Na podstawie badañ stwierdzono, ¿e procentowy rozdzia³ wody wyp³ywaj¹cej
z tryskacza poni¿ej i powy¿ej deflektora jest sta³y i niezale¿ny od ciœnienia. Wraz
ze wzrostem ciœnienia wzrasta³o natê¿enie wyp³ywu wody z tryskacza, zgodnie
z równaniem Q = K × p0.5, ale stosunek iloœci wody wyp³ywaj¹cej nad/pod deflektor do ca³ej iloœci wyp³ywaj¹cej wody pozostawa³ sta³y.
Analizuj¹c poszczególne typy tryskaczy rozpylaj¹cych, stwierdzono, ¿e tryskacz rozpylaj¹cy o p³askim strumieniu rozpylanej cieczy rozpyla wodê w taki
sposób, ¿e zbli¿ona iloœæ wody skierowana jest nad i pod deflektor – odpowiednio
46% i 54%. Natomiast w przypadku tryskacza K = 150 wystêpuje najwiêksze
zró¿nicowanie – 8% nad rozpryskiwacz i 92% pod rozpryskiwacz.
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54%

46%

Rys. 6. Wyniki pomiaru rozpylania wody nad i pod deflektorem dla tryskacza rozpylaj¹cego
o p³askim strumieniu K= 80 (DN 15)
îród³o: opracowanie w³asne.

Wnioski
Badania przeprowadzono w celu okreœlenia, w jaki sposób ciœnienie wp³ywa
na rozdzia³ wody w zale¿noœci od œrednicy tryskacza. Zabezpieczaj¹c dan¹ przestrzeñ, nale¿y tak dobraæ tryskacze, aby œrodek gaœniczy dociera³ do miejsca po¿aru. W przypadku tryskaczy niejednokrotnie wystêpuje koniecznoœæ zabezpieczania przestrzeni nad tryskaczem, s¹ to w szczególnoœci sytuacje, gdy tryskacz
instalowany jest w przestrzeni nad sufitem podwieszanym (rys. 8) lub pod
pod³og¹ podniesion¹, w przestrzeniach miêdzy rega³owych lub pod stropem wykonanym z materia³ów palnych. We wskazanych przypadkach potencjalny
rozwój po¿aru mo¿e wystêpowaæ zarówno nad, jak i pod tryskaczem.
Na podstawie badañ stwierdzono, ¿e rodzaj tryskacza decyduje o kierunku podawania œrodka gaœniczego. Tryskacze rozpylaj¹ce o p³askim strumieniu nale¿y
stosowaæ wówczas, gdy lokalizacja materia³u palnego mo¿e wystêpowaæ zarówno
nad, jak i pod tryskaczem. Pozosta³e tryskacze, w szczególnoœci tryskacze K = 150
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nale¿y stosowaæ wówczas, gdy materia³ palny zlokalizowany jest pod tryskaczem,
natomiast nad tryskaczem wystêpuj¹ stropy z materia³ów niepalnych.

Rys. 7. Wyniki pomiaru rozpylania wody nad i pod deflektorem dla tryskacza K = 150 (DN 20)
îród³o: opracowanie w³asne.

miejsce monta¿u tryskacza

Rys. 8. Instalacja tryskaczowa nad sufitem podwieszanym w otoczeniu materia³ów palnych.
Fot. Agata Dom¿a³
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Testing the Influence of Water Distribution
Pressure for Some Outlet Elements of Sprinkler
Systems
The article presents the results of laboratory studies on the distribution of
water below and above the deflector for selected elements of the exhaust
fixed sprinkler systems – so called sprinklers. The study involved four selected
types of spray – fixed outflow of K = 57, K = 80, K = 150. The aim of the
study was to determine how, for selected sprinkler pressure variable in the
range of 0.5–5.0 bar affects the distribution of water below and above the
deflector, and, therefore, the knowledge of the distribution of water may
affect the selection of a specific application of sprinklers.
Keywords: FES-water sprinklers, water distribution, sprinklers.
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Omówienie
LEAD

Bezpieczeñstwo po¿arowe budynków – prognozy
na przysz³oœæ
Bezpieczeñstwo po¿arowe jest jednym z najwa¿niejszych wymagañ stawianych wspó³czesnym budynkom. Pomimo coraz wiêkszej œwiadomoœci
spo³ecznej, podejmowanych dzia³añ profilaktycznych liczba ofiar po¿arów
w ostatnich latach ci¹gle utrzymuje siê na sta³ym poziomie. W zwi¹zku
z tym istnieje koniecznoœæ dalszych szeroko zakrojonych wspólnych dzia³añ
ró¿nych œrodowisk zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpo¿arow¹, edukacj¹,
ubezpieczeniow¹ i innych. Tylko zintegrowane wielowymiarowe dzia³ania
mog¹ przynieœæ oczekiwany skutek. Ten artku³ ma celu próbê przedstawienia prognoz na przysz³oœæ w zakresie bezpieczeñstwa po¿arowego budynków, które w bli¿szej i dalszej perspektywie bêd¹ determinowaæ ich poziom bezpieczeñstwa po¿arowego. Zmiany, na które wskazuje autor, zosta³y podzielone na trzy sfery: zmiany w technologii materia³owej, zmiany
w podejœciu do projektowania budynków oraz zmiany spo³eczne. Oprócz
opisu przewidywanych zmian w obszarach, o których mowa powy¿ej,
autor wskazuje na niektóre dzia³ania, które nale¿y podj¹æ, aby osi¹gn¹æ
najwa¿niejszy cel bezpieczeñstwa po¿arowego, jakim jest ograniczenie
liczby ofiar po¿arów budynków i nie tylko.
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo po¿arowe, ofiary po¿arów, nanotechnologia, edukacja, projektowanie nakazowe, projektowanie funkcjonalne.

Wstêp
„Bezpieczeñstwo i rozwój to dwa podstawowe wymiary istnienia jednostek i ca³ych
spo³ecznoœci, w tym spo³ecznoœci zorganizowanych w pañstwa lub organizacje miêdzynarodowe. Te dwa wymiary wzajemnie siê warunkuj¹; bez bezpieczeñstwa nie mo¿na
marzyæ o rozwoju, rozwój zaœ u³atwia zapewnianie bezpieczeñstwa”[1].
Bezpieczeñstwo po¿arowe jest czêœci¹ szeroko pojmowanego bezpieczeñstwa.
Nie jest ono dane raz na zawsze. Kszta³towanie bezpieczeñstwa jest procesem
ci¹g³ym, którego treœci¹ (celem) jest zapewnienie mo¿liwoœci przetrwania (egzy-
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stencji) i swobody realizacji w³asnych interesów ró¿nym podmiotom, w szczególnoœci poprzez stawianie czo³a wyzwaniom, redukowanie ryzyka oraz przeciwdzia³anie (zapobieganie i przeciwstawianie siê) po¿arom, które zagra¿aj¹ ich
¿yciu i interesom. Liczba ofiar po¿arów w Polsce od kilku lat utrzymuje siê na
sta³ym poziomie (ok. 500 osób rocznie). Jeœli dodaæ do tego liczbê osób rannych
(3500 osób rocznie), straty spowodowane przestojem w produkcji, utrat¹ miejsc
pracy to widaæ, ¿e koszty spo³eczne zwi¹zane z wystêpowaniem po¿arów s¹ bardzo du¿e (dane KG PSP). Liczba ofiar œmiertelnych w po¿arach i poszkodowanych jest jednym ze wskaŸników poziomu bezpieczeñstwa po¿arowego.
Pomimo coraz wiêkszej œwiadomoœci spo³ecznej, podejmowanych dzia³añ
profilaktycznych, zagro¿enia po¿arowe wcale nie malej¹, a wiele wskazuje wrêcz
przeciwnie, wzrastaj¹. Do czynników wp³ywaj¹cych na te negatywne zmiany zaliczyæ nale¿y przede wszystkim: paradoksalnie rozwój cywilizacyjny oraz zachodz¹ce zmiany spo³eczne.
Diagnoza obecnego stanu bezpieczeñstwa po¿arowego w Polsce uprawnia do
stwierdzenia, ¿e potrzebne s¹ zmiany, które poprawi¹ poziom bezpieczeñstwa
po¿arowego i w rezultacie spowoduj¹ zmniejszenie liczby ofiar po¿arów ogólnie.
W celu realizacji zadania, o którym mowa powy¿ej potrzebny jest wykaz
uporz¹dkowanych w czasie ci¹gów dzia³añ (zmian) i stanów zachodz¹cych po sobie, które bêd¹ odpowiedzi¹ na przewidywane i nieprzewidywane zmiany w ró¿nych obszarach zwi¹zanych z egzystencj¹ cz³owieka. W poni¿szym artykule
wskazano zagro¿enia i perspektywy zmian spo³ecznych, technologicznych, technicznych, które jak wydaje siê bêd¹ determinowaæ w najbli¿szych latach stan
bezpieczeñstwa po¿arowego obywateli w Polsce.

1. Zmiany w technologii materia³owej
W powstaj¹cych obecnie budynkach, niezale¿nie od ich przeznaczenia, du¿a
zawartoœæ materia³ów palnych jest regu³¹, a nie wyj¹tkiem. Do produkcji mebli
(rega³ów, mebli tapicerowanych, biurek), wyrobów wykoñczeniowych (wyk³adzin pod³ogowych, zas³on, okien i innych elementów wystroju wnêtrz), osprzêtu
i instalacji elektrycznych wykorzystuje siê tworzywa sztuczne, drewno i tworzywa drzewne. Ka¿da z tych grup materia³ów stanowi w ró¿nym stopniu zagro¿enie dla mieszkañców czy u¿ytkowników budynków. Zu¿ycie tworzyw w Polsce
na jednego mieszkañca, to oko³o 65 kg, podczas gdy œrednia unijna, to oko³o
90 kg, a wœród liderów zu¿ycie przekracza 130 kg/osobê [2]. Z danych tych wynika, ¿e w najbli¿szych latach mo¿emy siê spodziewaæ wzrostu zu¿ycia tego rodzaju
materia³ów w naszym kraju. Na rys. 1 przedstawiono zu¿ycie tworzyw sztucznych w Polsce wraz z podzia³em na sektory przemys³owe.
Podczas spalania tworzywa sztuczne s¹ Ÿród³em du¿ych iloœci ciep³a (œrednie
ciep³o spalania wynosi 40 MJ/kg), dymu oraz produktów toksycznych.
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Rys. 1. Zu¿ycie tworzyw sztucznych w Polsce
îród³o: [3].

Podczas po¿arów, w których spalaj¹ siê tworzywa sztuczne ju¿ po 1-3 min. powstaje taka iloœæ dymu i stê¿enie toksyczne gazów, ¿e skuteczna i bezpieczna ewakuacja z pomieszczeñ objêtych po¿arem jest bardzo utrudniona, a wrêcz niemo¿liwa. Œrednio przed up³ywem 3 minut mo¿liwe jest wyst¹pienie rozgorzenia1.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e wówczas temperatura w pomieszczeniu wynosi co najmniej
600°C. Brytyjskie badania pokazuj¹, ¿e na przestrzeni ostatnich 50 lat czas
do wyst¹pienia rozgorzenia uleg³ skróceniu 8 razy. Mo¿na to wyt³umaczyæ m.in.
zwiêkszon¹ liczb¹ tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych [3]. Jeœli
przyj¹æ, ¿e dostatecznie bezpieczna temperatura dla cz³owieka podczas ewakuacji
wynosi 60°C, to czas na bezpieczn¹ i skuteczn¹ ewakuacjê jest bardzo krótki. Jakie
to przynosi w rzeczywistoœci skutki? Niestety, co jakiœ czas mo¿emy siê przekonaæ,
czytaj¹c o skutkach po¿arów w mediach (prasie, Internecie, TV) b¹dŸ doœwiadczaj¹c ich podczas prowadzenia dzia³añ ratowniczych. Okazuje siê, ¿e czêsto u ofiar
œmiertelnych takich po¿arów nie stwierdza siê obra¿eñ spowodowanych promieniowaniem cieplnym. Wynika z tego, ¿e prawdopodobn¹ przyczyn¹ œmierci by³o
oddzia³ywanie dymu i toksycznych produktów spalania. Potwierdzaj¹ to statystyki
– 80% ofiar po¿arów ginie z powodu zatrucia gazami po¿arowymi!
To implikuje potrzebê zmian w technologii produkcji materia³ów wykorzystywanych do wykoñczenia i wyposa¿enia domów czy mieszkañ. Ten proces trwa.
Specjaliœci z zakresu in¿ynierii materia³owej nie ustaj¹ w pracach naukowych
i badawczych, których celem jest poprawa w³aœciwoœci po¿arowych materia³ów
powszechnie wykorzystywanych w budownictwie. Dotychczas znane i wykorzystywane modyfikatory spalania (œrodki ogniochronne) nie zapewniaj¹ kompleksowej poprawy w³aœciwoœci palnych materia³ów budowlanych, tzn. obni¿enie szyb1

Rozgorzenie to taki stan po¿aru, w którym po¿ar przechodzi z powierzchniowego w przestrzenny
(po¿ar wype³nia ca³e pomieszczenie).
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koœci wydzielania ciep³a nie zawsze idzie w parze ze zmniejszeniem siê iloœci
wydzielanego dymu oraz ograniczeniem emisji produktów toksycznych.
Paradoksalnie pozytywne zmiany w technologii materia³owej zwi¹zane s¹
z mo¿liw¹ podwy¿k¹ cen ropy naftowej. Dro¿sza ropa naftowa, to dro¿sze koszty
produkcji tworzyw sztucznych. Gdyby tak siê sta³o, istnieje wtedy szansa na wykorzystanie w wiêkszym zakresie materia³ów naturalnych, czyli w szczególnoœci
drewna. I nie chodzi tu o drewno w naturalnej, litej postaci, ale o odpady drzewne
w postaci wiórów, py³ów, które z powodzeniem mog¹ byæ wykorzystywane
w przemyœle tworzyw sztucznych. Technologia ta ju¿ jest stosowana miêdzy innymi w USA. Materia³y te znane s¹ pod nazw¹ WPC (ang: Wood Plastic Composite). Coraz czêœciej w produkcji tworzyw sztucznych wykorzystuje siê tak¿e inne
produkty naturalne, uboczne. Udzia³ materia³ów naturalnych w produkcji tworzyw sztucznych mo¿e spowodowaæ zmniejszenie zagro¿eñ po¿arowych zwi¹zanych przede wszystkim z wydzielaniem dymu i produktów toksycznych.
Korzystne zmiany wi¹¿e siê tak¿e z nanotechnologi¹, której zdobycze od kilku lat wykorzystywane s¹ w in¿ynierii materia³owej. Tworzywa sztuczne, które
zosta³y zmodyfikowane nanododatkami (np.: montmorylonit) okreœla siê mianem nanokompozytów polimerowych. Prowadzone dotychczas badania daj¹
pewn¹ nadziejê, ¿e nanokompozyty polimerowe bêd¹ mia³y lepsz¹ stabilnoœæ termiczn¹ i zwi¹zan¹ z tym du¿¹ odpornoœæ na spalanie. Badania wykaza³y, ¿e szybkoœæ wydzielania ciep³a podczas spalania nanokompozytów polimerowych
zmniejsza siê od 20 do 50% wartoœci szybkoœci wydzielania ciep³a (HRR) w porównaniu z czyst¹ matryc¹ polimerow¹. Zastosowanie nanododatku pozwala zarówno na znaczne zwiêkszenie odpornoœci na spalanie polimeru, jak i poprawê
jego w³aœciwoœci. Ulepszone materia³y to tak¿e zmniejszenie ryzyka zapalenia,
chocia¿by mebli tapicerowanych, od niedopa³ka papierosa. Nie oznacza to jednak, ¿e ca³kowicie uniepalnia polimer (tworzywo sztuczne). W dostatecznie wysokiej temperaturze nanokompozyty spalaj¹ siê jak ka¿da substancja organiczna.
Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e prace naukowo-badawcze z wykorzystaniem nanododatków bêd¹ kontynuowane. Szanse w nanotechnologii widzi tak¿e Narodowe
Centrum Badañ i Rozwoju, które finansuje liczne projekty naukowo-badawcze,
w tym centra naukowe (np. Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki
i Nanotechnologii w Rzeszowie), których celem jest dostarczenie technologii
wytwarzania materia³ów o obni¿onej palnoœci.

2. Zmiany w podejœciu do projektowania budynków
In¿ynieria bezpieczeñstwa po¿arowego, podobnie jak inne dyscypliny (dziedziny) in¿ynieryjne, jest podatna na ewolucjê, której tempo zmian jest pochodn¹
rozwoju budownictwa. Obecny system prawny zwi¹zany z projektowaniem budynków, w zakresie bezpieczeñstwa po¿arowego ma w przewa¿aj¹cej czêœci charakter nakazowy. W przypadku budynków, szczególnie tych o nietypowych roz-
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wi¹zaniach architektonicznych, w których zastosowano nowe technologie
materia³owe czy budynków wysokoœciowych, spe³nienie wymagañ, o których
mowa w przedmiotowych przepisach jest bardzo utrudnione, wrêcz niemo¿liwe.
In¿ynieriê bezpieczeñstwa po¿arowego w Polsce czekaj¹ zapewne w najbli¿szych
latach zmiany regulacji prawnych dotycz¹ce projektowania w zakresie przejœcia
z podejœcia nakazowego w funkcjonalny. Koncepcja projektowania budynków
w oparciu o funkcjonalne podejœcie opiera siê na wykorzystaniu tzw. dobrej praktyki in¿ynierskiej, której zastosowanie ma zapewniæ iloœciowo akceptowalny poziom bezpieczeñstwa po¿arowego, czyli taki poziom, który jest spo³ecznie akceptowalny. Miar¹ poziomu bezpieczeñstwa po¿arowego mo¿e byæ np.: czas
potrzebny do przeprowadzenia skutecznej i bezpiecznej ewakuacji z budynku,
który jest determinowany szybkoœci¹ tworzenia siê warunków krytycznych
w œrodowisku po¿arowym. Poziom kreatywnoœci w doborze rozwi¹zañ technicznych, jaki daje powy¿szy paradygmat, jest jego najwiêksz¹ zalet¹, ale zarazem najwiêksz¹ wad¹. Projektowanie oparte o cele funkcjonalne mo¿e zapewniæ bardziej
skuteczn¹ ochronê przeciwpo¿arow¹, uwzglêdniaj¹c¹ konkretn¹ potrzebê, a dodatkowo równie¿ uzupe³nienie wiedzy na temat potencjalnych strat.
Koncepcja oparta na „dobrej praktyce in¿ynierskiej” powoduje, ¿e nastêpuje
przerzucenie wiêkszej odpowiedzialnoœci moralnej i prawnej z organów pañstwa,
które tworz¹ przepisy prawa, na jednostki (in¿ynierów), które stosuj¹ to prawo
w praktyce.
Tak jak zosta³o powiedziane wczeœniej, koncepcja projektowania oparta na
paradygmacie spo³ecznej akceptowalnoœci daje w du¿ej mierze woln¹ rêkê in¿ynierowi w doborze rozwi¹zañ technicznych, organizacyjnych i jest niekwestionowan¹ jego zalet¹. Swoboda dana in¿ynierowi w zakresie zaproponowanych rozwi¹zañ mo¿e byæ zgubna, jeœli brakuje mu dostatecznych umiejêtnoœci,
doœwiadczenia, wiedzy, kompetencji, a tak¿e w³aœciwych zasad etycznych. Pozostaje zastanowiæ siê, jak te wady zminimalizowaæ i w jaki sposób uwydatniæ zalety? Jak „bezpiecznie” przeprowadziæ œrodowisko in¿ynierów od podejœcia nakazowego do podejœcia funkcjonalnego? Wymaga to szerokiej dyskusji œrodowiska,
której przedmiot nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

3. Zmiany spo³eczne
Rozwój cywilizacyjny i postêp technologiczny powoduj¹, ¿e coraz wiêcej u¿ywamy urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych. Presja rynku powoduje, ¿e premiery nowoœci s¹ czêstsze ni¿ kilka czy kilkanaœcie lat temu. Nowo wprowadzone
do obrotu urz¹dzenia cechuje „choroba wieku dzieciêcego” (s¹ niedopracowane),
co wi¹¿e siê z wiêkszym ryzykiem awarii, których skutkiem mo¿e byæ na
przyk³ad zapalenie siê danego urz¹dzenia. Do tego dochodzi presja ekonomiczna. Wymogi rynku sprawiaj¹, ¿e producenci chc¹ produkowaæ du¿o i tanio. To
implikuje wiêksze ryzyko po¿aru.
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Kolejne zagro¿enie, które wi¹¿e siê z rozwojem cywilizacyjnym, kulturowym,
bogaceniem siê spo³eczeñstwa, to moda na gotowanie i zwi¹zane z tym u¿ywanie
kuchenek gazowych. Anga¿owanie w tê czynnoœæ dzieci rodzi dodatkowe zagro¿enia, które zwiêkszaj¹ ryzyko po¿aru.
W ostatnich latach obserwuje siê zwiêkszon¹ migracjê spo³eczeñstwa poza centrum aglomeracji miejskich i budowanie domów, zarówno sezonowych, jak i ca³orocznych, murowanych i drewnianych. Tendencja do budowy domów drewnianych bêdzie siê nasilaæ. Przemawiaj¹ za tym koszty budowy, a tak¿e ekologia. Praktycznie
ka¿dy z tych domów wyposa¿ony jest w kominek, który pe³ni nie tylko funkcjê dekoracyjn¹ i u¿ywany jest okazjonalnie, ale tak¿e coraz czêœciej – w po³¹czeniu z technologi¹ p³aszcza wodnego – zastêpuje ca³kowicie lub wspiera tradycyjne instalacje
grzewcze. To stwarza dodatkowe zagro¿enia, które nale¿y braæ pod uwagê.
Rynek pracy wymusza tak¿e migracjê, szczególnie m³odych ludzi w kierunku
odwrotnym, tzn. z terenów wiejskich do miasta. Potrzeba nowych mieszkañ. Czêsto powstaj¹ one na ma³ych powierzchniach, pozbawionych wyznaczonych miejsc
parkingowych. Mamy coraz wiêcej samochodów, brakuje miejsca na ich parkowanie. Jakie to rodzi konsekwencje? Oczywiœcie trudnoœci z dotarciem jednostek
stra¿y po¿arnej do miejsca po¿aru i podjêciem skutecznych dzia³añ ratowniczych.
W domu, w którym s¹ ma³e dzieci, ale tak¿e i osoby doros³e prasowanie jest
czynnoœci¹ szczególnie wymagaj¹c¹. Z jednej strony rzeczy do prasowania przybywa, gdy¿ ubrania i poœciel dzieci warto, ze wzglêdu na higienê, po ka¿dym praniu
uprasowaæ. Dotyczy to zw³aszcza tych dzieci, które maj¹ wra¿liw¹ skórê, alergiê.
Niestety odsetek dzieci alergicznych zwiêksza siê. Po drugie bogacenie siê
spo³eczeñstwa to wiêcej ubrañ. Zdarza siê, ¿e od prasowania oderwie p³acz dziecka
– w takiej sytuacji ³atwo zapomnieæ o wy³¹czeniu ¿elazka. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
zagro¿enie po¿arowe zwi¹zane z u¿ytkowaniem ¿elazka wzroœnie. Na szczêœcie coraz wiêcej producentów wprowadza bardziej bezpieczne produkty. Niektóre z nich
maj¹ w swojej ofercie ¿elazka z funkcj¹ „stra¿ak”, których dzia³anie polega na tym,
¿e same siê wy³¹czaj¹, gdy pozostan¹ w jednej pozycji nieruchome przez okreœlony
czas. ¯elazko sygnalizuje problem alarmem akustycznym i wizualnym.
Starzenie siê spo³eczeñstwa, coraz d³u¿sza œrednia ¿ycia i zwi¹zane z tym dysfunkcje, nierzadko po³¹czone z samotnym zamieszkiwaniem, to tak¿e zagro¿enie
dla zachowania w³aœciwego poziomu bezpieczeñstwa po¿arowego. Trudnoœci
z percepcj¹, ocen¹ sytuacji, a tak¿e trudnoœci z poruszaniem siê, to wystarczaj¹ce
czynniki, które ka¿¹ myœleæ ze szczególn¹ trosk¹ o tej grupie spo³ecznej w najbli¿szych latach.
Powy¿szy materia³ odnosi³ siê do negatywnych zmian wp³ywaj¹cych na pogorszenie poziomu bezpieczeñstwa po¿arowego, ale s¹ tak¿e pozytywne prognozy.
W kolejnych latach nale¿y oczekiwaæ, ¿e tendencja zwi¹zana ze zmniejszeniem liczby osób pal¹cych papierosy bêdzie siê utrzymywaæ. Ma na to wp³yw wiêksza œwiadomoœæ zagro¿eñ zwi¹zanych z paleniem tytoniu, akcje prozdrowotne, e-papierosy, ograniczenie prawne, polityka UE. Tym samym ryzyko po¿aru od niedopa³ka
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powinno siê obni¿yæ. Poza tym ju¿ teraz prowadzone s¹ prace, których celem jest
wyprodukowanie papierosa, który bêdzie spala³ siê w ni¿szej temperaturze. Ponadto urz¹dzenia kuchenne gazowe te¿ s¹ coraz lepiej zabezpieczane przed skutkami
nieostro¿noœci cz³owieka (automatyczne zamkniêcie dop³ywu gazu).
Jak wynika z powy¿szego, szczególnie w sferze spo³ecznej czekaj¹ nas du¿e
zmiany, których w³aœciwie nie mo¿emy zahamowaæ. Ju¿ teraz potrzebne s¹ wielowymiarowe dzia³ania przygotowuj¹ce spo³eczeñstwo na zmiany, które zahamuj¹ mo¿liwe obni¿enie siê poziomu bezpieczeñstwa po¿arowego.
Edukacja w zakresie bezpieczeñstwa jest priorytetem w zakresie prewencji spo³ecznej. Bior¹c za podstawê dane statystyczne o liczbie ofiar i poszkodowanych
w po¿arach widaæ, ¿e jest ci¹gle wiele do zrobienia w tym obszarze. Pomimo wielu akcji prowadzonych przez organy instytucjonalne wspierane przez media
œwiadomoœæ spo³eczna w zakresie bezpieczeñstwa jest ci¹gle nie zadowalaj¹ca.
Œwiadczy o tym chocia¿by fakt, ¿e w Polsce czujek dymu oraz czujników CO jest
zainstalowanych w oko³o 1% gospodarstw domowych, podczas gdy w krajach
skandynawskich oko³o 90%. Nale¿y zatem poszukiwaæ nowych narzêdzi edukacyjnych, nieznanych w Polsce, które dadz¹ bardziej efektywne wyniki w obszarze
profilaktyki spo³ecznej. Jednym z proponowanych narzêdzi edukacyjnych mo¿e
byæ mobilny trena¿er, dziêki któremu jest szansa na znacznie podniesienie jakoœci kszta³cenia polskich dzieci. Umo¿liwi on szczegó³ow¹ edukacjê w takich obszarach jak m.in.: czujki dymu i czujniki CO2 (zasada i efekt dzia³ania), sposoby
alarmowania stra¿y po¿arnych, domowe plany ewakuacji (zagro¿enia wynikaj¹ce
z po¿aru, potrzeba i zasady sporz¹dzania domowego planu ewakuacji, zasady poruszania siê w pomieszczeniach wype³nionych dymem), bezpieczne zachowania
w kuchni oraz podczas eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji grzewczych, bezpieczeñstwo po¿arowe w kuchni (strategie ograniczania ryzyka po¿arowego, potencjalne
Ÿród³a po¿aru w kuchni, sposoby postêpowania na wypadek po¿aru, dzieci w kuchni). Ponadto ka¿de z dzieci otrzymywa³oby materia³y z zakresu bezpieczeñstwa
po¿arowego, które by³yby dedykowane dla rodziców, dziadków. Mobilny trena¿er móg³by „odwiedzaæ” nie tylko placówki oœwiatowe ale równie¿ imprezy masowe organizowane przez ró¿ne podmioty. Edukacja i szkolenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jest uwa¿ana za szczególnie skuteczn¹ poniewa¿
przek³ada siê ona na zwiêkszenie œwiadomoœci w ca³ej populacji. Taka edukacja
powinna byæ obowi¹zkowym elementem w procesie edukacji. Telewizja jest kolejnym medium, które powinny byæ wykorzystywane do rozpowszechniania informacji na temat ochrony przeciwpo¿arowej.
Zadbaæ nale¿y tak¿e o edukacjê nauczycieli. Wsparciem dla nauczycieli, ale
tak¿e dla wszystkich obywateli powinna byæ internetowa platforma edukacyjna
zawieraj¹ca potrzebne materia³y. W ostatnich latach coraz wiêksz¹ popularnoœci¹
ciesz¹ siê ró¿nego rodzaju poza obowi¹zkowe formy dodatkowego kszta³cenia
(uniwersytety otwarte, uniwersytety II i III wieku inne). Nale¿y wykorzystaæ te
instytucje i dotrzeæ tam z edukacj¹ w zakresie bezpieczeñstwa. Opisane powy¿ej

Bezpieczeñstwo po¿arowe budynków – prognozy na przysz³oœæ

123

dzia³ania na pewno zaowocuj¹ wzrostem œwiadomoœci spo³ecznej oraz poprawi¹
bezpieczeñstwo po¿arowe polskiego spo³eczeñstwa.

Podsumowanie
Zmniejszenie liczby ofiar œmiertelnych i osób poszkodowanych w po¿arach
budynków, to priorytetowe dzia³anie w obszarze bezpieczeñstwa po¿arowego.
Nic nie jest cenniejsze ni¿ ¿ycie ludzkie. Powinniœmy go chroniæ wszelkimi sposobami. To truizm. Jeœli mimo wszystko to kogoœ nie przekonuje, to rachunek
ekonomiczny pokazuje, ¿e straty bezpoœrednie i poœrednie nakazuj¹ szybkie podjêcie dzia³añ w przedmiotowym obszarze.
Przewidywane i opisane w niniejszym artykule dzia³ania, zabiegi powinny realnie wp³yn¹æ w d³u¿szej perspektywie na zmniejszenie liczby ofiar œmiertelnych
i poszkodowanych w po¿arach budynków, co za tym idzie poprawiæ bezpieczeñstwo obywateli, które jest naczeln¹ potrzeb¹ cz³owieka.
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Waldemar JASKÓ£OWSKI

Fire safety requirements for buildings are one of the most important
standards that present buildings must comply with. Despite growing social
consciousness and preventive actions taken, the number of fatalities in
building fires in recent years remains at the same level. Therefore, it is
necessary to intensify efforts of various communities connected with fire
safety, education, insurance, etc. Only closely integrated actions of huge
impact may result in desired effect. The main goal of this article is to discuss
future trends of the standards of building fire safety. They determine the level
of fire safety in the long and short term. The changes described by the author
were divided into three groups: changes in material science, changes in the
approach to building design, social changes. Despite described above topics,
the author indicates some actions, that should be taken to achieve the most
important objective of fire safety, which is the decrease in fatalities in building
fires.
Keywords: fire safety, fire fatalities, nanotechnology, education, functional
design, performance based design, perspective based design.
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