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Wy brane pod mioty i dzia³ania na rzecz
bezpieczeñstwa in form acy jnego w Pol sce1

1. Wpro wad zenie do pro blem aty ki bez piec zeñ stwa in form acji

Bez pie cze ñ stwo in fo r ma cji przy bie ra na zna cze niu. Jest to szcze gó l nie wi docz -
ne na przyk³ad zie ki l ku osta t nich lat, ob fi tuj¹cych w li cz ne pró by wy kra da nia,
zak³óca nia, i prze kszta³ca nia in fo r ma cji, za rów no w od nie sie niu do in sty tu cji pu -
b li cz nych, jak i se kto ra pry wa t ne go. Przyk³ady ata ków na ad mi ni stra cje pu-
bliczn¹, w tym na cze l ne or ga ny pa ñ stwo we maj¹ce mie j s ce w Ar gen ty nie czy
Esto nii po ka zuj¹, ¿e wa l ka o in fo r ma cje ma nie ty l ko wy miar stri c te fi zy cz ny,
zwi¹zany z jej nie upra w nio nym po zy ski wa niem, a oz na cza rów nie¿ po trze bê
uka za nia œwia tu przez wy bra ne gru py inte re sa riu szy info rma cyj ne go w³ad z twa,
po ten cja liza cji si³y.

Te r min bez pie cze ñ stwo in fo r ma cji sto so wa ny za mien nie z po jê ciem bez pie -
cze ñ stwa info rma cyj ne go mo ¿ na in ter pre to waæ wie lo ra ko. Nie jed no krot nie,

In fo r ma cja jest jed nym z naj wa¿ nie j szych akty wów ka ¿ dej or ga ni za cji, ta k -

¿e or ga ni za cji, jak¹ jest Pa ñ stwo. Wi¹¿e siê z kon dycj¹ po li tyczn¹, eko no -

miczn¹ oraz spo³eczn¹. Jej ochro na jest nie ty l ko po trze ba, ale rów nie¿

wy ma ga na spo³ecz nie. Isto ta in fo r ma cji spra wia, ¿e pod mio ty sy ste mu bez -

pie cze ñ stwa info rma cyj ne go re a li zuj¹ ochro nê na ró ¿ nych p³asz czy z nach

i w ró ¿ nych fo r mach. Za kres po sia da nych ko m pe ten cji oraz rea li zo wa ne

dzia³ania i akty w no œci na rzecz bez pie cze ñ stwa info rma cyj ne go wy ma gaj¹

ana li zy. 

S³owa klu czo we: bez pie cze ñ stwo info rma cy j ne, pod mio ty bez pie cze ñ -

stwa info rma cyj ne go, dzia³ania na rzecz bez pie cze ñ stwa in fo r ma cji.
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1 Ar ty ku³ zo sta³ przy go to wa ny w ra mach re a li za cji pro je ktu pt. Sy stem Bez pie cze ñ stwa Na ro do -
we go RP nr rej. O ROB/0076/03/001 rea lizo wa ne go przez kon so r cjum na uko wo- prze mys³owe AON-
-WSPol -UPH-S GSP-AS SE CO i fi nan sowa ne go ze œro d ków Na ro do we go Cen trum Ba dañ i Roz wo ju.



zreszt¹ nies³usz nie, w g³ów nej mie rze uto ¿ sa mia ny jest z ochron¹ in fo r ma cji nie -
ja w nych. Œwia d czyæ mo¿e o tym de fi ni cja P. Tyra³y, któ re go zda niem bez pie czeñ -
stwo info rma cy j ne to „dzia³anie zmie rzaj¹ce do za bez pie cze nia za so bów info r -
ma cy j nych w pa miê ci ko m pu te rów oraz sie ciach tele infor maty cz nych – zbiór
regu³ i pro ce dur do tycz¹cych bez pie cze ñ stwa in fo r ma cji”2. Za pre zen towa ne po -
dej œcie nie ja ko si³¹ rze czy za wê ¿a tê ka te go riê po jê ciow¹ je dy nie do bran ¿y
po³¹czo nych ze sob¹ w uk³ad zie sie cio wym ko m pu te rów, w ogó le nie od nosz¹c jej 
do bez pie cze ñ stwa na ro do we go. Tym cza sem bez pie cze ñ stwo in fo r ma cji jest
z nim nie roze rwa l nie zwi¹zane. Ujê cie tego typu daje siê za uwa ¿yæ cho cia ¿ by
w przy jê tej w 2007 roku Stra te gii Bez pie czen stwa Na ro do we go Rze czypo spo li tej
Pol skiej, któ ra w roz dzia le 3.8. przed sta wia kon ce pcjê bez pie cze ñ stwa info rma -
cyj ne go i tele komu nika cyjne go. Zak³ada³a ona za po bie ga nie pró bom de stru k -
tyw ne go od dzia³ywa nia na in fra stru ktu rê tele komu ni ka cyjn¹ pa ñ stwa po przez
re du ko wa nie jej po da t no œci na to od dzia³ywa nie, mini mali zo wa nie sku t ków
ewen tu a l nych ata ków oraz przy wró ce nie w kró t kim cza sie sta nu pe³nej jej fun k -
cjo nal no œci. Po mo c nym na rzê dziem w tym celu mia³y byæ d³ugo fa lo we pla ny
ochro ny klu czo wych sy ste mów tele infor maty cz nych przed:
l uzy ski wa niem do stê pu do da nych przez pod mio ty do tego nie po wo³ane,
l zak³óca niem nor ma l ne go ich fun kcjo no wa nia, 
l kra dzie¿¹ to ¿ sa mo œci i sa bo ta ¿em. 

Przy wo³any do ku ment zwra ca³ rów nie¿ uwa gê na cele, ja kim mia³o s³u¿yæ
zwa l cza nie za gro ¿eñ rz¹do wych sy ste mów tele infor maty cz nych i sie ci tele komu -
nika cyj nych, w tym ko nie cz noœæ ochro ny in fo r ma cji nie ja w nych prze twa rza -
nych drog¹ ele ktro niczn¹ oraz ko nie cz noœæ wy pra co wa nia prze j rzy ste go me cha -
ni z mu za sad do stê pu upra w nio nych or ga nów pa ñ stwa do tre œci prze sy³anych
dro ga ele ktro niczn¹3. Do ku ment k³ad³ na cisk na ko nie cz noœæ roz wo ju œro d ków,
na rzê dzi i te ch no lo gii s³u¿b usta wo wo powo³anych do za po bie ga nia zak³óce -
niom w tym ob sza rze, jak rów nie¿ zwiê ksze nia zdo l no œci do ko or dy na cji pro ce -
sów do cho dze nio wych w ra mach in sty tu cji po sia daj¹cych ele men ty rz¹do wej in -
fra stru ktu ry telekomunikacyjnej. 

Bez pie cze ñ stwo in fo r ma cji, bêd¹ce zda niem P. Po te j ko now¹ dzie dzin¹ bez -
pie cze ñ stwa na ro do we go, ³¹czy w so bie sze reg cz¹stko wych ujêæ, któ re od no siæ
na le ¿y do na rzê dzi i pro ce dur ochro ny da nych, in fo r ma cji i sy ste mów info rma -
cy j nych, a za ra zem bu dzi li cz ne kon tro we r sje. Zda niem przy wo³ane go au to ra ob -
ja wiaj¹ siê one w „zró¿ ni co wa niu po jê cio wym”. Zi den tyfi kowa ne okreœlenia to:
l Bez pie cze ñ stwo in fo r ma cji – od no si siê do ochro ny da nych oso bo wych, ich

po uf no œci, in fo r ma cji nie ja w nych i in fo r ma cji stra te gi cz nych,
l Cyber bez pie czeñ stwo – od no szo ne do bez pie cze ñ stwa sie ci i sy ste mów info r -

ma cy j nych, nad zo ru przep³ywu da nych,
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2 P. Tyra³a: Zarz¹dza nie kry zy so we. Ry zy ko – bez pie cze ñ stwo – ob ron noœæ, To ruñ 2001, s. 64.
3 Biu ro Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go, Stra te gia Bez pie czen stwa Na ro do we go Rze czypo spo li tej

Pol skiej, Wa r sza wa 2007, art. 78 i 79.



l Bez pie cze ñ stwo tele infor macy j ne – okre œla ochro nê dzia³ów stra te gi cz nych,
zinfo rmaty zo wa nych, któ re s¹ osi¹ga l ne w wy ni ku ich alo ka cji w sie ci

4
. 

Stra te gi cz ny Przegl¹d Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go zor gani zo wa ny przez
Biu ro Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go i bêd¹ca jego pok³osiem Bia³a Ksiê ga Bez -
pie cze ñ stwa Na ro do we go Rze czypo spo li tej Pol skiej, wska zuj¹c rolê bez pie cze ñ -
stwa info rma cyj ne go pa ñ stwa pre cy zuj¹, i¿ sta je siê ono now¹ dzie dzin¹ ca³oœcio -
we go sy ste mu bez pie cze ñ stwa na ro do we go. Wspo mnia na ksiêg¹ w in nym
mie j s cu kon sta tu je, i¿ owo bezpieczeñstwo:
l wpro wa dza stan dar dy ochro ny da nych i in fo r ma cji oraz do bór œro d ków i pa -

ra me trów te ch ni cz nych pro ce su prze twa rza nia w za le ¿ no œci od wy ma ga ne go
sto p nia po uf no œci,

l do ty czy ta k ¿e bez pie cze ñ stwa in fo r ma cji prze twa rza nych w stra te gi cz nych
ga³êziach ¿y cia kra ju, ta kich jak prze mys³, ban ko woœæ, tele komu ni ka cja, ener -
getyka oraz ochro na zdro wia

5
.

Ucze st ni czy przegl¹du zwra caj¹ uwa gê na rolê za so bu info rma cyj ne go, kwa li -
fi kuj¹c go do jed ne go z naj wa¿ nie j szych akty wów, ja kiem dys po nu je wspó³cze s ne 
pa ñ stwo. Nie roze rwa l nie wi¹¿e siê on bo wiem z kon dycj¹ po li tyczn¹ (w tym poli -
tycz no-mi li tarn¹) i eko no mi¹ pa ñ stwa oraz jego sfer¹ spo³eczn¹. Wzrost zna cze -
nia in fo r ma cji wi¹¿e siê z ko nie cz no œci¹ sta wia nia czo³a co raz wiê kszej li cz bie za -
gro ¿eñ. Wy ma ga to od pa ñ stwa zbu do wa nia kom p le kso wych pod ka ¿ dym
wzglê dem sy ste mów bez pie cze ñ stwa in fo r ma cji, któ re po zwol¹ na nie zak³óco ne
gro ma dze nie, prze twa rza nie i dys try buo wa nie in fo r ma cji oraz ochro nê przed
zagro¿eniami cyberprzestrzeni.

Two rze nie po li ty ki bez pie cze ñ stwa in fo r ma cji jest obo wi¹zkiem jed no stek
ad mi ni stra cji pu b li cz nej. Kwe stiê t¹ szcze gó³owo pre cy zuj¹ za pi sy usta wy o info r -
ma ty za cji dzia³al no œci pod mio tów re a li zuj¹cych za da nia pu b li cz ne6. Po li ty ka ta po -
win na zo staæ sporz¹dzo na w fo r mie do ku men tu i za wie raæ ogó l ne za sa dy i wy ma -
ga nia, do tycz¹ce tego, w jaki spo sób dana jed no stka admi ni stra cyj na bê dzie
chro niæ in fo r ma cje, aby nie do sta³y siê w rêce osób nie upra w nio nych oraz nie zo -
sta³y nie le ga l nie wy ko rzy sta ne lub zni sz czo ne7. Rów no cze œ nie po li ty ka bez pie -
cze ñ stwa in fo r ma cji po win na opie raæ siê na za sa dach: po uf no œci, inte gra l no œci
i do stê p no œci. Po uf noœæ spro wa dza siê do tego, ¿e dane s¹ udo stê p nia ne i uja w -
nia ne je dy nie upra w nio nym do tego oso bom. In te gra l noœæ od no si siê do za cho -
wa nia ory gina l no œci (au to ry za cji) da nych rze czy wi s tych, zaœ do stê p noœæ oz na cza, 
¿e pra wo sko rzy sta nia z niej maj¹ upra w nio ne do tego oso by je dy nie w okre œlo -
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4 Por. P. Po te j ko: Bez pie cze ñ stwo info rma cy j ne, [w:] K.A. Wo j ta sz czyk, A. Mater ska- Sos no wska
(red.): Bez pie cze ñ stwo pa ñ stwa, Wa r sza wa 2009, s. 194.

5 Biu ro Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go, Bia³a Ksiê ga Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go Rze czypo spo li -
tej Pol skiej, Wa r sza wa 2013, s. 71.

6 Usta wa z 17 maja 2005 r. o info rma ty za cji dzia³al no œci pod mio tów re a li zuj¹cych za da nia pu b li cz -
ne (Dz.U. z 2005 r., nr 64, poz. 565).

7 A. Ga³ach, R. Wó j cik: Zarz¹dza nie bez pie cze ñ stwem in fo r ma cji w se kto rze pu b li cz nym, Wa r sza -
wa 2009, s. 1.



nym mie j s cu i cza sie. Wska za ne po dej œcie, pre fe ro wa ne przez pra kty ków spra -
wia, i¿ ochro na in fo r ma cji przed nie po¿¹da nym (przy pa d ko wym lub œwia do -
mym) uja w nie niem, mo dy fi kacj¹, zni sz cze niem lub unie mo¿ li wie niem jej
prze twa rza nia, jawi siê w ujê ciu ne ga ty w nym skon cen tro wa nym na wy eli mino -
wa niu za gro ¿e nia dla in fo r ma cji8. Zda niem K. Lie de la ist nie je je sz cze zna cze nie
wa ¿ nie j sze, po zy ty w ne ujê cie bez pie cze ñ stwa, obe j muj¹ce kszta³to wa nie pe w no -
œci prze trwa nia, po sia da nia i swo bód roz wo jo wych pod mio tu (za pe w nie nie kre a -
ty w nej akty w no œci pod mio tu). W pra kty ce oz na cza ono „wpro wa dze nie po li ty ki
bez pie cze ñ stwa info rma cyj ne go za pe w niaj¹cej ochro nê ist niej¹cych sy ste mów,
ale rów nie¿ gwa ran tuj¹cej pa ñ stwu i pod mio tom, któ re chro ni, po sia da nie, prze -
trwa nie i swo bo dê roz wo ju „spo³ecze ñ stwa info rma cyj ne go”9.

2. Pod mioty sys temu bez pieczeñstwa in form acy jnego

Wœród pod mio tów za j muj¹cych siê bez pie cze ñ stwem info rma cy j nym w pie r -
wszej ko le j no œci na le ¿y wska zy waæ s³u¿by spe cja l ne, usta wo wo powo³ane do wy -
ko ny wa nia za dañ na rzecz po zy ski wa nia i ochro ny in fo r ma cji klu czo wych dla za -
pe w nie nia bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa. Jed nym z ta kich pod mio tów jest Agen cja
Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go, zna na jako ABW. Agen cja Bez pie cze ñ stwa We -
wnê trz ne go jest s³u¿b¹ o szcze gó l nym zna cze niu, to te¿ jej dzia³al noœæ nad zo ru je
pre zes Rady Mi ni strów, kon tro lu je zaœ Sejm Rze czypo spo li tej Pol skiej. Fo r ma cja 
ta zo sta³a utwo rzo na w celu ochro ny bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go pa ñ stwa i je -
go porz¹dku kon sty tucy jne go. Jej fun kcjo no wa nie okre œla usta wa o Agen cji Bez -
pie cze ñ stwa We wnê trz ne go oraz Agencji Wy wia du10. Do za sad ni czych za dañ tej
s³u¿by w szcze gó l no œci na le ¿y roz po zna wa nie, za po bie ga nie i zwa l cza nie za gro -
¿eñ godz¹cych w su we ren no œci i po zy cjê miê dzy na ro dow¹ pa ñ stwa, nie pod -
leg³oœæ i jego nie naru sza l noœæ jego te ry to rium oraz obronnoœæ pañstwa. Inne
zadania Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego to:
1. Roz po zna wa nie, za po bie ga nie i wy kry wa nie prze stêpstw:

l szpie go stwa, ter ro ry z mu, na ru sze nia ta je mni cy pa ñ stwo wej i in nych prze -
stêpstw godz¹cych w bez pie cze ñ stwo pa ñ stwa,

l godz¹cych w pod sta wy eko no mi cz ne pa ñ stwa,
l ko ru pcji osób pe³ni¹cych fun kcje pu b li cz ne, o któ rych mowa w art. 1 i 2

usta wy z 21 sie r p nia 1997 r. o ogra ni cze niu pro wa dze nia dzia³al no œci go -
spo da r czej przez oso by pe³ni¹ce fun kcje pu b li cz ne (Dz.U. z 2006 r. nr 216,
poz. 1584, z 2008 r. nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. nr 178, poz. 1375), je œli
mo¿e to go dziæ w bez pie cze ñ stwo pa ñ stwa,

l w za kre sie pro du kcji i ob ro tu to wa ra mi, tech no lo gia mi i us³uga mi o zna -
cze niu stra te gi cz nym dla bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa,

8 Zeszyty Naukowe SGSP nr 52 (4) 2014

8 www.lie del.pl (do stêp: 01.06.2014 r.).
9 www.lie del.pl (do stêp: 01.06.2014 r.).
10 Usta wa z 24 maja 2002 r. o Agen cji Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go oraz Agen cji Wy wia du

(Dz.U. z 2010 r., nr 29, poz. 154 z póŸn. zm.).



l nie lega l ne go wy twa rza nia, po sia da nia i ob ro tu bro ni¹, amu nicj¹ i ma te -
ria³ami wy bu cho wy mi, bro ni¹ ma so wej zag³ady oraz œro d ka mi odu rza -
j¹cymi i sub stan cja mi psy cho tro powy mi, w ob ro cie miê dzy naro do wym
oraz œci ga nie ich sprawców,

2. Rea li zo wa nie, w gra ni cach swo jej w³aœci wo œci, za dañ s³u¿by ochro ny pa ñ stwa 
oraz wy ko ny wa nie fun kcji krajo wej w³adzy bez pie cze ñ stwa w za kre sie ochro -
ny in fo r ma cji nie ja w nych w sto sun kach miê dzyna ro do wych,

3. Uzy ski wa nie, ana li zo wa nie, prze twa rza nie i prze ka zy wa nie w³aœci wym or ga -
nom in fo r ma cji mog¹cych mieæ isto t ne zna cze nie dla ochro ny bez pie cze ñ -
stwa we wnê trz ne go pa ñ stwa i jego porz¹dku kon sty tucy jne go,

4. Po dej mo wa nie in nych dzia³añ okre œlo nych w od rê b nych usta wach i umo -
wach miê dzyna ro do wych.
Na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e w uza sa d nio nych przy pa d kach (roz po zna wa nie, za po bie -

ga nie i wy kry wa nie prze stêpstw okre œlo nych w usta wie o Agen cji Bez pie cze ñ -
stwa We wnê trz ne go i Agen cji Wy wia du w art. 5, ust. 1, pkt 2) dzia³al noœæ Agen cji 
Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go mo¿e byæ pro wa dzo na poza gra ni ca mi Rze -
czypo spo li tej Pol skiej pod wa run kiem, wy ko ny wa nie przez ni¹ czyn no œci po zo -
sta je w zwi¹zku z jej dzia³al no œci¹ na terytorium pañstwa. 

Or ga nem opinio dawczo -dora d czym Rady Mi ni strów w spra wach pro gra mo -
wa nia, nad zo ro wa nia koor dy no wa nia dzia³al no œci Agen cji Bez pie cze ñ stwa We -
wnê trz ne go jest Ko le gium do Spraw S³u¿b Spe cja l nych (KdSSS). Szef Agen cji
Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go jest cen tra l nym or ga nem ad mi ni stra cji rz¹do -
wej, powo³ywa nym i odwo³ywa nym przez Pre ze sa Rady Mi ni strów (Pre mie ra).
Fun kcjo na riu sze Agen cji Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go w ra mach obo wi¹zków 
wynikaj¹cych ze s³u¿by:
l wy ko nuj¹ czyn no œci opera cyjno- rozpoz naw cze, docho dzenio wo-œle d cze

i anality czno-in formacy j ne,
l w za kre sie okre œlo nym w Ko de ksie Po stê po wa nia Ka r ne go (KPK) oraz Ko -

de ksie ka r nym (KK) wy ko nuj¹ rów nie¿ czyn no œci na po le ce nie s¹du lub pro -
ku ra to ra

11
.

Dzia³ania Agen cji Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go, po do b nie jak Agen cji Wy -
wia du wspie ra ne s¹ za rów no przez pod mio ty se kto ra pub li cz ne go, jak i pry wa t -
ne go. Or ga na mi zob ligo wa ny mi do wspó³dzia³ania z Agen cja mi, w szcze gó l no œci 
do udzie la nia po mo cy w re a li za cji za dañ Agen cji s¹:
l or ga ny ad mi ni stra cji rz¹do wej, 
l or ga ny sa morz¹du tery to rial ne go, 
l in sty tu cje pa ñ stwo we,
l przed siê bio r cy pro wadz¹cy dzia³al noœæ w za kre sie u¿y te cz no œci pu b li cz nej

12
.
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12 Usta wa z 24 maja 2002 r. o Agen cji Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go oraz Agen cji Wy wia du
(Dz.U. z 2010 r., nr 29, poz. 154 z póŸn. zm.), art. 10.



Agen cja Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go re a li zu je bar dzo wa ¿ ne za da nia w ra -
mach ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej, szcze gó l nie w przy pa d ku za gro ¿e nia
terro rysty cz ne go. Dzie je siê tak z uwa gi na „po sia da nie przez s³u¿by spe cja l ne
roz wi niê te si³y i œro d ki s³u¿¹ce do iden ty fi ka cji za gro ¿eñ in ten cjo naln¹ dzia³al -
no œci¹ cz³owie ka”13. W za pre zen towa nym przy pa d ku maj¹ za sto so wa nie za pi sy
art. 12a usta wy zarz¹dza niu kry zy so wym, któ ry z jed nej stro ny przed sta wia obo -
wi¹zki Agen cji Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go, a z dru giej obo wi¹zki or ga nów
ad mi ni stra cji pu b li cz nej i ope ra to rów in fra stru ktu ry kry ty cz nej. W myœl przy -
wo³ane go ar ty ku³u za da nia z za kre su prze ciw dzia³ania, za po bie ga nia i usu wa nia
sku t ków zda rzeñ o cha ra kte rze ter rory sty cz nym s¹ rea li zo wa ne we wspó³pra cy
z or ga na mi ad mi ni stra cji rz¹do wej w³aœci wy mi w tych spra wach, w szcze gó l no œci 
z Sze fem Agen cji Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go. Or ga ny ad mi ni stra cji pu b li cz -
nej i ope ra to rzy in fra stru ktur kry ty cz nych bêd¹cy w po sia da niu in fo r ma cji o za -
gro ¿e niu ter rory sty cz nym dla tej in fra stru ktu ry kry ty cz nej (fun kcjo no wa nia sy -
ste mów i sie ci ener ge ty cz nych, wodno kanali zacy j nych, ciep³ow ni czych oraz
tele infor maty cz nych wa ¿ nych z pun ktu wi dze nia bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa), a tak -
¿e dzia³añ, któ re mog¹ pro wa dziæ do za gro ¿e nia ¿y cia lub zdro wia lu dzi, mie nia
w zna cz nych roz mia rach, dzie dzi c twa na ro do we go lub œro do wi ska s¹ zob li go wa -
ni s¹ do prze ka za nia do prze ka za nia jej Sze fo wi Agen cji Bez pie cze ñ stwa We wnê -
trz ne go. Ko nie cz noœæ eli mi no wa nia za gro ¿eñ dla fun kcjo no wa nia in fra stru ktu ry 
kry ty cz nej, ochro ny ¿y cia zdro wia lu dzi, mie nia na zna cz nych ob sza rach, dzie -
dzi c twa na ro do we go i œro do wi ska po wo du je, i¿ Szef Agen cji Bez pie cze ñ stwa We -
wnê trz ne go w przy pa d ku pod jê cia in fo r ma cji o mo ¿ li wo œci wyst¹pie nia sy tu a cji
kry zy so wej bêd¹cej sku t kiem zda rze nia o cha ra kte rze ter rory sty cz nym mo¿e
udzie laæ za le ceñ or ga nom i pod mio tom za gro ¿o nym tymi dzia³ania mi oraz prze -
ka zy waæ im nie zbêd ne in fo r ma cje s³u¿¹ce prze ciw dzia³aniu za gro ¿e niom.
O dzia³aniach tego typu Szef Agen cji Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go in fo r mu je
dy re kto ra Rz¹do we go Cen trum Bez pie cze ñ stwa. Tym sa mym Agen cja Bez pie -
cze ñ stwa We wnê trz ne go swo i mi dzia³ania mi wpi su je siê w ka ¿ dy z po zio mów
pol skie go sy ste mu ochro ny anty terro rysty cz nej (PSOA):
l po ziom stra te gi cz ny – rea li zo wa ny przez Pre ze sa Rady Mi ni strów i pod leg³e

mu or ga ny oraz in sty tu cje (w tym MSW, ABW, AW), 
l po ziom wy ko na w czy – rea li zo wa ny przez krajo we s³u¿by i in sty tu cje ucze st -

nicz¹ce w anty terro rysty cz nej ochro nie kra ju (m.in. ABW, AW, SG, Po li cjê,
S³u¿bê Celn¹, GIIF, S³u¿bê Wiê zienn¹)

14
.

Za da nia Agen cji Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go w sy ste mie bez pie cze ñ stwa
info rma cyj ne go zwi¹zane s¹ z: pro wa dze niem dzia³al no œci kontr wywia do w czej,
zwa l cza niem ter ro ry z mu, zwa l cza niem prze stêpstw, zwa l cza niem prze stê pczo œci
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13 Rz¹dowe Cen trum Bez pie cze ñ stwa, Na ro do wy Pro gram Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej,
Wa r sza wa 2013, s. 21.

14 W. Sko m ra: Zarz¹dza nie kry zy so we – pra kty cz ny prze wod nik po no we li za cji usta wy. Wyd. Press -
com, Wroc³aw 2010, s. 111.



zor gani zo wa nej, zwa l cza niem ko ru pcji, a prze de wszy stkim ochron¹ in fo r ma cji
nie ja w nej. Pro ble ma ty kê tej osta t niej re gu lu je usta wa o ochro nie in fo r ma cji nie ja w -
nych15. Usta wa ta nak³ada na Agen cjê Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go sze reg zo -
bo wi¹zañ. Zgod nie z art. 11 Agen cja Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go pe³ni rolê
krajo wej w³adzy bez pie cze ñ stwa w³aœci wej do nad zo ro wa nia sy ste mu ochro ny
in fo r ma cji nie ja w nych w sto sun kach Rze czypo spo li tej Pol skiej z in ny mi pa ñ -
stwa mi lub orga ni za cja mi i wy da wa nia do ku men tów upo wa ¿ niaj¹cych do do stê -
pu do in fo r ma cji nie ja w nych Or ga ni za cji Tra kta tu Pó³nocno atlan tyc kie go
(NATO), Unii Eu ro pe j skiej (UE) lub in nych or ga ni za cji miê dzyna ro do wych.
Fun kcjê krajo wej w³adzy bez pie cze ñ stwa w sto sun kach miê dzyna ro do wych
w sfe rze cy wi l nej (od 2 sty cz nia 2011 roku) pe³ni Szef Agen cji Bez pie cze ñ stwa
We wnê trz ne go. W sfe rze wo j sko wej fun kcjê tê spra wu je za po œred ni c twem Sze fa
S³u¿by Kontr wy wia du Wo j sko we go. Do g³ów nych za dañ Sze fa Agen cji Bez pie -
cze ñ stwa We wnê trz ne go w tym za kre sie nale¿y: 
l za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa in fo r ma cji nie ja w nych miê dzyna ro do wych

prze cho wy wa nych przez in sty tu cje pu b li cz ne i inne jed no stki orga niza cy j ne,
za rów no w kra ju, jak i za granic¹,

l prze pro wa dza nie okre so wych kon tro li sta nu za bez pie cze nia in fo r ma cji kla -
syfi ko wa nych miê dzyna ro do wych we wszy stkich in sty tu cjach cy wi l nych
i wo j sko wych,

l wy da wa nie zgo dy na usta no wie nie (lub li k wi da cjê) Kan ce la rii Ta j nych Miê -
dzyna ro do wych,

l wspó³pra ca z w³aœci wy mi or ga na mi bez pie cze ñ stwa stru ktur miê dzyna ro do -
wych;

l prze pro wa dza nie czyn no œci spra w dze nio wych w sto sun ku do pod mio tów
pro wadz¹cych dzia³al noœæ go spo darcz¹ i inn¹, ubie gaj¹cych siê o uzy ska nie
kon tra ktu nie ja w ne go NATO lub UE,

l nad zór nad pra wid³owym fun kcjo no wa niem sy ste mów info rma ty cz nych
prze twa rzaj¹cych in fo r ma cje nie ja w ne miê dzy naro do we

16
.

Agen cja Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go oraz S³u¿ba Kontr wy wia du Wo j sko -
we go nad zo ruj¹ fun kcjo no wa nie sy ste mu ochro ny in fo r ma cji nie ja w nych w od -
nie sie niu do: Mi ni ste r stwa Ob ro ny Na ro do wej oraz jed no stek orga niza cy j nych
pod leg³ych Mi ni stro wi Ob ro ny Na ro do wej lub przez nie go nad zo ro wa nych (1);
ata sza tów ob ro ny w pla ców kach za gra ni cz nych (2); ¿o³nie rzy w s³u¿ bie czyn nej
wy zna czo nych na sta no wi ska s³u¿ bo we inne ni¿ wy mie nio ne (3) oraz jed no stek
i o sób pod le gaj¹cych usta wie o ochro nie in fo r ma cji nie ja w nych. W ra mach
ochro ny in fo r ma cji nie ja w nych Agen cja Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go oraz
S³u¿ba Kontr wy wia du Wo j sko we go: pro wadz¹ kon tro lê ochro ny in fo r ma cji nie -
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ja w nych i prze strze ga nia prze pi sów obo wi¹zuj¹cych w tym za kre sie (1); re a li zuj¹
za da nia w za kre sie bez pie cze ñ stwa sy ste mów tele infor maty cz nych (2); pro wadz¹
po stê po wa nia spra w dzaj¹ce, kon tro l ne po stê po wa nia spra w dzaj¹ce (3) oraz po -
stê po wa nia bez pie cze ñ stwa prze mys³owe go (4); za pe w niaj¹ ochro nê in fo r ma cji
nie ja w nych wy mie nia nych miê dzy Rzecz¹po spo lit¹ Polsk¹ a in ny mi pa ñ stwa mi
lub orga ni za cja mi miê dzyna rodo wy mi (5); pro wadz¹ do ra dz two i szko le nia w za -
kre sie ochro ny in fo r ma cji nie ja w nych (6). Wy mia nê in fo r ma cji nie ja w nych miê -
dzyna ro do wych miê dzy Rzecz¹po spo lit¹ Polsk¹ a wy mie nio ny mi stro na mi re gu -
luj¹ wy ty cz ne w spra wie po stê po wa nia z info r ma cja mi nie ja w ny mi miê dzy na-
ro do wy mi z grud nia 2010 roku17. Szcze gó l nym pod mio tem ochro ny bez pie cze ñ -
stwa info rma cyj ne go stru ktu ra l nie ulo ko wa nym w Depa r ta men cie Bez pie cze ñ -
stwa Tele infor maty czne go Agen cji Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go jest po wo -
³any w pie r wszym kwa r ta le sty cz niu 2008 roku Rz¹dowy Ze spó³ Re a go wa nia na
In cy den ty Kom pu te ro we (CERT.GOV.PL)18. Jego pod sta wo wym za da niem jest
za pe w nia nie i roz wi ja nie zdo l no œci jed no stek orga niza cy j nych ad mi ni stra cji pu -
b li cz nej Rze czypo spo li tej Pol skiej do ochro ny przed cybe rza gro¿e nia mi, ze
szcze gó l nym uw z glêd nie niem ata ków ukie run ko wa nych na in fra stru ktu rê obe j -
muj¹c¹ sy ste my i sie ci tele infor maty cz ne, któ rych zni sz cze nie lub zak³óce nie
mo¿e sta no wiæ za gro ¿e nie dla ¿y cia, zdro wia lu dzi, dzie dzi c twa na ro do we go oraz
œro do wi ska w zna cz nych roz mia rach, albo spo wo do waæ po wa ¿ ne stra ty ma te ria l -
ne, a ta k ¿e zak³óciæ fun kcjo no wa nie pa ñ stwa19. Do zakresu œwiadczonych przez
CERT.GOV.PL us³ug nale¿y: 
l ko or dy na cja re a go wa nia na in cy den ty; 
l pu b li ka cja ale r tów i ostrze ¿eñ; 
l obs³uga i ana li za in cy den tów (w tym gro ma dze nie do wo dów rea li zo wa ne

przez ze spó³ bieg³ych s¹do wych); 
l pu b li ka cja po wia do mieñ (biu le ty nów za bez pie czeñ); ko or dy na cja re a go wa -

nia na luki w za bez pie cze niach; 
l obs³uga zda rzeñ w sie ciach ob jê tych ochron¹ przez sy stem ARAKIS-GOV;
l prze pro wa dza nie te stów bez pie cze ñ stwa

20
. 

Przy wo³any De pa r ta ment Bez pie cze ñ stwa Tele infor maty czne go Agen cji
Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go wraz z Mi ni ste r stwem Ob ro ny Na ro do wej
(MON) i Mi ni ste r stwem Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji (MSWiA) jako
pie r wszy podj¹³ dzia³ania zmie rzaj¹ce do utwo rze nia w³aœci wej or ga ni za cji po li-
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ty ki bez pie cze ñ stwa cyberprze strze ni Rze czypo spo li tej Pol skiej21. Pie r wszy pro -
jekt rz¹do we go pro gra mu ochrony cybe r prze strze ni RP na lata 2008–2011 zo sta³
za pre zen towa ny w paŸ dzie r ni ku 2008 roku. G³ówne za³o¿e nia okre œla³y, i¿
wiod¹c¹ rolê w jego re a li za cji mia³y spe³niaæ Mi ni ste r stwo Spraw We wnê trz nych 
i Ad mi ni stra cji jako or gan odpo wie dzia l ny za info rma ty za cjê pa ñ stwa oraz
Agen cja Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go jako pod miot odpo wie dzia l ny za bez -
pie cze ñ stwo we wnê trz ne pa ñ stwa22. Za³o¿e nia tego progra mu przy jê te 9 ma r ca
2009 roku przez Ko mi tet Sta³y Rady Mi ni strów zwra ca³y rów nie¿ uwa gê na ko -
nie cz noœæ uspra w nie nia dzia³añ w sfe rze orga niza cyjno - prawnej. G³ówne akty w -
no œci w tym za kre sie spro wa dza³y siê do:
l wpro wa dze nia ter mi no lo gii do tycz¹cej pro ble ma ty ki ochro ny cy be r -

przestrzeni (cyberter ro ryzm; cyber prze stê p stwo),
l wy pra co wa nia pod staw pra wych okre œlaj¹cych obo wi¹zki stron w ra mach

pro gra mu ochro ny cybe r prze strze ni RP i tele infor maty cz nej in fra stru ktu ry
kry ty cz nej,

l okre œle nia obo wi¹zków se kto ra pry wa t ne go repre zento wa ne go przez ope -
ratorów in fra stru ktu ry kry ty cz nej,

l ustal enia praw nych ram ochrony te lei nfo rmat ycz nej in fras truktu ry krytycz -
nej,

l usta la nia spo so bów i form wspó³pra cy w za kre sie za po bie ga nia i zwa l cza nia
isto t nych ata ków kom pu te ro wych, wspie ra nia dzia³añ zmie rzaj¹cych do
ustale nia spra w ców cybe r ter ro ru, itp., 

l pra wne go osa dze nia Rz¹do we go Cen trum Re a go wa nia na In cy den ty
Kompute ro we w Sy ste mie Ochro ny Tele infor maty cz nej In fra stru ktu ry Kry -
ty cz nej,

l zde fi nio wa nia roli in sty tu cji ko or dy nuj¹cej w jed no stkach orga niza cy j nych
po sia daj¹cych za so by sta no wi¹ce ele men ty in fra stru ktu ry te leinfor ma ty cz nej
pa ñ stwa,

l okre œle nia mi ni ma l nych wy ma gañ dla nowo powo³ywa nych ad mi nistrato rów 
sy ste mu w jed no stkach admi ni stra cyj nych.
W 2010 roku De pa r ta ment Ewi den cji Pa ñ stwo wych i Tele info rma ty ki Mi ni -

ste r stwa Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji przy go to wa³ i prze ka za³ do uz -
god nieñ re so r to wych rz¹dowy pro gra mu ochro ny cybe r prze strze ni RP na lata
2011–201623. D³ugo trwa³e kon su l ta cje miê dzy reso rto we spo wo do wa³y, i¿ ci¹gle
ma on sta tus proje ktu, nie mniej jed nak jego za³o¿e nia god ne s¹ zwró ce nia uwa gi.
Wœród naj wa ¿ niejszych ele men tów tego pro gra mu znajdowa³y siê:
l zde fi nio wa nie cha ra kte ry styki cybe r prze strze ni, 
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l wska za nie pod mio tów zaan ga ¿o wa nych w dzia³ania na rzecz ochro ny
cyberprze strze ni,

l przy wo³anie aktu a l nie rea li zo wa nych ini cja tyw po dej mo wa nych na rzecz
cyberbe zpie cze ñ stwa, 

l wpro wa dze nie pro gra mów ochro ny w za kre sie dzia³añ legi sla cy j nych,
procedural no-or ganiza cyj nych, edu ka cy j nych, te ch ni cz nych, 

l powo³anie Miê dzyre sorto we go Ze spo³u ko or dy nuj¹cego ds. Ochro ny
Cyberprzestrzeni, sku piaj¹cego jed no stki ad mi ni stra cji rz¹do wej,

l okre œle nie za sad wspó³pra cy w re a li za cji pro gra mu, 
l za sa dy fi nan so wa nia pro gra mu,
l pro wa dze nie oce ny sku te cz no œci pro gra mu. 

Jed nym z za³o¿eñ przy wo³ane go rz¹do we go pro gra mu ochro ny cybe r prze -
strze ni RP na lata 2011–2016 by³ roz wój ze spo³u CERT, pro wadz¹cego kon su l ta -
cje i do ra dz two dla wszy stkich pod mio tów ad mi ni stra cji pu b li cz nej oraz przed -
siê bio r ców i in nych u¿yt ko w ni ków okre œlo nych w pro gra mie, utrzy muj¹cego
wi try ny in ter ne to we, maj¹ce do ce lo wo sta no wiæ g³ówne Ÿród³a in fo r ma cji
zwi¹za nych z bez pie cze ñ stwem tele infor maty cz nym dla sze ro kie go gro na od bior -
ców, w tym ¿ywo zain tere so wa nych pra co w ni ków ad mi ni stra cji pu b li cz nej i pod -
mio tów po sia daj¹cych akty wa uz na ne za kry tyczn¹ in fra stru ktu rê tele info r ma -
tyczn¹. 

3. Dzia³ania i akty w no œci o cha ra kte rze fo r ma l no-pra wnym

Po dej mo wa ne do ty ch czas ini cja ty wy z za kre su ochro ny bez pie cze ñ stwa in for -
ma cy j ne go, g³ów nie sku pio ne wokó³ ochro ny in fo r ma cji nie ja w nych na ra ¿o nych 
na dzia³ania u¿yt ko w ni ków cybe r prze strze ni wy ma gaj¹ ci¹g³ych uspra w nieñ.
Do ty czy to za rów no kwe stii pra wnych, edu ka cy j nych, tech nolo gi cz nych, jak
rów nie¿ orga niza cy j nych. Za gro ¿e nia ze stro ny roz pro szo nych po ca³ym œwie cie
u¿yt ko w ni ków, po sia daj¹cych ró ¿ ne in ten cje i re pre zen tuj¹cych od mien ne gru -
py in te re sów wy ma gaj¹ od pa ñ stwa roz wi¹zañ kom p le kso wych. Choæ tych ci¹gle
bra ku je nie oce nio ne w tym za kre sie wy daj¹ siê byæ akty w no œci i dzia³añ in sty tu -
cji ochro ny œro do wi ska bez pie cze ñ stwa info rma cyj ne go. Jedn¹ z klu czo wych
i god nych od no to wa nia ini cja tyw za ko ñ czon¹ su kce sem jest przy go to wa nie
przez Biu ro Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go i pod pi sa nie przez Pre zy den ta Rze -
czypo spo li tej Pol skiej usta wy z 30 sie r p nia o sta nie wo jen nym oraz o ko m pe ten -
cjach na cze l ne go Do wó d cy Si³ Zbro j nych i za sa dach pod leg³oœci kon sty tucy j -
nym or ga nom Rze czypo spo li tej Pol skiej oraz nie któ rych in nych ustaw24.
Zak³ada ona, mo ¿ li woœæ wpro wa dze nia przez Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol -
skiej na wnio sek Rady Mi ni strów sta nu wo jen ne go na czê œci albo na ca³ym te ry -
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24 Usta wa z 30 sie r p nia 2002 r. o sta nie wo jen nym oraz o ko m pe ten cjach na cze l ne go Do wó d cy Si³
Zbro j nych i za sa dach pod leg³oœci kon sty tucy j nym or ga nom Rze czypo spo li tej Pol skiej oraz nie któ rych
in nych ustaw (Dz.U. z 2011 r., nr 222, poz. 1323).



to rium pa ñ stwa, w ra zie zew nê trz ne go za gro ¿e nia pa ñ stwa, w tym spo wodo wa ne -
go dzia³ania mi o cha ra kte rze ter rory sty cz nym lub dzia³ania mi w cy be r prze strze-
ni, zbro j nej na pa œci na te ry to rium Rze czypo spo li tej Pol skiej lub gdy z umo wy
miê dzy naro do wej wy ni ka zo bo wi¹za nie do wspó l nej ob ro ny prze ciw ko agre sji.
Wpro wa dza nie do przy ta cza nej usta wy de fi ni cji cybe r prze strze ni i zde fi nio wa -
nie form prze ciw dzia³ania jej sku t kom oz na cza, ¿e usta wa od no si siê rów nie¿ do
po zo sta³ych dwóch sta nów nad zwy cza j nych (sta nu wyj¹tko we go i sta nu klê ski
¿y wio³owej) i zak³ada mo ¿ li woœæ ich wpro wa dze nia. Stan wyj¹tko wy mo¿e zo staæ 
wpro wa dzo ny na wnio sek Rady Mi ni strów przez Pre zy den ta Rze czypo spo li tej
Pol skiej w sy tu a cji szcze gó l ne go za gro ¿e nia kon sty tucy jne go ustro ju pa ñ stwa,
bez pie cze ñ stwa oby wa te li lub porz¹dku pub li cz ne go, w tym spo wodo wa ne go
dzia³ania mi o cha ra kte rze ter rory sty cz nym lub dzia³ania mi w cybe r prze strze ni,
któ re nie mo¿e byæ usu niê te po przez u¿y cie zwyk³ych œro d ków kon sty tucy j nych.
Stan klê ski ¿y wio³owej wpro wa dza ny jest przez Radê Mi ni strów w celu za po bie -
¿e nia sku t kom ka ta strof na tu ra l nych lub awa rii te ch ni cz nych nosz¹cych zna -
mio na klê ski ¿y wio³owej oraz w celu ich usu niê cia. Ka ta stro fê na tu raln¹ lub awa -
riê te ch niczn¹ mog¹ zaœ wywo³aæ rów nie¿ zda rze nia w cybe r prze strze ni oraz
dzia³ania o cha ra kte rze ter rory sty cz nym. Wdro ¿o na zmia na we wszy stkich usta -
wach o sta nach nad zwy cza j nych w swo jej isto cie po le ga wiêc na roz wi niê ciu nie -
któ rych po jêæ, tra kto wa nych przez Kon sty tu cjê jako przes³anki wpro wa dze nia
sta nu wo jen ne go, sta nu wyj¹tko we go i sta nu klê ski ¿y wio³owej, do sto so wu je
siê do po ja wiaj¹cych siê za gro ¿eñ w ob sza rze cybe r prze strze ni, mog¹cych mieæ
bez po œred nie od nie sie nie do sfe ry bez pie cze ñ stwa na ro do we go25. Na le ¿y w tym
mie j s cu pod kre œliæ, ¿e pro ce so wa na usta wa nie jest pie r wszym roz wi¹za niem pra -
wym od nosz¹cym siê do pro ble ma ty ki cybe r prze strze ni. Ta bo wiem zna cz nie
du ¿ej z po wo dze niem fun kcjo nu je w:
l usta wie z 18 ma r ca 2004 r. o zmia nie usta wy – Ko deks ka r ny, usta wie – Ko -

deks po stê po wa nia ka r ne go oraz usta wie – Ko deks wy kro czeñ
26 

(imp le men ta -
cja za pi sów Kon we n cja o cyber prze stê pczo œci z 23 li sto pa da 2001 r.),

l raty fi ko wa nej przez Pol skê umo wie miê dzy Rz¹dem Rze czypo spo li tej Pol -
skiej a Rz¹dem Re pu b li ki Tu r cji o wspó³pra cy w zwa l cza niu ter ro ry z mu,
prze stê pczo œci zor gani zo wa nej i in nej prze stê pczo œci, pod pi sa na w An ka rze
7 kwie t nia 2003 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 94)

27
.
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25 M. Su ma ñ ski: Uza sad nie nie do usta wy z 30 sie r p nia 2002 r. o sta nie wo jen nym oraz o ko m pe ten -
cjach na cze l ne go Do wó d cy Si³ Zbro j nych i za sa dach pod leg³oœci kon sty tucy j nym or ga nom Rze czypo -
spo li tej Pol skiej oraz nie któ rych in nych ustaw, www.sejm.gov.pl (do stêp: 01.06.2013 r.).

26 Usta wa z 18 ma r ca 2004 r. o zmia nie usta wy – Ko deks ka r ny, usta wie – Ko deks po stê po wa nia ka -
r ne go oraz usta wie – Ko deks wy kro czeñ (Dz.U. z 2004 r., nr 69, poz. 626).

27 Umo wa miê dzy Rz¹dem Rze czypo spo li tej Pol skiej a Rz¹dem Re pu b li ki Tu r cji o wspó³pra cy
w zwa l cza niu ter ro ry z mu, prze stê pczo œci zor gani zo wa nej i in nej prze stê pczo œci, pod pi sa na w An ka rze
7 kwie t nia 2003 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 94).



W tym kon te k œcie no we li za cja usta wy o sta nie wo jen nym ma wpra w dzie je dy -
nie cha ra kter uzu pe³niaj¹cy, ale stwa rza mo ¿ li woœæ wpro wa dze nia sta nu nad zwy -
czaj ne go w przy pa d ku ne ga ty w nej oce ny sto p nia za gro ¿e nia w sfe rze zew nê trz ne -
go b¹dŸ we wnê trz ne go bez pie cze ñ stwa pañstwa.

Ko le j nym do ku men tem o klu czo wym zna cze niu dla ochro ny bez pie cze ñ stwa
info rma cyj ne go w tym prze de wszy stkim sy ste mu ³¹czno œci i sy ste mu sie ci tele -
infor maty cz nych jest przy jê ty 26 ma r ca 2013 roku przez Radê Mi ni strów w fo r -
mie uchwa³y Na ro do wy Pro gram Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej (NPOIK). 
Zgod nie z za³o¿e nia mi usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym Na ro do wy Pro gram
Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej okre œla28

:

l na ro do we prio ry te ty, cele, wy ma ga nia oraz stan dar dy, s³u¿¹ce za pe w nie niu
spra w ne go fun kcjo no wa nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej,

l mi ni strów kie ruj¹cych dzia³ami ad mi ni stra cji i kie ro w ni ków urzê dów cen -
tra l nych odpo wie dzia l nych za sy ste my in fra stru ktu ry kry ty cz nej,

l szcze gó³owe kry te ria po zwa laj¹ce wy od rê b niæ obie kty, in sta la cje, urz¹dze nia
i us³ugi wchodz¹ce w sk³ad sy ste mów in fra stru ktu ry kry ty cz nej, bior¹c pod
uwa gê ich zna cze nie da fun kcjo no wa nia pa ñ stwa i za spo ko je nia po trzeb oby -
wa te li. 
Pod sta wo wym ce lem jego utwo rze nia jest stwa rza nie wa run ków do po pra wy

bez pie cze ñ stwa in fra stru ktu ry kry ty cz nej zw³asz cza w za kre sie:
l za po bie ga nia zak³óce niom fun kcjo no wa nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej,
l przy go to wa nia na sy tu a cje kry zy so we, któ re mog¹ nie ko rzy st nie wp³ywaæ na

in fra stru ktu rê kry tyczn¹,
l re a go wa nia w sy tu a cji zni sz cze nia lub zak³óce nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej,
l od twa rza nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej.

Aktem pra wnym tra ktuj¹cym o spo so bie re a li za cji obo wi¹zków i wspó³pra cy
w za kre sie Na ro do we go Pro gra mu Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej
(NPOIK) przez or ga ny ad mi ni stra cji pu b li cz nej i s³u¿by odpo wie dzia l ne za bez -
pie cze ñ stwo na ro do we z ope ra to ra mi in fra stru ktu ry kry ty cz nej oraz in ny mi or -
ga na mi i s³u¿ ba mi pub li cz ny mi jest roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 30 kwie t nia
2010 roku w spra wie Na ro do we go Pro gra mu Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej29.
Ska ta lo go wan¹ w je de na stu sy ste mach in fra stru ktu rê kry tyczn¹ na le ¿y chro niæ
ze wzglê du na jej klu czo wy cha ra kter dla go spo dar ki, bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa,
ci¹g³oœci dzia³ania ad mi ni stra cji pu b li cz nej i przed siê bio r ców, zaœ za sto so wa ne
œro d ki i fo r my ochro ny uza le ¿ nio ne s¹ od oce ny ry zy ka zak³óce nia lub zni sz cze -
nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej. Po œród reko men do wa nych przez Rz¹do we Cen -
trum Bez pie cze ñ stwa (or gan ko or dy nuj¹cy krajo we dzia³ania na rzecz ochro ny
in fra stru ktu ry kry ty cz nej) form ochro ny zna j du je siê ochro na tele infor maty cz -
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28 Usta wa z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym (Dz.U. z 2007 r., nr 89, poz. 590 z póŸn.
zm.).

29 Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 30 kwie t nia 2010 r. w spra wie Na ro do we go Pro gra mu Ochro -
ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej (Dz.U. z 2010 r., nr 83, poz. 542).



na, ro zu mo wa na jako ze spó³ przed siê w ziêæ, pro ce dur maj¹cych na celu mini ma -
li za cjê ry zy ka zak³óce nia fun kcjo no wa nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej zwi¹za ne go
z wy ko rzy sta niem do jej u¿y t ko wa nia sy ste mów i sie ci tele infor maty cz nych. Sto -
so wa nie ochro ny tego typu oz na cza rów nie¿ ochro nê przed cybe ra ta ka mi, cyber -
prze stêp stwa mi i cyber terro ry z mem oraz sku te cz ne prze ciw dzia³anie tego typu
in cy den tom30 i w spo sób nie uni k nio ny nawi¹zuje do za pe w nie nia po uf no œci,
inte gra l no œci i nie za wod no œci da nych. Oz na cza wsze l kie przed siê w ziê cia mi ni -
ma li zuj¹ce ry zy ko „ugo dze nia” sy ste mów in fra stru ktu ry kry ty cz nej za po œred ni -
c twem in fra stru ktu ry tele infor maty cz nej, za pe w nia dzia³ania na rzecz prze ciw -
dzia³ania wir tu a l nym ata kom oraz inn¹ dzia³al no œci¹ cy be r ne tyczn¹ rodz¹c¹
za bu rze nia w fun kcjo no wa niu in fra stru ktur kry ty cz nych. Nie zwy kle cenn¹ ini -
cja tyw¹ Rz¹do we go Cen trum Bez pie cze ñ stwa (RCB), i odpo wie dzial ne go za
przy go to wa nie Na ro do we go Pro gra mu Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej dy -
re kto ra RCB, jest opra co wa nie re ko men da cji i do brych pra ktyk jako stan dar dów
s³u¿¹cych za pe w nie niu spra w ne go fun kcjo no wa nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej
sta no wi¹cych za³¹cznik nr 2 do pro gra mu g³ów ne go NPOIK. Wœród za le ca nych
roz wi¹zañ z ob sza ru bez pie cze ñ stwa tele infor maty czne go zna j du je siê stan dard
ISO/IEC 17799:2005 opub li ko wa ny przez Miê dzy na ro dow¹ Or ga ni za cjê ds.
Stan da ry za cji (ISO – In ter na tio nal Or ga ni sa tion for Stan da ri sa tion (ISO) i Miê -
dzy na ro dow¹ Ko mi sjê Ele ktro te ch niczn¹ (IEC – In ter na tio nal Elec trote ch ni cal
Co mis sion). Jego pol skim od po wied ni kiem jest no r ma z 2007 roku PN-ISO
17799:2007, zna na wcze œ niej jako PN-ISO 17799:200331. 

W ra mach dba³oœci o sy ste my in fra stru ktu ry kry ty cz nej, pa ñ stwo spra wu je na 
nimi opie kê po przez mi ni strów – go spo da rzy sy ste mów, odpo wie dzia l nych za
nie for ma l ny nad zór i ani ma cjê dzia³añ na rzecz po pra wy bez pie cze ñ stwa in fra -
stru ktu ry kry ty cz nej w ra mach da ne go sy ste mu. Mi ni ster Ad mi ni stra cji i Cy fry -
za cji od po wia da za sy ste my i sie ci tele infor maty cz ne ad mi ni stra cji pu b li cz nej,
te ch no lo gie, te ch ni ki i stan dar dy info rma ty cz ne oraz re a li za cjê zo bo wi¹zañ miê -
dzyna ro do wych RP w dzie dzi nie info rma ty za cji. S¹ to za da nia zwi¹zane z bez -
pie cze ñ stwem sy ste mu sie ci tele infor maty cz nych, w ra mach sy ste mów in fra struk -
tu ry kry ty cz nej wy mie nio nych we wspo mnia nej ju¿ usta wie o zarz¹dza niu kry -
zy so wym. Kry ty cz na In fra stru ktu ra Tele infor maty cz na (KITI) obe j mu je sy ste -
my i sie ci tele infor maty cz ne nie zbêd ne dla pro wa dze nia pod sta wo wych dzia³añ
go spo da r czych i fun kcjo no wa nia in sty tu cji pu b li cz nych pa ñ stwa32, a jej ochro na
i zwa l cza nie za gro ¿eñ dla rz¹do wych sy ste mów tele infor maty cz nych le¿y ta k ¿e
w ko m pe ten cji przy wo³ywa nej ko mór ki Agen cji Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go
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30 Rz¹dowe Cen trum Bez pie cze ñ stwa, Na ro do wy Pro gram Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej,
s. 32.

31 Ta m ¿e.
32 P. Sien kie wicz, W. B³a¿e j czyk, E. Li cho cki, M. Jó Ÿwiak, H. Œwie bo da: Ana li za sy ste mo wa cy ber -

ter ro ry z mu, [w:] Ze szy ty Naukowe AON 2006, nr 2, s. 63.



i Agen cji Wy wia du33. Mi ni ster Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji (w³aœci wy w spra wach
info rma ty za cji) we wspó³pra cy z Agencj¹ Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go jest ini -
cja to rem pro je ktu do ku men tu pt. Po li ty ka Ochro ny Cybe r prze strze ni RP. Po li -
ty ka ochro ny cybe r prze strze ni Rze czypo spo li tej Pol skiej, któ ry k³ad zie na cisk na 
wzrost œwia do mo œci u¿yt ko w ni ków cybe r prze strze ni, prze wi du je wspie ra nie ini -
cja tyw nauko wo-ba da w czych do tycz¹cych bez pie cze ñ stwa tele infor maty czne -
go34. W ra mach ka m pa nii eduka cyjno- prewen cyj nej uw z glêd nia edu ka cjê
szkoln¹ dzie ci i m³od zie ¿y maj¹c¹ na celu ochro nê przed za gro ¿e nia mi
„p³yn¹cymi z In ter ne tu”. Ce lem dzia³añ za wa r tych w tym do ku men cie jest35:
l zwiê ksze nie po zio mu bez pie cze ñ stwa in fra stru ktu ry tele infor maty cz nej Pa ñ -

stwa (w tym Krajo wej In fra stru ktu ry Tele infor maty cz nej),
l zwiê ksze nie zdo l no œci do za po bie ga nia i zwa l cza nia za gro ¿eñ ze stro ny cybe r -

prze strze ni,
l zmnie j sze nie sku t ków in cy den tów godz¹cych w bez pie cze ñ stwo tele infor -

maty cz ne,
l okre œle nie pod mio tów odpo wie dzia l nych za bez pie cze ñ stwo cybe r prze -

strze ni,
l stwo rze nie i re a li za cja spó j ne go dla wszy stkich pod mio tów ad mi ni stra cji

rz¹do wej sy ste mu zarz¹dza nia bez pie cze ñ stwem cybe r prze strze ni oraz usta -
no wie nie wy ty cz nych w tym za kre sie dla pod mio tów nie pub li cz nych.
Zgod nie z za³o¿e nia mi Po li ty ki ochro ny Cybe r prze strze ni RP za bez pie cze ñ -

stwo cybe r prze strze ni RP (CRP) od po wia da Rada Mi ni strów, a za da nia w tym za -
kre sie wy ko nu je przez Mi ni stra Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji, Mi ni stra Ob ro ny Na -
ro do wej, Mi ni stra Spraw We wnê trz nych, Sze fa Agen cji Bez pie cze ñ stwa
We wnê trz ne go, Sze fa S³u¿by Kontr wy wia du Wo j sko we go, inne or ga ny ad mi ni -
stra cji rz¹do wej36. W za kre sie ko m pe ten cji Mi ni stra Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji
le¿y przy j mo wa nie spra wo z dañ or ga nów ad mi ni stra cji rz¹do wej pod su mo -
wuj¹cych oce ny ry zy ka bez pie cze ñ stwa tele infor maty czne go w ka ¿ dym z sek -
to rów, w któ rym in sty tu cja dzia³a i za któ re od po wia da, a ta k ¿e opra co wa nie
„zbio r cze go” spra wo z da nia dla Pre ze sa Rady Mi ni strów37. W do ku men cie uwz -
glê d nio no ta k ¿e po trze bê stwo rze nia przez mi ni stra ds. info rma ty za cji re gu la cji
pra wnych za pe w niaj¹cych bez pie cze ñ stwo sy ste mu sie ci tele infor maty cz nych.
Okre œlo no trzy po zio mo wy Krajo wy Sy stem Re a go wa nia na In cy den ty Kom pu -
te ro we w cybe r prze strze ni. Po ziom pie r wszy – ko or dy nuj¹cy – to mi ni ster
w³aœci wy ds. info rma ty za cji. Po zo sta³e po zio my to: po ziom dru gi – re a go wa nia
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33 Usta wa z 24 maja 2002 r. o Agen cji Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go i Agen cji Wy wia du (Dz.U.
z 2002 r., nr 74, poz. 676 z póŸn. zm.).

34 https://mac.gov.pl/dzia la nia/rada-mini strow- przyjela- polity ke- ochrony- cyberprze strzeni- rze czy-
pospo litej -po l skiej/ (do stêp: 01.06.2013 r.). 

35 Po li ty ka Ochro ny Cybe r prze strze ni RP (stan na 18 wrze œ nia 2012 r., Ÿród³o: http://mac.bip.gov. 
pl/prawo-i -prace- legisla cyj ne/poli tyka -o chro ny- cyberprze strzeni-rp- resortowe-z glasza nie- uwa g - do12 
-10-2012.html). 

36 Ta m ¿e.
37 Ta m ¿e.



na in cy den ty kom pu te ro we (Rz¹dowy Ze spó³ Re a go wa nia na In cy den ty Kom -
pu te ro we CERT.GOV.PL i Re so r to we Cen trum Zarz¹dza nia Bez pie cze ñ stwem
Sie ci i Us³ug Tele infor maty cz nych) i po ziom trze ci – po ziom re a li za cji (admi ni -
stra to rzy od po wia daj¹cy za po szcze gó l ne sy ste my tele infor maty cz ne fun kcjo -
nuj¹ce w CBR)38. 

Przy wo³ywa ny Mi ni ster Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji w ra mach kie ro wa nia
dzia³em ad mi ni stra cji rz¹do wej ³¹cznoœæ i info rma ty za cja, nad zo ru je m.in. Urz¹d
Ko mu ni ka cji Ele ktro ni cz nej (UKE) oraz Po cztê Polsk¹39. Spra wy ³¹czno œci obe j -
muj¹ te le fo niê sta cjo narn¹ i ko mór kow¹ oraz ³¹cza in ter ne to we. Re gu la cje isto t ne
z pun ktu wi dze nia ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej, któ re okre œlaj¹ za da nia mi -
ni stra ds. ³¹czno œci wy ni kaj¹ prze de wszy stkim z usta wy pra wo tele komu nika cyj -
ne40 i usta wy pra wo po czto we41. Mi ni ster w³aœci wy ds. ³¹czno œci uz gad nia plan
dzia³añ przed siê bio r cy tele komu nika cyjne go42 w sy tu a cjach szcze gó l nych za gro -
¿eñ, w tym bez po œred nich za gro ¿eñ dla in fra stru ktu ry przed siê bio r cy w za kre sie
do tycz¹cym43:
l utrzy ma nia ci¹g³oœci, a w przy pa d ku jej utra ty – od twa rza nia œwia d cze nia

us³ug tele komu nika cyj nych i do sta r cza nia sie ci tele komu nika cyj nej, 
l wy ka zu ele men tów sie ci tele komu nika cyj nej oraz spo so bów ich przy go to wa -

nia do za pe w nie nia tele komu ni ka cji na po trze by w³aœci wych pod mio tów
i s³u¿b wraz z pro ce du ra mi uru cha mia nia tych ele men tów,

l pro ce dur wspó³pra cy przed siê bio r cy z mi ni strem w³aœci wym do spraw ³¹cz-
no œci oraz Pre ze sem Urzê du Ko mu ni ka cji Ele ktro ni cz nej w za kre sie spo so -
bów wza je mne go prze ka zy wa nia in fo r ma cji, ala r mo wa nia i ostrze ga nia, do -
tycz¹cych sy tu a cji szcze gó l nych za gro ¿eñ, a ta k ¿e po wia da mia nia o ko niecz-
no œci pod jê cia lub za prze sta nia dzia³añ okre œlo nych w planie.
Pre zes Urzê du Ko mu ni ka cji Ele ktro ni cz nej jest or ga nem regu la cy j nym w za -

kre sie dzia³al no œci po czto wej, tele komu nika cyj nej i go spo dar ki czê stot liwo œcio -
wej oraz kon tro li spe³nia nia wy ma gañ do tycz¹cych kom paty bil no œci ele ktro -
magne tycz nej. Ponad to do ko nu je ana li zy i oce ny fun kcjo no wa nia ryn ków us³ug
tele komu nika cyj nych i po czto wych oraz ma pra wo do po dej mo wa nia in ter we ncji 
w spra wach do tycz¹cych fun kcjo no wa nia ryn ku us³ug tele komu nika cyj nych
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38 Ta m ¿e.
39 I. Ku lik, R. Wró bel: Rola ad mi ni stra cji pu b li cz nej w ochro nie in fra stru ktu ry kry ty cz nej pa ñ stwa,

[w:] Z. Pi¹tek, S. Ole a r czyk (red.): Przy go to wa nia ob ron ne w dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej. SRWO,
Wa r sza wa 2012, s. 171.

40 Usta wa z 16 li pca 2004 r. Pra wo tele komu nika cyj ne (Dz.U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800, z póŸn.
zm.).

41 Usta wa z 12 cze r w ca 2003 r. Pra wo po czto we (Dz.U. z 2003 r., nr 130, poz. 1188, z póŸn. zm.).
42 Mowa tu taj o przed siê bio r cy ujê tym w wy ka zie sta no wi¹cym za³¹cznik do Roz porz¹dze nia Rady

Mi ni strów z 9 li sto pa da 2007 r. w spra wie wy ka zu przed siê bio r ców o szcze gó l nym zna cze niu gospo -
darczo -o bron nym (Dz.U. z 2007 r., nr 214, poz. 1571 z póŸn. zm.), dla któ re go or ga nem or ga ni zuj¹cym
i nad zo ruj¹cym wy ko ny wa nie za dañ na rzecz ob ron no œci pa ñ stwa jest mi ni ster w³aœci wy do spraw
³¹czno œci. 

43 Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 4 sty cz nia 2010 r. w spra wie pla nu dzia³añ przed siê bio r cy
tele komu nika cyjne go w sy tu a cjach szcze gó l nych za gro ¿eñ (Dz.U. z 2010 r., nr 15, poz. 77).



i po czto wych oraz ryn ku apa ra tu ry, w tym ryn ku urz¹dzeñ tele komu nika cyj -
nych. Ma ta k ¿e pra wo nak³adaæ na przed siê bio r ców tele komu nika cyj nych ogra -
ni cze nia nie któ rych, pu b li cz nie do stê p nych us³ug tele komu nika cyj nych oraz
ogra ni cze nia za kre su lub ob sza ru eks plo a ta cji sie ci i urz¹dzeñ tele komu nika cyj -
nych. Ponad to two rzy bazy da nych in fra stru ktu ry tele komu nika cyj nej, któ ra
mo¿e byæ wy ko rzy sta na na po trze by sy ste mu kie ro wa nia bez pie cze ñ stwem na ro -
do wym, w tym ob ron¹ pa ñ stwa (za da nie isto t ne z pun ktu wi dze nia bez pie cze ñ -
stwa sy ste mu za pe w nie nia ci¹g³oœci dzia³ania administracji publicznej). 

Osta t nim z do ku men tów sta no wi¹cych przed miot ana li zy ni nie j sze go opra co -
wa nia jest przy go to wa na przez Mi ni ste r stwo Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni -
stra cji Stra te gia Roz wo ju Spo³ecze ñ stwa Info rma cyj ne go do roku 2013. Jej przy -
go to wa nie i wdro ¿e nie pod ko niec pie r wszej de ka dy XXI wie ku po dy kto wa ne
by³o gwa³to w nym wzro stem zna cze nia in fo r ma cji oraz us³ug œwia d czo nych
drog¹ ele ktro niczn¹, a co za tym idzie wy ko rzy sta nia te ch no lo gii info rma cy j nych 
i tele komu nika cyj nych w wie lu ob sza rach ¿y cia, w go spo da r ce, ad mi ni stra cji pu -
b li cz nej, czy w ¿y ciu co dzien nym. Przy jê ta w grud niu 2008 roku przez Radê Mi -
ni strów w fo r mie uchwa³y stra te gia za wie ra³a trzy za³¹czniki dotycz¹ce:
l ana li zy aktu a l nej sy tu a cji w ob sza rze spo³ecze ñ stwa info rma cyj ne go w Pol sce,
l do ku men tów ze bra ne oraz stwo rzo ne pod czas dys ku sji œro do wi sko wych i te -

ma ty cz nych,
l prio ry te tów roz wo ju spo³ecze ñ stwa info rma cyj ne go w opi nii in ter na tów. 

Jej misj¹ by³o umo ¿ li wie nie spo³ecze ñ stwu po wszech ne go i efe kty w ne go wy -
ko rzy sta nia wie dzy i in fo r ma cji do har moni j ne go roz wo ju w wy mia rze spo³ecz -
nym, eko no mi cz nym i oso bi stym. Odpo wie dzia l noœæ za ko or dy na cjê i nad zór
nad re a li zacj¹ ce lów stra te gii spo czy wa³a na Depa r ta men cie Spo³ecze ñ stwa In for -
ma cy j ne go ulo ko wa ne go w Mi ni ste r stwie Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji. 
Kie run ki Pol ski do 2013 roku, okre œlo ne na pod sta wie wi zji i mi sji, zo sta³y ska -
talo go wa ne w trzech ob sza rach: cz³owiek – go spo dar ka – pa ñ stwo44. W za kre sie
bez pie cze ñ stwa info rma cyj ne go przy wo³ana stra te gia w g³ów nej mie rze od no si³a
siê do pod no sze nia po czu cia bez pie cze ñ stwa, wy ko rzy sta nia te ch no lo gii info r -
ma cy j nych i komu nika cy j nych oraz za pe w nie nie bez pie cz nej i zo rien to wa ne na
po trze by in fra stru ktu ry te ch no lo gii info rma cy j nych i komu nika cy j nych, nie -
zbêd nej do roz wo ju spo³ecze ñ stwa info rma cyj ne go. We wrze œ niu 2012 roku zo -
sta³a przy jê ta nowa Stra te gia Roz wo ju Kra ju do roku 202045, w któ rej z ko lei du¿y 
na cisk k³ad zie siê na wzrost wy ko rzy sta nia te ch no lo gii cy fro wych.
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44 Mi ni ste r stwo Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji, Stra te gia roz wo ju spo³ecze ñ stwa info rma -
cyj ne go w Pol sce do roku 2013 r., Wa r sza wa 2008. 

45 Uchwa³a nr 157 Rady Mi ni strów z 25 wrze œ nia 2012 r. w spra wie przy jê cia Stra te gii Roz wo ju
Kra ju 2020 (M. P. poz. 882, dn. 22.11.2012 r.). 



4. Pod sum owa nie

W cza sach, gdy in fo r ma cja sta no wi klu czo wy za sób w³adzy, ochro na bez pie -
cze ñ stwa info rma cyj ne go ma szcze gó l ne zna cze nie. Wspo mnia ny ob szar zgod nie 
z kon klu zja mi Bia³ej Ksiê gi Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go Rze czypo spo li tej Pol -
skie z 2013 roku jako nowa dzie dzi na ca³oœcio we go sy ste mu bez pie cze ñ stwa na -
ro do we go, w za le ¿ no œci od wy ma ga ne go sto p nia po uf no œci wpro wa dza stan dar dy 
ochro ny da nych oraz do bór œro d ków i pa ra me trów te ch ni cz nych. Wœród pod -
mio tów wy ko nuj¹cych dzia³ania i akty w no œci na rzecz bez pie cze ñ stwa info rma -
cyj ne go zna j duj¹ siê za rów no przed sta wi cie le ad mi ni stra cji pu b li cz nej, s³u¿b
spe cja l nych, jak se kto ra pry wa t ne go. Ochro na bez pie cze ñ stwa in fo r ma cji nie jed -
no krot nie bo wiem wi¹¿e siê nie ty l ko z ochron¹ przed za gro ¿e nia mi, ale rów nie¿
wa run ku je roz wój za rów no ma³ych grup, jed no stek, a ta k ¿e pa ñ stwa. Okre œla niu
wa run ków i ram dzia³al no œci pod mio tów na w tym za kre sie s³u¿yæ maj¹ miê dzy
in ny mi pro gra my, po li ty ki i stra te gie dzia³ania sty li zo wa ne na te, któ re sta no wi³y 
przed miot roz wa ¿añ ni nie j sze go opra co wa nia46. 
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In fo r ma tion is one of the most im po r tant as sets of any or ga ni za tion,
in clu ding the or ga ni za tion, which is Sta te. As so cia ted with a con di tion of
po li ti cal, eco no mic and so cial. Its pro te c tion is not only ne ces sa ry, but also
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Pod nos zenie efe kty wnoœ ci eduk acji
dla bezp iec zeñstwa w pol skiej szko le

Wpro wad zenie

Edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa to te ma ty ka co raz czê œciej po ja wiaj¹ca siê jako
przed miot kon fe ren cji na uko wych, pu b li ka cji na uko wych, a ta k ¿e pro gra mów
stu diów i ku r sów do kszta³caj¹cych. Mo ¿ na spo t kaæ siê z opi nia mi uka zuj¹cymi j¹ 
na wet w ka te go rii mody na ryn ku edu ka cy j nym.

Po wo dów tego sta nu na le ¿y siê do pa try waæ w ob sza rze fun kcjo no wa nia pol -
skiej oœwia ty oraz we wspó³cze s nych uwa run ko wa niach bez pie cze ñ stwa na ro do -
we go RP. Mowa bo wiem o swo i stej trans fo r ma cji przed mio tu Przy spo so bie nie
ob ron ne w w³aœ nie przed miot Edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa1. Za je den z dete r mi -
nan tów tego pro ce su przy j mu je siê zmia nê ilo œcio wo-ja ko œciow¹ za gro ¿eñ
wspó³cze s no œci, egze mpli fi ko wan¹ przez prze su niê cie œro d ka ciê ¿ ko œci z za gro -
¿eñ mi li ta r nych na ich nie mili ta r ne od po wied ni ki.

Ar ty ku³ przed sta wia wy ni ki au to rskiej iden ty fi ka cji me cha ni z mów i spo so -

bów pod no sze nia efe kty w no œci edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa w Pol sce.

Omó wio no piêæ przed mio to wych me cha ni z mów oraz 15 zbu do wa nych

na tej pod sta wie spo so bów. Wszy stkie one wy ra ¿aj¹ ol brzy mi po ten cja³

mo ¿ li wo œci III i IV eta pu edu kacy j ne go we wdra ¿a niu roz wi¹zañ s³u¿¹cych

pod no sze niu po zio mu wie dzy i umie jê t no œci, wp³ywaj¹cych na bez pie-

 cze ñ stwo na ro do we RP w ramach edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa.

S³owa klu czo we: edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa, efe kty w noœæ.
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1 Sze rzej: I. Grabo wska - Le pczak, M. Try boñ, M. Kwia t ko wski: Trans fo r ma cja oraz per spe kty wy
roz wo ju edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa w Pol sce, Ze szy ty Na uko we SGSP 2011, nr 41, s. 181–190.



Roz wa ¿aj¹c pro ble ma ty kê edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa, nie spo sób po min¹æ
aspe ktu jej efe kty w no œci. Li cz ne do nie sie nia me dia l ne2 oraz wy ni ki ana liz wy pad -
ków przy pra cy prze pro wa dzo nych w ra mach Se kcji BHP i Szko leñ Ko³a Na uko -
we go Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej w Wa r sza wie3 zdaj¹ siê byæ przes³an ka -
mi, nie ste ty, ni skie go po zio mu tej efe kty w no œci. Po twier dzaj¹ to re zu l ta ty ba dañ
psy cholo gi cz nych i so cjo logi cz nych, z któ rych wy ni ka wci¹¿ re la ty w nie wy so ki
wska Ÿ nik prze ja wia nia przez m³odych lu dzi za cho wañ ry zy ko w nych4.

Obe cnoœæ przes³anek ni skiej efe kty w no œci edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa w pol -
skich szko³ach sk³oni³a au to rów do po szu ki wañ spo so bów jej pod no sze nia. Sta -
ra li siê oni uzy skaæ od po wie dzi na na stê puj¹ce py ta nia:
1. Ja kie jest isto ta efe kty w no œci edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa w pol skich szko³ach?
2. W jaki spo sób mo ¿ na opi saæ me cha ni z my pod no sze nia efe kty w no œci edu ka cji dla

bez pie cze ñ stwa w pol skich szko³ach?
3. Ja kie spo so by pod no sze nia przed mio to wej efe kty w no œci mo ¿ na opra co waæ w opa r ciu

o zi den tyfi kowa ne me cha ni z my?
Uzy ska ne od po wie dzi uz mys³owi³y, ¿e pod no sze nie efe kty w no œci edu ka cji

dla bez pie cze ñ stwa nie musi wi¹zaæ siê ze spe kta kula rny mi nak³ada mi fi nan so -
wy mi b¹dŸ cza so wy mi. W zde cy do wa nej li cz bie w³aœci wych spo so bów, wy sta r -
czaj¹cym zda je siê wy ko rzy staæ po ten cja³ skry wa ny w oso bach pra co w ni ków pla -
có wek oœwia to wych i in nych pod mio ta ów zwi¹za nych bez po œred nio b¹dŸ
po œred nio z edu kacj¹ dla bez pie cze ñ stwa na III i IV eta pie edu ka cy j nym.

1. Istota efekt ywnoœci eduk acji dla bezp iec zeñstwa
na III i IV etap ie eduk acy jnym

Po szu kuj¹c in fo r ma cji po¿¹da nych z pun ktu wi dze nia okre œle nia isto t ny efek -
ty w no œci edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa, wa r to przy to czyæ s³owa W. Oko nia
– s³owa zdaj¹ce siê wy ra ¿aæ cel edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa. Stwier dzi³ on bo -
wiem, co na stê pu je: „Oj czy z na i w³asny na ród oraz ukszta³to wa nie pa trio ty z mu
czyn ne go to fun da men tal ne wa r to œci wsze l kiej edu ka cji. (…) Cho dzi o pa trio -
tyzm czyn ny, któ ry nie od ry waj¹c uwa gi wy cho wan ków od przesz³oœci oj czy z ny,
jej bla sków i cie ni, zmie rza do mo zo l ne go kszta³to wa nia u nich po czu cia odpo -

Pod nos zenie efe kty wnoœ ci eduk acji dla bezp iec zeñstwa w pol skiej szko le 25

2 http://www.ro dzi ce ra dza.pl/Wy cho wa nie/Zachowa nia-ryzy kowne-u-m lodzie zy.,art,109189 .html,
http://wia do mo s ci.wp.pl/kat,1342,ti t le,Ryzykowne-za chowania-se ksualne-dzie ci-i-mlodzie zy,wid,134
34505,wia do mosc.html?ti ca id=113c45, http://www.eks perci wos wia cie.pl/do-po czyta nia-do- pobra nia/
wy cho wa nie/art,73,zachowania- ryzykowne-u -dzieci-i-m lodzie zy.html (do stêp: 08.11.2014 r.).

3 Cz³on ko wie i opie ku no wie Se kcji BHP i Szko leñ Ko³a Na uko we go SGSP prze pro wa dzi li dwie
edy cje we wnê trz ne go pro je ktu Se kcji nt. Ana li za do ku men ta cji powy pa d ko wej i opra co wa nie wy ty cz -
nych pro fi la kty ki powy pa d ko wej w Je ro ni mo Ma r tins Pol ska S.A.

4 M³od zie¿ 2013, ra port z ba dañ, CBOS, Krajo we Biu ro ds. Prze ciw dzia³ania Na rko ma nii, Wa r sza -
wa 2014, s. 131; A. Dzie l ska, A. Ko wa le wska, Za cho wa nia ry zy ko w ne m³od zie ¿y – wspó³cze s ne po dej -
œcie do pro ble mu, Stu dia BAS 2014, nr 2(38), s. 142; Wy ni ki ba dañ HBSC. Ra port te ch ni cz ny, J. Ma zur,
A. Ma³ko wska -Sz kut nik (pod red.), In sty tut Ma t ki i Dzie cka, Wa r sza wa 2011.



wie dzial no œci za w³asn¹ pra cê, za w³asny dom, za w³asne oto cze nie, za w³asny na -
ród i w³asny kraj”5.

Isto t ne, i¿ do po wy ¿sze go celu mo ¿ na d¹¿yæ w spo sób bez po œred ni lub po œred -
ni. W tym mo men cie po ja wia siê œcis³e nawi¹za nie do po jê cia efe kty w no œci. Otó¿
efe kty w noœæ jest tra kto wa na wspó³cze œ nie jako sy no nim sku te cz no œci – jed ne go
z fun da men tal nych wa lo rów pra kty cz nych spra w ne go dzia³ania (po zy ty w nie
oce nia nych cech dzia³ania, tra ktuj¹cych o przy da t no œci lub nie przy dat no œci da -
ne go spo so bu dzia³ania w od nie sie niu do po czy nio nych uprze d nio za³o¿eñ)6.
Oba te r mi ny zdaj¹ siê byæ u¿y wa ne za mien nie7. Opi suj¹ na to miast po zy ty w nie
oce nian¹ ce chê zgod no œci wy ni ku dzia³añ z ce lem, uw z glêd niaj¹c¹ jed nak, poza
ra cjo nal no œci¹ stru ktu raln¹ dzia³ania, mo ¿ li woœæ za ist nie nia nie prze wi dzia nych, 
jed na k ¿e ko rzy st nych zbie gów oko li cz no œci8. Szko³y III i IV eta pu edu kacy j ne go
(ko le j no gi mna zja i szko³y ponad gimna zja l ne) to mie j s ca wie l kich szans edu ka -
cy j nych (kszta³ce nia i wy cho wa nia). Mo ¿ na wœród nich wy mie niæ mo ¿ li woœæ
kre o wa nia owych zbie gów oko li cz no œci po przez od po wie d nio za pla no wan¹
dzia³al noœæ dy da ktyczn¹ i wy cho wawcz¹, za wie raj¹c¹ siê, jak rów nie¿ wy kra -
czaj¹c¹ poza ramy edu ka cji fo r ma l nej.

Efe kty w noœæ edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa jest dete rmi no wa na przez isto tê te j -
¿e edu ka cji, ro zu mia nej jako m.in.:
1) ogó³ pro ce sów oœwia towo- wycho waw czych ukie run ko wa ny na przy go to wa -

nie m³od zie ¿y i do ros³ych do dzia³ania prze ciw ko za gro ¿e niom lu dzi, na ro du
i pa ñ stwa9,

2) dzia³ania po le gaj¹ce na, przyk³ado wo, trans fe rze wie dzy o za gro ¿e niach i spo -
so bach prze ciw dzia³ania im, roz po wszech nia niu pro bez pie cz nych wzo r ców
za cho wañ w ob li czu ty ch ¿e za gro ¿eñ oraz eks po no wa niu ko nie cz no œci mo ty -
wo wa nia do po mo cy oso bom po trze buj¹cym10,

3) „okre œlo ny sy stem dyda ktycz no-wy chowaw czy dzia³al no œci ro dzi ny,
szko³y, wo j ska, œro d ków ma so we go prze ka zu, or ga ni za cji m³od zie ¿o wych
i sto wa rzy szeñ, zak³adów pra cy oraz in sty tu cji pa ñ stwo wych i sa morz¹do -
wych, ukie run ko wa nej na kszta³to wa nie sy ste mu wa r to œci, upo wsze ch nia -
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5 Sze rzej: W. Okoñ: Wpro wa dze nie do dy da kty ki ogó l nej, Wy daw ni c two ¯AK, Wa r sza wa 1998.
6 Por. T. Ko tar bi ñ ski: Tra ktat o do brej ro bo cie, Zak³ad Na ro do wy Imie nia Os so li ñ skich – Wy daw -

ni c two, Wroc³aw, Wa r sza wa, Kra ków 1969, s. 113–142, T. Pszczo³owski, Ma³a en cy klo pe dia pra kse-
olo gii i te o rii or ga ni za cji, Zak³ad Na ro do wy im. Os so li ñ skich – Wy daw ni c two, Wroc³aw 1978, s. 227.

7 W. Kie ¿un: Pa to lo gia trans fo r ma cji, Wy daw ni c two Pol text Sp. z o.o., Wa r sza wa 2013, s. 13.
8 Por. T. Ko tar bi ñ ski: Spra w noœæ i b³¹d, Pa ñ stwo we Zak³ady Wy da w nictw Szko l nych, Wa r sza wa

1966, s. 144–146, J. Ku r nal: Za rys te o rii or ga ni za cji i zarz¹dza nia, PWE, Wa r sza wa 1970, s. 323–345.
9 A. Pie czy wok: Edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa wo bec za gro ¿eñ i wy zwañ wspó³cze s no œci, Wy daw -

ni c two AON. Wa r sza wa 2012, s. 65, [za:] B. Rud ni cki: Edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa i jej in ter pre ta cja,
[w:] Edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa, R. Stê pieñ (pod red.), ma te ria³y z kon fe ren cji na uko wej 23–24 maja
1994 r., Wa r sza wa 1994 r.

10 Por., J. Go³êbio wski: Edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa, Edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa. Cza so pi s mo
dla dy re kto rów i na uczy cie li 2001, nr 1(2), s. 50–54.



nie wia do mo œci i kszta³to wa nie umie jê t no œci wa ¿ nych dla za pe w nie nia
bez pie cze ñ stwa na ro do we go”11.
Na pod sta wie ana li zy po wy ¿szych de fi ni cji, mo ¿ na wy snuæ dwa za sad ni cze

wnio ski. Po pie r wsze, edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa jest uto ¿ sa mia na z pro ce sem
obe j muj¹cym od bio r ców w ró ¿ nym wie ku. Po dru gie, edu ka to ra mi dla bez pie -
cze ñ stwa s¹ przed sta wi cie le nie zwy kle zró¿ nico wa ne go gro na pod mio tów. Nie
mniej jed nak, tru i z mem po zo sta je stwier dze nie, ¿e na III i IV eta pie edu ka cy j -
nym edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa jest ko ja rzo na prze de wszy stkim z re a li zacj¹
za jêæ pro gra mo wych o przed mio to wej na zwie.

W opa r ciu o po czy nio ne do ty ch czas roz wa ¿a nia za sad nym wy da je siê podj¹æ
pró bê zro zu mie nia po jê cia „pod no sze nie efe kty w no œci edu ka cji dla bez pie cze ñ -
stwa”. Sko ro efe kty w noœæ jest zwi¹zana z d¹¿e niem do osi¹ga nia za³o¿o nych
uprze d nio ce lów w spo sób bez po œred ni i/lub po œred ni, jej pod no sze nie bê dzie siê
wi¹za³o z uspra w nia niem tego przed siê w ziê cia. Pod no sze nie efe kty w no œci po -
win no wiêc pro wa dziæ do spra w nie j szej (w ni nie j szym ro zu mie niu szy b szej, ta ñ -
szej itp.) re a li za cji usta lo nych uprze d nio za³o¿eñ.

2. Me chan izmy pod nos zenia efe kty wnoœ ci eduk acji
dla bezp iec zeñstwa

Doty ch cza so we do œwia d cze nia w³asne au to rów ni nie j sze go ar ty ku³u po zwa -
laj¹ sfo r mu³owaæ na stê puj¹ce me cha ni z my pod no sze nia efe kty w no œci edu ka cji
dla bez pie cze ñ stwa na III i IV eta pie edu ka cy j nym12:
1. Me cha nizm kon ce pcy j ny.
2. Me cha nizm zwiê ksza nia po czu cia bez pie cze ñ stwa.
3. Me cha nizm wspó³za wod ni c twa.
4. Me cha nizm pod pro go wy.
5. Me cha nizm orga niza cy j ny.

Me cha nizm kon ce pcy j ny od no si siê do kon ce pcyj ne go ujê cia edu ka cji dla bez -
pie cze ñ stwa, bêd¹cej funkcj¹ kszta³ce nia i wy cho wa nia. Wy stê pu je tu bar dzo si l ne
nawi¹za nie do edu ka cji fo r ma l nej, w szcze gó l no œci wy zna cza nia ce lów edu ka cy j -
nych, pro wa dze nia dzia³al no œci edu ka cy j nej wy mie rzo nej w osi¹ga nie ty ch ¿e ce -
lów oraz kon tro lo wa nia sto p nia re a li za cji uprzed nich za mie rzeñ. Me cha nizm kon -
ce pcy j ny jest egzem plifi ko wa ny g³ów nie przez re a li za cjê przed mio tu o na zwie
Edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa, jak rów nie¿ powi¹za nie w³aœci wych mu tre œci z in ny -
mi przed mio ta mi pod sta wy pro gra mo wej. Za zna cza siê tym sa mym mo ¿ li woœæ
imp le men ta cji tre œci kszta³ce nia do tycz¹cych sze ro ko ro zu mia ne go bez pie cze ñ -
stwa do tre œci kszta³ce nia de dy ko wa nych in nym przed mio tom szko l nym.
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11 R. Stê pieñ: Edu ka cja dla bez pie cze ñ stwa, [w:] Bez pie cze ñ stwo na ro do we Pol ski w XXI wie ku.
Wy zwa nia i stra te gie, R. Ja ku b czak, J. Ma r czak (pod red.), BELLONA, Wa r sza wa 2011, s. 581.

12 P. Gro mek: Pod no sze nie efe kty w no œci edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa, pre zen ta cja mul time dia l na
ze szko le nia dy re kto rów pla có wek oœwia to wych, Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej, 20.02.2014 r.,
s. 20.



Me cha nizm zwiê ksza nia po czu cia bez pie cze ñ stwa zo sta³ sfo r mu³owa ny na
za³o¿e niu wspó³ist nie nia, obok bez pie cze ñ stwa eks per ckie go, dru gie go inte gra l -
ne go ele men tu bez pie cze ñ stwa – po czu cia bez pie cze ñ stwa13. Na le ¿y nad mie niæ,
¿e po czu cie to su bie kty w ne od czu wa nie ró ¿ nych sta nów. Su bie kty wizm ten oz -
na cza, ¿e ró ¿ ne oso by w ró ¿ ny spo sób in ter pre tuj¹ czyn ni ki, któ re ich zda niem
sta no wi¹ za gro ¿e nia b¹dŸ nie. Ta sama sy tu a cja mo¿e byæ wiêc post rze ga na za -
rów no jako bez pie cz na oraz nie bez pie cz na – w za le ¿ no œci od indy widu a l nej po -
da t no œci na za gro ¿e nia, wcze œ nie j szych do œwia d czeñ oraz to le ran cji na ry zy ko
wœród po szcze gó l nych od bio r ców (osób do œwia d czaj¹cych w³aœci wej sy tu a cji).
Z psy cholo gicz ne go pun ktu wi dze nia nie zwy kle wa ¿ ne jest, ¿e po czu cie, jako
stan su bie kty w ny, mo¿e byæ kszta³to wa ne po przez sto so wa nie np. me cha ni z mów 
wp³ywu spo³ecz ne go. Me cha ni z my te mog¹ do ty czyæ bez po œred nio b¹dŸ po œred -
nio wszy stkich po zio mów bez pie cze ñ stwa, tj. intra perso nal ne go (we wnê trz ne go,
któ ry od no si siê do spo so bu post rze ga nia bez pie cze ñ stwa w³as ne go jed no stki),
inter perso nal ne go (wy ni kaj¹cego z kon ta któw bez po œred nich jed no stki z in ny mi 
jed no stka mi), gru po we go (obe cne go w re la cjach jed no stki z grup¹ oraz grup miê -
dzy sob¹) oraz spo³ecz ne go (obe j muj¹cego zbio ro we po czu cie bez pie cze ñ stwa)14.

Oma wia ny me cha nizm po le ga na zwiê ksza niu su bie kty w nej wa r to œci czte -
rech sk³ado wych po czu cia bez pie cze ñ stwa. S¹ to15:
1. Po czu cie poin for mo wa nia – wy ra ¿a ne po trzeb¹ po sia da nia in fo r ma cji na te -

mat za gro ¿eñ, spo so bów prze ciw dzia³ania im oraz ogra ni cza nia ich ne ga ty w -
nych sku t ków, dróg ucie cz ki i miejsc bez pie cz nych, pun któw po mo cy
me dy cz nej, psy cho logi cz nej b¹dŸ re li gi j nej, jak te¿ po sia da nia i po czu cia po -
sia da nia pra kty cz nych umie jê t no œci (np. ewa ku a cji z mie j s ca pra cy, zna jo mo -
œci za sad udzie la nia pie r wszej po mo cy, sztu ki sa mo ob ro ny itp.).

2. Po czu cie pe w no œci – kszta³to wa ne przez post rze ga nie przez jed no stkê oto cze -
nia jako wzglêd nie sta³ego, nie zmien ne go i prze widy wal ne go.

3. Po czu cie spra w stwa – ro zu mia ne jako wia ra jed no stki we w³asne si³y w sy tu a -
cji ewen tu a l nej zmia ny oto cze nia (np. po ja wie nia siê sy tu a cji za gro ¿e nia), nie -
zwy kle isto t ne w kon te k œcie po dej mo wa nia dzia³añ (np. ra to w ni czych),
z uwa gi na fakt, i¿ dzia³a prze wa ¿ nie jed no stka, któ ra ma œwia do moœæ swo jej
zdo l no œci spra w stwa („wiem, ¿e je stem w sta nie coœ zmie niæ”).

4. Po czu cie za ko twi cze nia – prze ja wiaj¹ce siê w pe w no œci otrzy ma nia wspa r cia
emo cjo nal ne go, mate ria l ne go i spo³ecz ne go w sy tu a cji tego wy ma gaj¹cej (po -
przez przyk³ado wo po czu cie przy nale ¿ no œci do ja kiejœ gru py spo³ecz nej, któ -
rej cz³on ko wie zo bo wi¹zuj¹ siê po ma gaæ so bie wza je m nie).
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13 Sze rzej: J. Wo la nin: Za rys bez pie cze ñ stwa oby wa te li. Ochro na lud no œci na czas po ko ju, Fun da -
cja Edu ka cja i Te ch ni ka Ra tow ni c twa, Wa r sza wa 2005, s. 13–39.

14 E.M. Ma r ci niak: Psy cho logi cz ne aspe kty po czu cia bez pie cze ñ stwa, [w:] S. Su lo wski, M. Brze ziñ -
ski (pod red.), Bez pie cze ñ stwo we wnê trz ne pa ñ stwa. Wy bra ne za gad nie nia, Dom Wy da w ni czy Eli p sa,
Wa r sza wa 2009, s. 58–59.

15 Por. E.M. Ma r ci niak: op. cit.



Me cha nizm wspó³za wod ni c twa nawi¹zuje do konku rency j no œci, chê ci by cia
pie r wszym, le p szym, bar dziej atra kcy j nym, po pu la r nym. Po le ga na kszta³to wa -
niu w ucz niach mo ty wa cji we wnê trz nej oraz pro wa dze niu dzia³añ kre uj¹cych
mo ty wa cjê ze w nêtrzn¹. Na le ¿y pod kre œliæ w tym mie j s cu za sad noœæ ³¹cze nia obu
tych spo so bów mo ty wa cji. Z jed nej bo wiem stro ny mo ty wa cja ze w nê trz na mo¿e
wp³ywaæ na mo ty wa cjê we wnêtrzn¹ (np. samo mo ty wa cjê ucz nia, któ re mu za le ¿y
na osi¹gniê ciu okre œlo ne go z zewn¹trz celu spra w niej ni¿ po zo sta li ucz nio wie).
Z dru giej stro ny nie mo ¿ na wy klu czyæ, wiê cej, na le ¿y d¹¿yæ do an ga ¿o wa nia ucz -
niów w kre o wa nie akty w no œci wpi suj¹cych siê w mo ty wa cjê ze w nêtrzn¹ (np.
zg³asza nie po mys³ów na przed miot i/lub fo r mê kon ku r sów). Ukie run ko wa nie na
kszta³to wa nie mo ty wa cji ze w nê trz nej mo¿e wywo³ywaæ mo ty wa cjê we wnêtrzn¹,
egze mp li fi kuj¹c w ten sposób efekt synergiczny.

Do nie zwy kle cie ka wych re zu l ta tów mo¿e do pro wa dziæ wy ko rzy sta nie w prak -
ty ce me cha ni z mu pod pro go we go. Jest on bez po œred nio zwi¹zany z po zy ty w nym
ujê ciem ukry te go pro gra mu edu kacy j ne go. Ujê cie to po zwa la uz mys³owiæ, i¿ re a -
li za cja ce lów kszta³ce nia mo¿e siê od by waæ w spo sób nie ty po wy16, a na wet kon -
tro wer syj ny17. Pod no sze nie w ten spo sób efe kty w no œci edu ka cji dla bez pie cze ñ -
stwa wy ma ga wy ko na nia czte rech za sad ni czych kro ków18:
1. Wy szu ka nia cie ka we go, in te re suj¹cego, nie co dzien ne go, mod ne go me dium

pod pro go we go.
2. Wy ko rzy sta nia me dium pod pro go we go jako tre œci kszta³ce nia b¹dŸ fo r my

kszta³ce nia (w za le ¿ no œci od jego cha ra kte ru).
3. Do ko na nia imp le men ta cji tre œci w³aœci wych przed mio to wi Edu ka cja dla bez -

pie cze ñ stwa z wy ko rzy sta niem me dium pod pro go we go.
4. Per ma nent ne go moni to ro wa nia efe kty w no œci wy ko rzy sta nia me dium pod -

pro go we go w edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa, jak rów nie¿ oto cze nia edu kacy j ne -
go (w po szu ki wa niu ko le j nych szans).
Osta t ni ze ziden tyfi ko wa nych – me cha nizm orga niza cy j ny – jest zwi¹zany

z poza mery tory czny mi aspe kta mi pro wa dze nia za jêæ. Sk³adaj¹ siê na nie, w za -
sad ni czej mie rze, fo r my kszta³ce nia, me to dy kszta³ce nia i po mo ce dy da kty cz ne.
Zdaj¹ siê byæ one meto dy cz ny mi fun da men ta mi wszy stkich za jêæ szko l nych.
Wy ko rzy sta nie tego me cha ni z mu, na naj wy ¿szym po zio mie abs tra kcji, po win no
po le gaæ na od po wied nim do bo rze wy mie nio nych ele men tów, z jed no czesn¹
otwa r to œci¹ na wyko rzy sty wa nie po ja wiaj¹cych siê szans, po dej mo wa nie wy zwañ 
i sta wia nie czo³a ogra ni cze niom w przed mio to wym za kre sie.

Au to rzy zdaj¹ so bie spra wê z fa ktu, i¿ ka ta log ziden tyfi ko wa nych me cha ni z -
mów, z pra wdopo dobie ñ stwem bli skim jed no œci, nie jest ka ta lo giem za mkniê -
tym. Nie mo ¿ na rów nie¿ mó wiæ w tym przy pa d ku o jed noz na cz nym po dzia le
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16 Sze rzej: P. Gro mek: Non - fo r mal le a r ning by the exa m p le of SGSP/Po land. What do the Qu e st Ci -
ty and zo m bie at tack have in com mon?, pre zen ta cja mul time dia l na, 06.11.2014 r., Sta m bu³.

17 Pre pa red ness 101: Zo m bie Pan de mic, US De pa r t ment of He alth and Hu man Se r vi ces, Of fi ce of
Pu b lic He alth Pre pa red ness and Re spon se.

18 P. Gro mek: Non - fo r mal…, s. 11.



ro dza jo wym spo so bów pod no sze nia efe kty w no œci edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa
(za pro pono wa ny po dzia³ nie jest ca³ko wi ty). Jed na k ¿e, opi sa ne me cha ni z my
pe³ni³y i wci¹¿ pe³ni¹ rolê kata li za to rów my œli inno wa cy j nej. Z tego to po wo du
pos³u¿y³y za punkt od nie sie nia w opra co wy wa niu szcze gó³owych spo so bów pod -
no sze nia efe kty w no œci edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa na III i IV eta pie edu ka cy j -
nym w Pol sce.

3. Spo soby pod nos zenia efe kty wnoœ ci eduk acji
dla bezp iec zeñstwa

Na pod sta wie doty ch cza so wych roz wa ¿añ mo ¿ na podj¹æ pró bê wy szcze gól -
nie nia pro po zy cji spo so bów pod no sze nia efe kty w no œci edu ka cji dla bez pie cze ñ -
stwa w Pol sce. Zgod nie z za³o¿e niem, za punkt wyj œcia przy j mu je siê przed mio -
to we me cha ni z my.

W ta be li 1 przed sta wio no ka ta log spo so bów pod no sze nia efe kty w no œci edu ka -
cji dla bez pie cze ñ stwa, przy pi sa nych do po szcze gó l nych, ziden tyfi ko wa nych
uprze d nio me cha ni z mów.

Ta be la 1. Ka ta log spo so bów pod no sze nia efe kty w no œci edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa

Me cha ni z my pod no sze nia efe kty w no œci
edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa

Me cha ni z my pod no sze nia efe kty w no œci edu ka cji
dla bez pie cze ñ stwa

Me cha nizm kon ce pcy j ny

 1. Syn te za ka te go rii ta kso nomi cz nych dzie dzi ny po zna w czej

 2. Od po wied ni do bór form i me tod kszta³ce nia

 3. Od po wied ni do bór po mo cy dy da kty cz nych

 4. Syn te za tre œci kszta³ce nia (z ró ¿ nych przed mio tów)

Me cha nizm po czu cia bez pie cze ñ stwa

 5. Bu do wa nie po czu cia poin for mo wa nia

 6. Bu do wa nie po czu cia spra w stwa

 7. Bu do wa nie po czu cia za ko twi cze nia

 8. Bu do wa nie po czu cia pe w no œci

Me cha nizm wspó³za wod ni c twa

 9. Wspó³za wod ni c two kla so we

10. Wspó³za wod ni c two wewn¹trzszko l ne

11. Wspó³za wod ni c two miê dzy szko l ne

Me cha nizm pod pro go wy 12. Ukry te pro gra my edu ka cy j ne

Me cha nizm orga niza cy j ny

13. Za pra sza nie cie ka wych go œci

14. Wy cie cz ki szko l ne

15. Ewa ku a cje pró b ne

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie: P. Gro mek, Pod no sze nie efe kty w no œci…, s. 33.

Syn te za ka te go rii ta kso nomi cz nych dzie dzi ny po zna w czej to spo sób opie ra -
j¹cy siê na za³o¿e niu mo ¿ li wo œci, wiê cej, za sad no œci ³¹cze nia ze sob¹ po szcze gó l -
nych ka te go rii, re a li zuj¹c za jê cia pro gra mo we z przed mio tu Edu ka cja dla bez pie -
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cze ñ stwa. Ba zuj¹c na ta kso no mii B. S. Blo o ma i in., au to rzy wska zuj¹ na ka te go rie 
szcze gó l nie wa r to œcio we w ni nie j szym ujê ciu. S¹ to19:

1.00. WIEDZA
1.10. Zna jo moœæ fa któw
1.11. Zna jo moœæ ter mi no lo gii
1.12. Zna jo moœæ okre œlo nych fa któw
1.20. Zna jo moœæ spo so bów gro ma dze nia fa któw
1.21. Zna jo moœæ zna ków konwe ncjo na l nych
1.22. Zna jo moœæ ten den cji roz wo jo wych
1.23. Zna jo moœæ kla sy fi ka cji
1.24. Zna jo moœæ kry te riów spra w dza nia i oce ny
1.30. Zna jo moœæ po jêæ ogó l nych, stru ktur te o rii
1.31. Zna jo moœæ za sad i praw po trze b nych do t³uma cze nia, wy ja œ nia nia, pre-

 dy kcji zja wisk
1.32. Zna jo moœæ te o rii i stru ktur

2.00. ROZUMIENIE
2.10. Trans fer tre œci z jed ne go jê zy ka (uk³adu) na inny
2.20. In ter pre ta cja
2.30. Ekstra po la cja

4.00. ANALIZA
4.10. Ana li za ele men tów
4.20. Ana li za sto sun ków miê dzy ele men ta mi
4.30. Ana li za za sad or ga ni za cji ca³oœci

5.00. SYNTEZA
5.10. Wy two rze nie w³as ne go dzie³a
5.20. Opra co wa nie pla nu dzia³ania
5.30. Stwo rze nie ob ra zu ca³oœci na pod sta wie czê œcio wych da nych.

Re a li za cja tego spo so bu pod no sze nia efe kty w no œci edu ka cji dla bez pie cze ñ -
stwa mo¿e mieæ swój wy raz w wy ko rzy sta niu pod czas za jêæ pro gra mo wych me to -
dy stu dium przy pa d ku. Od po wied nia za wa r toœæ tre œcio wa po zwo li³aby ³¹czyæ ze
sob¹ po szcze gó l ne ka te go rie (np. stu dium przy pa d ku wy ma gaj¹ce od ucz nia oce -
ny sy tu a cji na pod sta wie nie pe³nych da nych, pre dy kcji kon se k wen cji aktu a l ne go 
sta nu rze czy wi sto œci oraz opra co wa nia pla nu dzia³ania wy chodz¹cego na prze ciw
ziden tyfi ko wa nym za gro ¿e niom pie r wo t nym i wtó r nym).
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Od po wied ni do bór form i me tod kszta³ce nia zda je siê byæ klu czo wym dete r -
mi nan tem po wo dze nia wsze l kich dzia³añ edu ka cy j nych. Z uwa gi na cha ra kter
edu ka cji szko l nej, nie spo sób wy eli mi no waæ z niej po da w czej fo r my prze ka zu in -
fo r ma cji. Jest ona bar dzo isto t na z pun ktu wi dze nia m. in. porz¹dko wa nia wie dzy 
i prze ciw dzia³ania ni skiej samo mo ty wa cji ucz niów. Cie kaw¹ pro po zycj¹ wy da je
siê ³¹cze nie wszy stkich form kszta³ce nia na zwa nych przez J. Pó³tu rzy c kie go, tj.
na ucza nia jed no stko we go, zbio ro we go i poza le kcyj ne go, tak by spó j nie kon sty tu -
o wa³y efe kty w ny pro gram kszta³ce nia z za kre su edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa.
Na le ¿y jed nak pa miê taæ o uroz ma i ca niu form i me tod kszta³ce nia, wy chodz¹c
zde cy do wa nie poza sko st nia³e ramy wyk³adu i po ga dan ki, na rzecz me tod walo -
ryza cy j nych i pra kty cz nych.

Ko le j ny spo sób po le ga na od po wied nim do bo rze po mo cy dy da kty cz nych. Po -
win ny one ce cho waæ siê spó j no œci¹ fo r my i przed mio tu z te ma tyk¹ za jêæ. Poza
po mo ca mi dedy ko wa ny mi (fan to ma mi, defi bry lato ra mi æwi cze b ny mi, plan sza -
mi, ma pa mi, ubra nia mi gazo sz czel ny mi, mie r ni ka mi, he³mami, ma ska mi apa ra -
tów ochro ny dróg od de cho wych, od zie¿¹ ochronn¹, ga œ ni ca mi, ga œ ni ca mi, ko ca -
mi ga œ ni czy mi, re p li ka mi bro ni) wa r to uw z glêd niæ tu ta k ¿e po mo ce za stê pcze,
im pro wizo wa ne (za stê pcze œro d ki ochro ny indy widu a l nej, im pro wizo wa ny aso r -
ty ment do ewa ku a cji nie przy to mnych osób pod czas po ¿a rów we wnê trz nych,
itp.). Co wiê cej, wa r to po zwo liæ ucz niom za pro je kto waæ ta kie po mo ce. Nie rza d ko 
po zwo li to za osz czê dziæ na uczy cie lo wi czas, osi¹gaj¹c nie ja ko przy oka zji du¿o
bar dziej isto t ne sku t ki – roz wój wy ob ra Ÿ ni i krea ty w no œci ucz niów, a ta k ¿e
kszta³towanie w nich pewnoœci siebie.

Syn te za tre œci kszta³ce nia z ró ¿ nych przed mio tów jest spo so bem, w któ rym
prze ja wia siê bar dzo sze ro kie tra kto wa nie o bez pie cze ñ stwie. Otó¿ nie wska za ne
w op ty ce pod no sze nia oma wia nej efe kty w no œci spro wa dzaæ tego tra kto wa nia
w ¿y ciu szko l nym do wy³¹cz nie przed mio tu o na zwie Edu ka cja dla bez pie cze ñ -
stwa. Na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e inne przed mio ty za jê cio we cha ra kte ry zuj¹ siê po ten -
cja³em imple menta cy j nym tre œci do tycz¹cych bez pie cze ñ stwa. Za przyk³ad
niech pos³u¿¹ za jê cia z wy cho wa nia fi zy cz ne go, pod czas któ rych ucz nio wie mog¹ 
æwi czyæ te ch ni ki samo ewa ku a cji oraz ewa ku a cji in nych (np. osób z nie pe³no -
spra wno œcia mi, osób nie przy to mnych). Re a li za cja za jêæ z ge o gra fii mo¿e byæ
zwi¹zana z ana liz¹ za gro ¿eñ ma so wych (np. po wo dzi, po ¿a rów la sów), ich sku t -
ków oraz dzia³añ profi la kty cz nych. Za jê cia z jê zy ków ob cych stwa rzaj¹ nie po -
wta rzaln¹ nie kie dy oka zjê do na uki zwro tów mog¹cych siê przy daæ pod czas
przyk³ado wo udzie la nia pie r wszej po mo cy oso bie nie pos³uguj¹cej siê jê zy kiem
pol skim. Oczy wi stym jest, ¿e ol brzy mi po ten cja³ w za kre sie ni nie j sze go spo so bu
drze mie w samych nauczycielach.

Chc¹c bu do waæ po czu cie poin for mo wa nia, na le ¿y uprze d nio do ko naæ ana li zy 
po trzeb info rma cy j nych ucz niów. Wyj œciem na prze ciw po ten cjal ne mu opo ro wi
ze stro ny pod opie cz nych mo¿e byæ pos³u¿e nie siê stu dia mi przy pa d ków do -
tycz¹cych mie j s ca ich za mie sz ka nia, ro dzi ny, zna jo mych. Za cho wuj¹c na le ¿yt¹
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uwa gê i ostro ¿ noœæ w pos³ugi wa niu siê w³aœci wy mi tre œcia mi (kwe stie ety cz ne),
wa r to daæ do zro zu mie nia, ¿e za gro ¿e nia wspó³cze s no œci s¹ uni wer sa l ne, oraz
pra kty cz nie ka ¿ dy cz³owiek jest in te graln¹ czê œci¹ be c ko wskie go spo³ecze ñ stwa
œwia to we go ry zy ka20. Wy ni ki ana li zy po trzeb info rma cy j nych ucz niów po win ny
zo staæ na stê p nie skon fron to wa ne z wy ni ka mi ana li zy po trzeb info rma cy j nych
ca³ego na ro du. Do pie ro na tej pod sta wie mo ¿ na podj¹æ wysi³ek opra co wa nia stra -
te gii edu ka cji dla bezpieczeñstwa.

W kon te k œcie bu do wa nia po czu cia spra w stwa, wska za na jest uprzed nia ana li -
za stru ktu ra l na ca³ej spo³ecz no œci ucz nio wskiej. Za mia rem ka dry peda go gi cz nej
po win no byæ bo wiem do ta r cie do wszy stkich pod opie cz nych, bez wzglê du na ich
mie j s ce w stru ktu rze spo³ecz nej w szko le. Po zy ska ne w ten spo sób in fo r ma cje na -
le ¿y po tra kto waæ jak dane wej œcio we do wspo mnia nej stra te gii edu ka cji dla bez -
pie cze ñ stwa.

Bu do wa nie po czu cia za ko twi cze nia rów nie¿ na le ¿y po prze dziæ ana liz¹ stru -
ktu raln¹ spo³ecz no œci ucz nio wskiej. W tym jed nak przy pa d ku, po win no siê
zwró ciæ uwa gê na ist niej¹ce gru py spo³ecz ne, a ta k ¿e, a mo¿e prze de wszy stkim,
na jed no stki nie wpi suj¹ce siê w ¿adn¹ z ta kich wyod rê b nio nych grup. To klu czo -
we w kon te k œcie gru po wej po mo cy i kszta³to wa nia prze œwia d cze nia, ¿e ta ko wa
po moc na de jdzie. W tym mie j s cu nie spo sób po min¹æ aspe ktu osób z nie pe³no -
spra wno œcia mi. Stra te gia edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa, fo r mu³owa na w opa r ciu
o o ma wia ny spo sób pod no sze nia efe kty w no œci, po win na za wie raæ sia t kê za ko twi -
cze nia dla ka ¿ de go ucz nia (lub przy naj mniej dla ka ¿ dej gru py ucz niów), ba zuj¹c¹ 
na ro dza jach ocze ki wa ne go wspa r cia i kon kre t nych spo so bach tego wsparcia.

Two rze nie wa run ków do wspó³za wod ni c twa kla so we go, wewn¹trzszko l ne go
i miê dzy szko lne go to spo so by pod no sze nia efe kty w no œci edu ka cji dla bez pie cze -
ñ stwa nawi¹zuj¹ce do me cha ni z mu wspó³za wod ni c twa. Bu do wa nie mo ty wa cji
we wnê trz nej i ze w nê trz nej, szcze gó l nie w spo sób spó j ny, po³¹czo ny, mog¹ mieæ
isto t ne prze³o¿e nie na po ten cja³ wie dzy i umie jê t no œci ucz niów w oma wia nym
za kre sie. Za przyk³ady te ma ty ki kon ku r so wej niech pos³u¿¹ m. in. ochro na prze -
ciw po¿a ro wa, pie r wsza po moc, bez pie cze ñ stwo w gó rach, bez pie cz na dro ga do
domu, bez pie cze ñ stwo nad mo rzem, za gro ¿e nia ku l tu ro we, za gro ¿e nia ter rory -
sty cz ne, ochro na lud no œci, ob ro na cy wi l na, bez pie cze ñ stwo mi li ta r ne. Wspó³za -
wod ni c two mo¿e przy bie raæ ró¿n¹ fo r mê, od kon ku r sów wie dzy, pla sty cz nych,
po szta fe ty, tory prze szkód i ucze st ni c two w obo zach spra w no œcio wych. Wie le
z po wy ¿ szych przyk³adów jest rea li zo wa na wspó³cze œ nie. Wa r to zwró ciæ na nie
uwa gê pod czas po szu ki wa nia kon kre t nych roz wi¹zañ pod nosz¹cych efe kty w -
noœæ edukacji dla bezpieczeñstwa.

Wy ko rzy sta nie ukry tych pro gra mów edu ka cy j nych to przyk³ad pra kty cz ne go 
za sto so wa nia me cha ni z mu pod pro go we go. Na uwa gê zas³ugu je pro ce du ra na wy -
pa dek ata ku zo m bie, opra co wa na przez pra co w ni ków Depa r ta men tu Zdro wia USA.
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Ma ona fo r mê ko mi ksu, do któ re -
go zo sta³y zaimp lemen to wa ne tre -
œci w³aœci we edu ka cji dla bez pie -
cze ñ stwa. Poza opi sem sce na riu-
szo wym, mo ¿ na z niej wy czy taæ
spo so by pro bez pie cz nych za cho -
wañ w sy tu a cji po ja wie nia siê nie -
po koj¹cych ko mu ni ka tów me dia l -
nych, rolê s³u¿b pa ñ stwo wych,
a ta k ¿e za wa r toœæ ap te cz ki oraz
„ze sta wu prze ¿y cia” do zgro ma -
dze nia w domu i za bez pie cze nia na 
wy pa dek sy tu a cji za gro ¿eñ. Na rys. 
1 przed sta wio no stro nê tytu³ow¹
oma wia nej pro ce du ry.

W ra mach za sto so wa nia me cha -
ni z mu orga niza cyj ne go, mo ¿ na wy -
mie niæ co naj mniej trzy spo so by
pod no sze nia efe kty w no œci edu ka cji 
dla bez pie cze ñ stwa.

Pie r wszy z nich to za pra sza nie
cie ka wych go œci. Poza roz wi¹za nia mi do ty ch czas sto so wa ny mi (po li cjant, stra -
¿ak, stra ¿ nik mie j ski, ra to w nik me dy cz ny), wa r to zwró ciæ uwa gê rów nie¿ na pra -
co w ni ków lo ka l nych cen trów zarz¹dza nia kry zy so we go, ofia ry wy pad ków, dzien -
ni ka rzy, eks per tów œwia ta na uki, ¿o³nie rzy Si³ Zbro j nych RP, stra ¿ ni ków
gra ni cz nych i ¿o³nie rzy Na ro do wych Si³ Re ze r wo wych. Isto t ne, by chara k tery -
zo wa li siê oni zdo l no œci¹ przy stê p ne go prze ka zy wa nia in fo r ma cji, co jest nie zwy -
kle isto t ne w kon ta kcie z ucz nia mi.

Dru gi spo sób to or ga ni za cja wy cie czek szko l nych. Mo ¿ na dziê ki temu po ka -
zaæ wy cho wan kom, jak w rze czy wi sto œci fun kcjo nuj¹ in sty tu cje dbaj¹ce o bez pie -
cze ñ stwo w Pol sce, zre a li zo waæ tre œci kszta³ce nia przed mio tu Edu ka cja dla bez -
pie cze ñ stwa, za kty wi zo waæ ucz niów, nawi¹zaæ kon ta kty miêdzy insty tucjo nal ne,
a ta k ¿e sko rzy staæ z in fra stru ktu ry i po mo cy dy da kty cz nych pod mio tów od wie -
dza nych. Wœród do ce lo wych miejsc wy cie czek szko l nych wy mie nia siê m.in. jed -
no stki orga niza cy j ne Po li cji, Pa ñ stwo we Stra ¿y Po ¿a r nej, Stra ¿y Gra ni cz nej,
cen tra zarz¹dza nia kry zy so we go, wo je wó dz kie sta no wi ska ko or dy na cji ra tow ni c -
twa, wy ¿sze szko³y s³u¿b pu b li cz nych.

Ewa ku a cje pró b ne to osta t ni oma wia ny spo sób ko re spon duj¹cy z me cha ni z -
mem orga niza cy j nym. Wa r to w tym przy pa d ku roz bu do waæ pra w ny obo wi¹zek21
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Rys. 1. Stro na tytu³owa pro ce du ry na wy pa dek ata ku
zo m bie

îród³o: www.cdc.gov/phpr/do cu ments/11_225700_
A_Zo m bie_Fi nal.pdf.

21 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 7 cze r w ca 2010 r. w spra wie
ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej bu dyn ków, in nych obie któw bu do w la nych i te re nów (Dz.U. z 2010 r.
nr 109, poz. 719), §17 ust. 1-2.



do co naj mniej dwóch ewa ku a cji pró b nych. W ra mach tych ewa ku a cji za sad nym
jest prze æwi cze nie ró ¿ nych sce na riu szy za gro ¿eñ, wy kra czaj¹c poza do mi nuj¹ce
wspó³cze œ nie pra kty ki do tycz¹ce ewa ku a cji na wy pa dek za gro ¿eñ wy³¹cz nie po -
¿a ro wych. Uw z glêd nia nie za gro ¿e nia terro rysty cz ne go, che mi cz ne go, bio logi cz -
ne go, nie bez pie cz nych zwierz¹t i lu dzi zda je siê od zwie rcie d laæ wspó³cze s ne
zmia ny œro do wi ska bez pie cze ñ stwa Pol ski i Polaków.

Po do b nie jak w przy pa d ku me cha ni z mów, au to rzy zdaj¹ so bie spra wê z otwa -
r to œci ka ta lo gu spo so bów pod no sze nia efe kty w no œci edu ka cji dla bez pie cze ñ -
stwa. Wy ra ¿aj¹ nad zie jê, ¿e te zi den tyfi kowa ne po wy ¿ej, pos³u¿¹ jako Ÿród³o in -
spi ra cji do opra co wy wa nia ko le j nych po mys³ów w ni nie j szym za kre sie.

Pod sum owa nie

Efe kty w noœæ edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa w pol skich szko³ach to po zy ty w nie
oce nia na ce cha zgod no œci wy ni ku dzia³añ edu ka cy j nych dla bez pie cze ñ stwa,
pro wa dzo nych na III i IV eta pie edu ka cy j nym, z za³o¿o ny mi uprze d nio ce la mi
ty ch ¿e dzia³añ, uw z glêd niaj¹ca, poza ich ra cjo nal no œci¹ stru ktu raln¹, mo ¿ li woœæ
za ist nie nia nie prze wi dzia nych, jed na k ¿e ko rzy st nych zbie gów oko li cz no œci. 

Bior¹c pod uwa gê do œwia d cze nia w³asne au to rów, wy ró ¿ nio no piêæ me cha ni -
z mów pod no sze nia tak ro zu mia nej efe kty w no œci. S¹ to: me cha nizm kon ce pcy j -
ny, me cha nizm po czu cia bez pie cze ñ stwa, me cha nizm pod pro go wy, me cha nizm
wspó³za wod ni c twa i me cha nizm orga niza cy j ny.

W opa r ciu o zi den tyfi kowa ne me cha ni z my, opi sa no na stê puj¹ce spo so by pod -
no sze nia efe kty w no œci edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa: syn te zê ka te go rii ta kso -
nomi cz nych dzie dzi ny po zna w czej, od po wied ni do bór form i me tod kszta³ce nia,
od po wied ni do bór po mo cy dy da kty cz nych, syn te zê tre œci kszta³ce nia (z ró ¿ nych
przed mio tów), bu do wa nie po czu cia bez pie cze ñ stwa (poin for mo wa nia, spra w -
stwa, za ko twi cze nia i pe w no œci), wspó³za wod ni c two kla so we, wspó³za wod ni c two 
wewn¹trzszko l ne, wspó³za wod ni c two miê dzy szko l ne, ukry te pro gra my edu ka -
cy j ne, za pra sza nie cie ka wych go œci, wy cie cz ki szko l ne, ewa ku a cje próbne.

Cha ra kter wspo mi na nych me cha ni z mów i spo so bów wska zu je na to, i¿ ich
wy ko rzy sta nie w wiê kszo œci przy pa d ków nie wi¹¿e siê ze spe kta kula rny mi
nak³ada mi fi nan so wy mi. Ol brzy mi po ten cja³ tkwi nie rza d ko w sa mych na uczy -
cie lach, któ rzy mog¹ po tra kto waæ wy ni ki ni nie j szych roz wa ¿añ jako go to we roz -
wi¹za nia b¹dŸ pun kty wyj œcia do w³as nych roz wa ¿añ na te mat pod no sze nia efe k -
ty w no œci edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa w pol skich szko³ach.
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Pawe³ ŒLI¯EWSKI

Ra ising the Effec tiveness of Educ ati on for Se cur ity 
in the Po lish Scho ol

Effec tiven ess of educ ati on for se cur ity in Po lish scho ols is a well gra ded
at trib ute of con form ance of educ ati onal act iviti es for se cur ity with previo usly
as sum ed ob ject ives, ta king pro cee ding at 3rd and 4th level of educ ati on
into con sid era tion. It re spects struc tur al ra tion ali ty as well as profitable
coincidences.

As far as the au thors’ exper ience is con cern ed, five me chan isms of ra ising
the effec tiven ess of educ ati on for se cur ity were di sting uis hed. The re are: the
con cept ual me chan ism, the sa fety sen se me chan ism, the sub lim inal
me chan ism, the rivalry me chan ism and organizational mechanism.

Ba sing on ident ifi ed me chan isms, the fol low ing man ners of ra ising the
effec tiven ess of educ ati on for se cur ity were de scrib ed: the syn thes is of
taxo nom ic ca teg ori es of co gnit ive branch, the pro per se lect ion of educ ati onal 
forms and met hods, the pro per se lect ion of di dact ic man ners, the syn thes is of 
educ ati onal con tent, the sa fety sen se cre ation, the form com pet iti on, the
scho ol com pet iti on, the in ters chool com pet iti on, the ul ter ior educ ati onal
pro grams, the gu ests invitation, the school visitations, the evacuation
exercises.

The cha ract er of men tion ed me chan isms and man ners re aliz es that, in
most ca ses the specta cul ar fo und ati on is no ne eded. Mo stly, the huge
po tent ial has its so urce in te ac hers, who can deal with the se con sid era tio ns’
re sults as re ady-to-use so lut ions or as the re fer ence po ints to the ir own
con sid era tio ns con cern ing ra ising the effec tiven ess of education for security
in Polish schools.

Ke y words: edu ca tion for se cu ri ty, effe c ti ve ness.
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dr hab. in¿. An drzej W£ODARSKI, prof. SGSP

Zak³ad Ochro ny In fra stru ktu ry

Ka te dra Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go

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

Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

Ochro na lud no œci w sy ste mie bez pie cze ñ stwa RP

1. Szcze b le admi ni stra cyj ne w ochro nie lud no œci

Ana li zuj¹c bez pie cze ñ stwo w œwie t le wy stê puj¹cych za gro ¿eñ, na le ¿y za uwa -
¿yæ, ¿e pro ble ma ty ka ochro ny przed ró ¿ ne go typu za gro ¿e nia mi, w tym rów nie¿
prze ciw dzia³ania tym za gro ¿e niom, jest zja wi skiem hi sto ry cz nym, wy stê -
puj¹cym w ka ¿ dej fo r ma cji polity czno- gospo dar czej pod ka¿d¹ sze ro ko œci¹ ge o -
gra ficzn¹, któ re prze cho dzi³o ró ¿ ne eta py orga niza cy j ne i te ch ni cz ne.

Pro ble ma ty ka bez pie cze ñ stwa re gu lo wa na jest w ró ¿ nych aktach pra wnych,
po czy naj¹c od naj wa¿ niej sze go, tj.: Kon sty tu cji RP art. 5, w któ rym stwier dza
siê, ¿e: „Rze czpo spo li ta Pol ska strze ¿e nie pod leg³oœci i niena rusza l no œci swe go
te ry to rium, za pe w nia wol noœæ, prze strze ga nie praw cz³owie ka i oby wa te la oraz
bez pie cze ñ stwo oby wa te li, strze ¿e dzie dzi c twa na ro do we go oraz za pe w nia ochro -
nê œro do wi ska, kie ruj¹c siê za sad¹ zrów nowa ¿o ne go roz wo ju”. Bez pie cze ñ stwo
mo¿e wiêc, w ujê ciu pod mio to wym, do ty czyæ:
l cz³owie ka, jako jed no stki lu dz kiej po sia daj¹cej sy stem w³aœci wych so bie wa r -

to œci, któ re z jego pun ktu wi dze nia wy ma gaj¹ ochro ny;

W ar ty ku le przed sta wio no pro ble ma ty kê ochro ny lud no œci w aspe kcie ist -

niej¹cych w kra ju roz wi¹zañ organiza cyjno- funkcjo nal nych. Przed sta wia -

j¹c, w pie r wszej czê œci ar ty ku³u, ochro nê lud no œci jako ele men tu sy ste mu

bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go kra ju, pod kre œlo no rolê i zna cze nie w tym

wzglê dzie po szcze gó l nych szcze b li admi ni stra cyj nych kra ju. W da l szej czê -

œci ar ty ku³u zwró co no uwa gê na ró ¿ no rod noœæ in sty tu cji, zaan ga ¿o wa nych

w Pol sce w za da nia ochro ny lud no œci, a do ko nuj¹c ana li zy ich zaan ga ¿o -

wa nie, pod kre œlo no szcze góln¹ rolê Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœ -

ni cze go. W pod su mo wa niu ar ty ku³u sfo r mu³owa no ki l ka wnio sków do ty-

cz¹cych ewen tua l ne go uspra w nie nia fun kcjo no wa nia krajo we go sy ste mu

ochro ny lud no œci.

S³owa klu czo we: ochro na lud no œci, KSRG, si³y ra to w ni cze, bez pie cze ñ -

stwo, wspó³pra ca si³.
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l gru py lu dzi o ró ¿ nej ska li wie l ko œci, pocz¹wszy od ro dzi ny na spo³ecz no œci
miê dzy naro do wej koñcz¹c;

l sfor mali zo wa nych i tery to ria l nie roz po zna wal nych stru ktur tj.: gmi na, po -
wiat, wo je wó dz two, pa ñ stwo .
Cz³owiek, gru pa spo³ecz na, pa ñ stwo, or ga ni za cja miê dzy naro do wa sta raj¹ siê

od dzia³ywaæ na swo je oto cze nie ze w nê trz ne i sfe rê we wnêtrzn¹, by usu waæ,
a przy naj mniej od da laæ za gro ¿e nia, eli mi nuj¹c w³asny lêk, oba wy, nie po kój i nie -
pe w noœæ. Pa ñ stwo, jako stru ktu ra orga niza cy j na, win no za gwa ran to waæ swo im
oby wa te lom ochro nê ¿y cia i mie nia w ka ¿ dym cza sie i w ka ¿ dej sy tu a cji, po nie -
wa¿ spo³ecze ñ stwo ma nie naru sza l ne, kon sty tucy j ne pra wo do ochro ny przed
kata stro fal ny mi za gro ¿e nia mi prze mys³owy mi, klê ska mi ¿y wio³owy mi i sku t ka -
mi dzia³añ zbro j nych. Obo wi¹zkiem wszy stkich or ga nów ad mi ni stra cji sa mo -
rz¹do wej i rz¹do wej oraz pod mio tów go spo da r czych jest wype³nie nie tych gwa -
ran cji, za rów no w cza sie po ko ju, jak i wo j ny, a po moc oby wa te li w re a li za cji tych
za dañ jest ich mo raln¹ i na tu raln¹ po win no œci¹.

W wa run kach ¿y cia co dzien ne go do ochro ny lud no œci, w tym ra tow ni c twa,
prze zna czo ne s¹ eta to we, wyspe cjali zo wa ne jed no stki, któ rych za da niem jest
udzie la nie nie zbêd nej po mo cy. Co dzien ne wy pa d ki dro go we, ko le jo we, awa rie sie -
ci ele ktry cz nych, ga zo wych nie na ru szaj¹ i nie zak³ócaj¹ nor ma l ne go, w mia rê spo -
ko j ne go fun kcjo no wa nia spo³ecze ñ stwa, gdy¿ prze zna czo ne do ochro ny ¿y cia
i zdro wia oraz mie nia s³u¿by po tra fi¹ za pa no waæ nad sy tu acj¹. Pro blem ochro ny
lud no œci za czy na siê zde cy do wa nie kom p li ko waæ, gdy nie po¿¹dane zda rze nia za -
czy naj¹ bu rzyæ porz¹dek dnia co dzien ne go, zo staj¹ na ru szo ne i za chwia ne pod sta -
wo we pro ce sy spo³ecz ne, spo³ecze ñ stwo prze sta je no r ma l nie fun kcjo no waæ,
z obaw¹ ocze kuj¹c roz wo ju da l szych wy da rzeñ. Pa ñ stwo w ta kiej sy tu a cji musi byæ
szcze gó l nie przy go to wa ne od szy b kie go i sku te cz ne go opa no wa nia i zlik wi do wa -
nia lub zmini mali zo wa nia po ten cjal ne go lub re a l ne go za gro ¿e nia. Ge ne raln¹
odpo wie dzia l noœæ za nie sie nie po mo cy w sy tu a cji za gro ¿e nia o cha ra kte rze we wnê -
trz nym lo ka l nie po no si sa morz¹d, tj. gmi na, po wiat. Wszy stkie wy ¿sze szcze b le
pe³ni¹ fun kcjê or ga nów ko or dy nuj¹cych, gdy lo ka l ne zda rze nie prze kszta³ca siê
w lo ka l ny kry zys, wy ma gaj¹cy pod jê cia dzia³añ stra te gi cz nych oraz w cza sie wo j ny
wy ma gaj¹cej w³¹cze nia or ga ni za cji po zarz¹do wych, dys po nuj¹cych licz¹cym siê
za ple czem lu dz kim i te ch ni cz nym do dzia³añ w za kre sie ochro ny lud no œci.

Od 2009 roku, zgod nie z uchwa lon¹ ustaw¹ sa morz¹dow¹ oraz ustaw¹ o ad mi -
ni stra cji rz¹do wej w wo je wó dztwie, pod sta wo wy mi jed no stka mi po dzia³u tery to -
rial ne go s¹ gmi ny, po wia ty i wo je wó dz twa. W re zu l ta cie utwo rzy³ siê nowy sy -
stem ad mi ni stra cji pu b li cz nej, któ re go pod staw¹ sta³y siê jed no stki sa morz¹du
tery to rial ne go. Odpo wie dzia l noœæ za wy ni ki dzia³ania ca³oœci ad mi ni stra cji
okre œlo ne go sto p nia po dzia³u tery to rial ne go (w tym s³u¿b, in spe kcji i stra ¿y)
spad³a na wo je wo dê (na sto p niu wo je wó dz kim) i sta ro stê (w po wie cie) i w³aœ nie
te jed no stki po nosz¹ odpo wie dzia l noœæ za sku t ki dzia³añ w³as nych i s³u¿b, któ -
rych s¹ zwie rzch ni ka mi.
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1.1. Szcze bel wo je wó dz ki 

Wo je wo da, bêd¹c rów nie¿ Sze fem Ob ro ny Cy wi l nej wo je wó dz twa, re a li zu je
za da nia za po bie ga nia i prze ciw dzia³ania nad zwy cza j nym za gro ¿e niom lu dzi
i œro do wi ska1. Za pe w niaj¹c wspó³dzia³anie wszy stkich jed no stek orga niza cy j -
nych ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa morz¹do wej dzia³aj¹cych na te re nie wo je wó dz -
twa oraz in nych si³ i œro d ków wy dzie lo nych do jego dys po zy cji, w tym pod od -
dzia³ów i od dzia³ów Si³ Zbro j nych RP; kie ru je ich dzia³al no œci¹ w za kre sie: 
l za po bie ga nia za gro ¿e niom ¿y cia, zdro wia lub mie nia oraz za gro ¿e niom œro -

do wi ska,
l bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa i utrzy ma nia porz¹dku pub li cz ne go,
l ochro ny praw oby wa te l skich,
l za po bie ga klê skom ¿y wio³owym i in nym nad zwy cza j nym za gro ¿e niom, a ta k -

¿e kie ru je pro ce sem zwa l cza nia i usu wa nia ich sku t ków, w któ rych obo -
wi¹zane s¹ ucze st ni czyæ: PSP, Po li cja, Pa ñ stwo we Ra tow ni c two Me dy cz ne
i jed no stki ochro ny zdro wia, Stra¿ Gra ni cz na,

l wy da je po le ce nia obo wi¹zuj¹ce wszy stkie or ga ny ad mi ni stra cji rz¹do wej,
a w sy tu a cjach nad zwy cza j nych rów nie¿ or ga ny sa morz¹du tery to rial ne go.
Przy wo je wo dzie dzia³a Wo je wó dz ki Ze spó³ Zarz¹dza nia Kry zy so we go,

w któ re go sk³ad wchodz¹: wice woje wo do wie, dy re ktor ge ne ra l ny urzê du woje -
wó dz kie go, ko men dant wo je wó dz ki Po li cji, ko men dant wo je wó dz ki Pa ñ stwo wej 
Stra ¿y Po ¿a r nej, kie ro w ni cy ze spo lo nych s³u¿b, in spe kcji oraz stra ¿y wo je wó dz -
kich i dy re kto rzy wy dzia³ów, a ta k ¿e inne oso by za pro szo ne przez wo je wo dê do
udzia³u w po sie dze niach i pra cach ze spo³u. Ich udzia³ po zwa la wo je wo dzie na
spra w ne kie ro wa nie dzia³ania mi ze spo lo nej ad mi ni stra cji w sfe rze ochro ny bez -
pie cze ñ stwa i utrzy ma nia porz¹dku pub li cz ne go. Na uwa gê zas³ugu je upra w nie -
nie wo je wo dy do wpro wa dze nia za ka zu prze pro wa dza nia im prez ma so wych na
te re nie wo je wó dz twa w okre œlo nym cza sie lub do odwo³ania.

1.2. Szcze bel po wia to wy 

Sta ro sta jest zwie rz ch ni kiem ad mi ni stra cji ze spo lo nej w po wie cie. Po no si od po wie -
dzia l noœæ za sku t ki dzia³añ w³as nych, a ta k ¿e po wia to wych s³u¿b (in spe k cji, stra ¿y), nad
któ ry mi spra wu je zwie rzch ni c two2. Do jego upra w nieñ na le ¿y miê dzy in ny mi:
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1 W sy tu a cjach nad zwy cza j nych (stan klê ski ¿y wio³owej, stan wyj¹tko wy, stan wo jen ny) wo je wo da
mo¿e wy da waæ roz porz¹dze nia i de cy zje, a ta k ¿e przez og³osze nie w lo ka l nej pra sie, Ra diu, TVP, do tycz¹ce:
• ogra ni czeñ wol no œci i praw cz³owie ka i oby wa te la,
• ogra ni czeñ w sto sun ku do osób za tru d nio nych u pra co da w cy,
• obo wi¹zku œwia d czeñ oso bi s tych i rze czo wych.
Wpro wa dzo ne ww. ogra ni cze nia sto su je siê do osób fi zy cz nych za mie sz ka³ych lub cza so wo prze by wa -
j¹cych na ob sza rze, na któ rym zo sta³ wpro wa dzo ny stan nad zwy cza j ny.

2 Po wia tow¹ ad mi ni stra cjê ze spo lon¹ sta no wi¹:
• sta ro stwo po wia to we,
• po wia to wy urz¹d pra cy (któ ry jest jed nostk¹ or ga ni za cyjn¹ po wia tu),
• jed no st ki orga niza cy j ne sta no wi¹ce apa rat po mo c ni czy kie ro w ni ków po wia to wych s³u¿b, in spe kcji
i stra ¿y.



l za twier dza nie pro gra mów dzia³ania,
l uz gad nia nie wspó l nych dzia³añ tych jed no stek na te re nie po wia tu i kie ro wa -

nie tymi dzia³ania mi (w sy tu a cjach szcze gó l nych),
l zle ca nie prze pro wa dze nia kon tro li w uza sa d nio nych przy pa d kach,
l wy da wa nie po le ceñ ko men dan tom (Po li cji, Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej) oraz 

po wia to we mu in spe kto ro wi nad zo ru bu dow la ne go w sy tu a cjach bez po œred -
nie go za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa,

l ¿¹da nie od w³aœci we go ko men dan ta Po li cji przy wró ce nia sta nu zgod ne go
z porz¹dkiem pra wnym lub pod jê cia dzia³añ za po bie gaj¹cych na ru sze niu pra wa.
Dla re a li za cji za dañ sta ro sty w za kre sie zwie rzch ni c twa nad po wia to wy mi

s³u¿ ba mi, in spe kcja mi, stra ¿a mi, a ta k ¿e w celu wy ko na nia za dañ do tycz¹cych
porz¹dku pub li cz ne go i bez pie cze ñ stwa oby wa te li powo³ywa na jest ko mi sja bez -
pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go w sk³ad zie:
l sta ro sta (jako jej prze wod nicz¹cy),
l dwaj ra d ni de le go wa ni przez radê po wia tu,
l trzy oso by powo³ane przez sta ro stê spo œród osób wy ró ¿ niaj¹cych siê wiedz¹

o pro ble mach bêd¹cych przed mio tem prac ko mi sji, 
l dwaj przed sta wi cie le de le go wa ni przez ko men dan ta po wia to we go (mie j skie -

go) Po li cji,
l pra co w ni cy in nych s³u¿b, in spe kcji i stra ¿y oraz or ga nów ad mi ni stra cji pu b li -

cz nej, któ re wy ko nuj¹ za da nia w za kre sie porz¹dku pub li cz ne go i bez pie cze ñ -
stwa oby wa te li.
Sta ro sta ma wp³yw na ob sa dê sta no wisk po wia to wych ko men dan tów (Po li cji

i Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej) oraz in spe kto ra nad zo ru bu dow la ne go. Wy ko nu je 
czyn no œci z za kre su pra wa pra cy wzglê dem kie ro w ni ków po wia to wych s³u¿b,
in spe kcji i stra ¿y. 

1.3. Szcze bel gmin ny 

W po szcze gó l nych sta nach bez pie cze ñ stwa, szcze gó l nie zaœ w cza sie sta nu
nad zwy czaj ne go klê ski ¿y wio³owej wójt (bu r mistrz, pre zy dent mia sta) kie ru je
dzia³ania mi pro wa dzo ny mi na ob sza rze gmi ny w celu za po bie ¿e nia sku t kom za -
gro ¿eñ lub ich usu niê cia. W za kre sie pro wa dze nia tych dzia³añ wójt mo¿e wy da -
waæ po le ce nia wi¹¿¹ce or ga nom jed no stek po mo c ni czych, kie ro w ni kom jed no -
stek orga niza cy j nych utwo rzo nych przez gmi nê, kie ro w ni kom jed no stek
ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej dzia³aj¹cym na te re nie gmi ny oraz kie ro w ni kom
orga niza cy j nych prze ka za nych do jego dys po zy cji i skie ro wa nych do wy ko ny wa -
nia za dañ na ob sza rze gmi ny. Mo¿e wy stê po waæ do nich z wnio ska mi o wy ko na -
nie czyn no œci nie zbêd nych w celu za po bie ¿e nia sku t kom za gro ¿eñ (np. klê ski ¿y -
wio³owej, dzia³añ terro ry sty cz nych) lub ich usu niê cia. Dzia³ania w celu
za po bie ¿e nia sku t kom za gro ¿eñ lub ich usu niê cia wójt (bu r mistrz, pre zy dent
mia sta), sta ro sta oraz wo je wo da wy ko nuj¹ przy po mo cy gmin ne go, po wia to we go
lub woje wó dz kie go ze spo³u zarz¹dza nia kry zy so we go, któ re go za da nia okre œla
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Usta wa z 27 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym (Dz.U. nr 89, poz. 590,
z póŸn. zm.).

„Pra wo ka ¿ de go cz³owie ka do ¿y cia jest chro nio ne przez usta wê. Nikt nie
mo¿e byæ umy œl nie po zba wio ny ¿y cia, wyj¹wszy przy pa d ki wy ko na nia wy ro ku
s¹do we go, ska zuj¹cego za prze stê p stwo, za któ re usta wa prze wi du je tak¹ karê3”.
W Rze czypo spo li tej Pol skiej spra wê tê roz strzy ga usta wa pod sta wo wa – Kon sty -
tu cja, któ rej art. 38 okre œla, ¿e „Rze czpo spo li ta Pol ska za pe w nia ka ¿ de mu
cz³owie ko wi prawn¹ ochro nê ¿y cia”. Tym sa mym, spra wie ochro ny ¿y cia lu dz -
kie go na da no w Pol sce ran gê naj wy¿sz¹. 

Treœæ tego za pi su zna j du je rów nie¿ od zwier cied le nie w Stra te gii Bez pie cze ñ -
stwa Na ro do we go Rze czypo spo li tej Pol skiej, wed³ug któ rej nad rzêd nym ce lem
dzia³añ pa ñ stwa w dzie dzi nie bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go jest utrzy ma nie
zdo l no œci do re a go wa nia w przy pa d ku wyst¹pie nia za gro ¿eñ bez pie cze ñ stwa
pub li cz ne go oraz bez pie cze ñ stwa po wszech ne go, zwi¹za nych z ochron¹ porz¹d -
ku pra wne go, ¿y cia i zdro wia oby wa te li oraz maj¹tku na ro do we go przed bez -
pra wny mi dzia³ania mi oraz sku t ka mi klêsk ¿y wio³owych, ka ta strof na tu ra l nych
i awa rii te ch ni cz nych, osi¹gniê cie cze go bê dzie mo ¿ li we po przez:
l zwiê ksze nie efe kty w no œci dzia³ania ad mi ni stra cji pu b li cz nej,
l pod no sze nie po zio mu pro fe sjo nali zmu fun kcjo na riu szy i pra co w ni ków ad mi -

ni stra cji pu b li cz nej re a li zuj¹cych za da nia w tej sfe rze fun kcjo no wa nia pa ñ stwa,
l upo wsze ch nia nie wie dzy o za gro ¿e niach bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go pa ñ stwa.

W Stra te gii Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go Rze czypo spo li tej Pol skiej pod kre -
œlo no rów nie¿, ¿e dzia³ania w za kre sie za pe w nie nia akce pto wa ne go przez
spo³ecze ñ stwo po zio mu bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go pa ñ stwa maj¹ byæ skie ro -
wa ne ta k ¿e na in te gra cjê i kon so li da cjê z dzia³ania mi NATO, UE i ONZ oraz in -
nych or ga ni za cji miê dzyna ro do wych.

2. Si³y w reali za cji za dañ ochro ny lud no œci

Umie sz cze nie pro ble ma ty ki ochro ny ¿y cia i zdro wia lu dzi, mie nia i œro do wi -
ska w sy tu a cji wy stê po wa nia nad zwy cza j nych za gro ¿eñ w usta wie za sad ni czej
– Kon sty tu cji RP œwia d czy o tym, jak du¿e zna cze nie na da je siê tej pro ble ma ty ce
w na szym kra ju. W jej roz wi¹zy wa niu, tra kto wa nym jako re a li za cja swo i ste go ro -
dza ju mi sji pa ñ stwa, ucze st nicz¹ wszy stkie ele men ty w³adzy usta wo da w czej, wy -
ko na w czej i s¹do wni czej, og ni wa w³adzy rz¹do wej i sa morz¹do wej wszy stkich
szcze b li admi ni stra cyj nych kra ju, si³y i œro d ki or ga ni za cji ra to w ni czych, or ga ni -
za cje po zarz¹dowe i inne, jak rów nie¿ wszy s cy oby wa te le kra ju. W ana li zie stro ny 
wy ko na w czej przed sta wio ne zo stan¹ wy po sa ¿o ne w ró ¿ ne na rzê dzia orga niza cy j -
ne i te ch ni cz ne, w tym sy ste my info rma ty cz ne, fun kcjo nuj¹ce na wszy stkich
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3 Punkt 1. Art. 2 Kon we ncji o Ochro nie Praw Cz³owie ka i Pod sta wo wych Wol no œci (Dz.U.
z 1993 r. nr 61, poz. 284) – po to cz nie na zy wan¹ Eu ro pejsk¹ kon wencj¹ praw cz³owie ka, przy jê ta przez
RP 19 sty cz nia 1993 r.



szcze b lach ad mi ni stra cji ró ¿ ne or ga ni za cje, s³u¿by i in spe kcje, wœród któ rych do
naj wa¿ nie j szych za li cza siê miê dzy in ny mi:
l Krajo wy Sy stem Ratow niczo -Gaœ ni czy (KSRG)

4
,

l Ob ro na Cy wi l na Kra ju,
l Pol ski Cze r wo ny Krzy¿,
l inne.

2.1. Krajo wy Sy stem Ratow niczo -Gaœ ni czy

Krajo wy Sy stem Ratow niczo -Gaœ ni czy sta no wi in te graln¹ czêœæ sy ste mu bez -
pie cze ñ stwa we wnê trz ne go pa ñ stwa. Swo im za siê giem obe j mu je ob szar ca³ego
kra ju i dzia³a na szcze b lu krajo wym, wo je wó dz kim, po wia to wym i gmin nym.
Jego ce lem jest ochro na ¿y cia, zdro wia, mie nia lub œro do wi ska po przez:
l wa l kê z po ¿a ra mi lub in ny mi klê ska mi ¿y wio³owy mi, 
l ra tow ni c two te ch ni cz ne, 
l ra tow ni c two che mi cz ne, 
l ra tow ni c two eko lo gi cz ne, 
l ra tow ni c two me dy cz ne, 
l wspó³pra cê z sy ste mem Pa ñ stwo we Ra tow ni c two Me dy cz ne. 

Dzia³ania ra to w ni cze KSRG w za kre sie po wy ¿szych ro dza jów ra tow ni c twa
mieszcz¹ w so bie za da nia w za kre sie ochro ny ¿y cia i zdro wia lu dzi oraz mie nia
i œro do wi ska, do tycz¹ce w szcze gó l no œci:
l roz po zna nie i iden ty fi ka cjê za gro ¿e nia;
l za bez pie cze nie stre fy dzia³añ ra to w ni czych, w tym wy zna cze nie i oz na ko wa -

nie stre fy za gro ¿e nia;
l w³¹cza nie lub wy³¹cza nie in sta la cji, urz¹dzeñ i me diów, maj¹cych wp³yw na

bez pie cze ñ stwo za gro ¿o nych lub po szko do wa nych osób oraz ra to w ni ków; 
l do ta r cie i wy ko na nie do stê pu do za gro ¿o nych lub po szko do wa nych osób,

wraz z udzie le niem im kwa lifi ko wa nej pie r wszej po mo cy, i ewa ku a cjê poza
stre fê za gro ¿e nia;

l przy go to wa nie dróg ewa ku a cji za gro ¿o nych lub po szko do wa nych osób oraz
ra to w ni ków;

l za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa za gro ¿o nym lub po szko do wa nym oso bom oraz
ra to w ni kom;

l ewa ku a cjê i ra to wa nie osób, a na stê p nie zwierz¹t oraz ra to wa nie œro do wi ska
i mie nia przed sku t ka mi po ¿a ru lub wy bu chu;

l wy ko rzy sta nie zwierz¹t do po szu ki wa nia za gro ¿o nych osób.
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4  Jest to ze spó³ przed siê w ziêæ orga niza cy j nych, szko le nio wych, ma te ria³owo- tech ni cz nych i fi -
nan so wych, obe j muj¹cych pro gno zo wa nie, roz po zna wa nie i zwa l cza nie po ¿a rów, klêsk ¿y wio³owych,
mie j s co wych za gro ¿eñ oraz sku piaj¹cy w uporz¹dko wa nej we wnê trz nie stru ktu rze jed no stki ochro ny
prze ciwpo ¿a ro wej w celu ra to wa nia ¿y cia, zdro wia, mie nia i œro do wi ska.



Ponad to, KSRG w za kre sie ra tow ni c twa me dy cz ne go re a li zu je pla no wa nie,
orga ni zo wa nie dzia³añ ra to w ni czych z za kre su kwa lifi ko wa nej pie r wszej po mo -
cy, któ re obe j muj¹ w szcze gó l no œci:
l roz po zna nie u osób po szko do wa nych sta nu nag³ego za gro ¿e nia zdro wo t ne go

oraz pro wa dze nie se gre ga cji pie r wo t nej i udzia³ w se gre ga cji wtó r nej;
l za sto so wa nie te ch nik i sprzê tu nie zbêd nych do ra to wa nia ¿y cia i zdro wia

w za le ¿ no œci od ro dza ju, ska li i mie j s ca zda rze nia oraz li cz by osób po szko do -
wa nych;

l za pe w nie nie ci¹g³oœci rea lizo wa ne go przez pod mio ty KSRG pro ce su ra to wa -
nia osób zna j duj¹cych siê w sta nie nag³ego za gro ¿e nia zdro wo t ne go na mie j s -
cu zda rze nia;

l okre œle nie spo so bu po stê po wa nia ze sprzê tem me dy cz nym.
W kie ro wa niu dzia³ania mi rato w ni czy mi KSRG wy ró ¿ nia siê na stê puj¹ce po -

zio my:
l in ter we ncyj ny;
l ta kty cz ny;
l stra te gi cz ny.

Kie ro wa niu in ter we ncyj nemu pod le gaj¹ si³y nie prze kra czaj¹ce wie l ko œci¹ jed -
nej ko m pa nii i rea li zo wa ne jest w stre fie za gro ¿e nia lub stre fie dzia³añ ra to w ni -
czych. Kie ro wa nie in ter we ncyj ne prze j muj¹ ra to w ni cy z jed no stek ochro ny
prze ciwpo ¿a ro wej, po sia daj¹cy kwa li fi ka cje do kie ro wa nia dzia³aniem ra to w ni -
czym, w³aœci wi ze wzglê du na ob szar chro nio ny, w ko le j no œci:
l cz³onek ocho t ni czej stra ¿y po ¿a r nej, w tym rów nie¿ ko men dant gmin ny

ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej;
l stra ¿ak jed no stki ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej;
l do wó d ca za stê pu Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej;
l do wó d ca se kcji Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej;
l za stê pca do wó d cy zmia ny Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej;
l do wó d ca zmia ny Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej;
l za stê pca do wó d cy jed no stki ratow niczo- gaœ ni czej Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r -

nej;
l do wó d ca jed no stki ratow niczo- gaœ ni czej Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej.

Po ziom ta kty cz ny – rea li zo wa ny jest na gra ni cy stre fy za gro ¿e nia lub poza ni¹;
pod le gaj¹ mu si³y nie prze kra czaj¹ce wie l ko œci¹ jed ne go ba ta lio nu lub si³y, w któ -
rych sk³ad zie zna j duj¹ siê spe cja li sty czne gru py ra to w ni cze. Kie ro wa nie to s¹
obo wi¹zani przej¹æ, w na stê puj¹cej ko le j no œci:
l za stê pca do wó d cy jed no stki ratow niczo- gaœ ni czej Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r -

nej w³aœci wej dla mie j s ca po wsta nia zda rze nia;
l do wó d ca jed no stki ratow niczo- gaœ ni czej Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej w³aœci -

wej dla mie j s ca po wsta nia zda rze nia;
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l ofi cer wy zna czo ny przez ko men dan ta po wia to we go (mie j skie go) Pa ñ stwo wej
Stra ¿y Po ¿a r nej do kie ro wa nia w jego imie niu i na jego po le ce nie;

l ko men dant po wia to wy (mie j ski) Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej.

Po ziom stra te gi cz ny – rea li zo wa ny jest w celu okre œle nia i przy jê cia nie zbêd nej
stra te gii w lik wi do wa niu za gro ¿e nia oraz nad zo ru nad kie ro wa niem ta kty cz nym; 
kie ro wa niu stra tegi cz ne mu pod le gaj¹ si³y od wo dów ope ra cy j nych na ob sza rze
wo je wó dz twa, si³y cen tra l ne go od wo du ope racy j ne go lub si³y prze kra czaj¹ce
wie l ko œci¹ je den ba ta lion. Kie ro wa nie to s¹ obo wi¹zani przej¹æ, w na stê puj¹cej
ko le j no œci:
l ofi cer wy zna czo ny przez ko men dan ta woje wó dz kie go Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po -

¿a r nej do kie ro wa nia w jego imie niu i na jego po le ce nie;
l ko men dant wo je wó dz ki Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej;
l ofi cer wy zna czo ny przez Ko men dan ta G³ów ne go Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r -

nej do kie ro wa nia w jego imie niu i na jego po le ce nie;
l ko men dant g³ówny Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej.

Kie ruj¹cy dzia³aniem ra to w ni czym, nie za le ¿ nie od po zio mu kie ro wa nia, mo¿e:
l zarz¹dziæ ewa ku a cjê lu dzi i mie nia, 
l wstrzy maæ ruch dro go wy oraz wpro wa dziæ za kaz prze by wa nia osób trze cich

w re jo nie dzia³ania rato w ni cze go, 
l przej¹æ w u¿y t ko wa nie na czas nie zbêd ny dla dzia³ania rato w ni cze go nie ru -

cho mo œci i ru cho mo œci, œro d ki trans po rtu, sprzêt, ujê cia wody, inne œro d ki
ga œ ni cze, a ta k ¿e przed mio ty i urz¹dze nia przy da t ne w dzia³aniu ra to w ni -
czym.

2.2. Ob ro na Cy wi l na Kra ju

Pocz¹tki two rze nia sy ste mu norm re gu luj¹cych po stê po wa nie w cza sie wo j ny
i po ko ju, w celu za cho wa nia ¿y cia, zdro wia i god no œci cz³owie ka, od nosz¹ siê do
XIX wie ku, kie dy to w 1863 r. utwo rzo no miê dzy na ro dow¹ or ga ni za cjê po -
zarz¹dow¹ pod nazw¹ Cze r wo ne go Krzy ¿a. Ce lem or ga ni za cji by³o nie sie nie po -
mo cy ka ¿ de mu ran ne mu, nie za le ¿ nie od jego przy nale ¿ no œci na ro do wej lub pa ñ -
stwo wej. Z bie giem lat po wsta³y nowe uno r mo wa nia pra w ne – kon we ncje ha skie
(1864 r., 1899 r. i 1907 r.) oraz kon we ncje ge ne wskie (1906 r., 1925 r. i 1929 r.)
– sto so wa nia me tod i œro d ków zmie rzaj¹cych do po ko na nia prze ciw ni ka, obo -
wi¹zuj¹ce wszy stkie stro ny kon fli ktu zbro j ne go.

Wed³ug obo wi¹zuj¹cych w Pol sce uno r mo wañ pra wnych, ob ro na cy wi l na jest 
poza mili ta r nym ele men tem sy ste mu ob ron ne go kra ju. Re a li zu je wie le, bar dzo
ró ¿ no rod nych za dañ, nie ty l ko w okre sie wo j ny, ale rów nie¿ w po zo sta³ych sta -
nach go to wo œci pa ñ stwa, w dzie dzi nie ochro ny ¿y cia i zdro wia lu dzi oraz mie nia
i œro do wi ska. Ce lem Ob ro ny Cy wi l nej, zgod nie z ustaw¹ o po wszech nym obo -
wi¹zku ob ro ny RP, jest: 
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l ochro na lud no œci, zak³adów pra cy i urz¹dzeñ u¿y te cz no œci pu b li cz nej oraz
dóbr ku l tu ry, 

l ra to wa nie i udzie la nie po mo cy po szko do wa nym w cza sie wo j ny, 
l wspó³dzia³anie w zwa l cza niu klêsk ¿y wio³owych, za gro ¿eñ œro do wi ska

i w usu wa niu ich sku t ków
5
. 

Za da nia ob ro ny cy wi l nej w cza sie po ko ju:
l pla no wa nie przed siê w ziêæ w za kre sie ochro ny przed sku t ka mi dzia³añ zbro j -

nych za rów no lud no œci, jak i zak³adów pra cy i urz¹dzeñ u¿y te cz no œci pu b li cz -
nej oraz dóbr ku l tu ry, 

l wy kry wa nie za gro ¿eñ i stwa rza nie wa run ków do ostrze ga nia i ala r mo wa nia
lud no œci, 

l przy go to wa nie schro nów i ukryæ dla lud no œci oraz utrzy ma nie ich w go to wo -
œci do u¿y cia, 

l gro ma dze nie i prze cho wy wa nie indy widu a l nych œro d ków ochron nych dla
fo r ma cji ob ro ny cy wi l nej i lud no œci, 

l wy po sa ¿e nie fo r ma cji ob ro ny cy wi l nej w spe cja li sty czny sprzêt ra to w ni czy,
przyrz¹dy i apa ra tu rê do wy kry wa nia ró ¿ ne go ro dza ju za gro ¿eñ,

l sy ste maty cz ne szko le nie w za kre sie OC, 
l wspó³dzia³anie w zwa l cza niu klêsk ¿y wio³owych i za gro ¿eñ œro do wi ska, oraz

usu wa nie ich sku t ków. 

Za da nia ob ro ny cy wi l nej w cza sie wo j ny:
l or ga ni zu je ewa ku a cjê lud no œci, za cie mnia nie i wy ga sza nie oœwie t le nia, 
l or ga ni zu je i pro wa dzi akcjê ra tun kow¹, udzie la po mo cy me dy cz nej po szko -

do wa nym, 
l przy goto wy wa nie bu do w li ochron nych,
l or ga ni zu je po mie sz cze nia i za opa trze nie dla po szko do wa nej lud no œci, 
l za opa tru je lud noœæ w sprzêt i œro d ki ochro ny indy widu a l nej, 
l pro wa dzi li k wi da cjê ska ¿eñ i za ka ¿eñ, 
l po ma ga w przy wra ca niu i utrzy ma niu porz¹dku w stre fach do tkniê tych klê -

ska mi. 
l po ma ga w bu do wie i od bu do wie awa ry j nych ujêæ wody pi t nej, 
l po ma ga w ra to wa niu ¿y w no œci i in nych dóbr nie zbêd nych do prze trwa nia, 
l udzie la do ra Ÿ nej po mo cy w grze ba niu zmar³ych. 

Fun kcjo no wa niem Ob ro ny Cy wi l nej kie ruj¹ cen tra l ny i te re no we or ga ny
kie ruj¹ce. Cen tra l nym or ga nem w³aœci wym w spra wach ob ro ny cy wi l nej jest
Szef Ob ro ny Cy wi l nej Kra ju, któ re go powo³uje pre zes Rady Mi ni strów. Do za -
kre su dzia³ania Sze fa Ob ro ny Cy wi l nej Kra ju na le ¿y miê dzy in ny mi koor dy no -
wa nie przed siê w ziêæ i spra wo wa nie kon tro li nad re a li zacj¹ za dañ ob ro ny cy wi l -
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nej przez na cze l ne or ga na ad mi ni stra cji, te re no we or ga na ad mi ni stra cji rz¹do wej 
i or ga na sa morz¹du tery to rial ne go.

Te re no wy mi or ga na mi ob ro ny cy wi l nej w ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa -
morz¹do wej s¹ wo je wo do wie, sta ro sto wie, wó j to wie oraz bu r mi strzo wie i pre zy -
den ci miast jako sze fo wie ob ro ny cy wi l nej wo je wództw, po wia tów, miast i gmin.
Do za kre su ich dzia³ania na le ¿y kie ro wa nie oraz koor dy no wa nie przy go to wañ
i re a li za cji przed siê w ziêæ ob ro ny cy wi l nej przez in sty tu cje pa ñ stwo we i sa -
morz¹dowe, pod mio ty go spo da r cze i inne jed no stki orga niza cy j ne dzia³aj¹ce na
ich te re nach, przy czym za re a li za cjê za dañ ob ro ny cy wi l nej w zak³adach pra cy
odpo wie dzia l ni s¹ ich w³aœci cie le lub kie ro w ni cy tych zak³adów.

W re a li za cji za dañ z ob sza ru ochro ny ¿y cia i zdro wia lu dzi oraz mie nia i œro -
do wi ska Ob ro na Cy wi l na wy ko rzy stu je sze ro kie mo ¿ li wo œci Sy ste mu Wy kry wa -
nia i Ala r mo wa nia , któ re go za rys stru ktu ry przed sta wio no na rys 1. 
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Zespó³ jednostek organizacyjnych, s³u¿b, 
inspekcji, podmiotów gospodarczych,
w których produkuje siê, wykorzystuje 
lub przechowuje niebezpieczne 
substancje chemiczne maj¹cych bezpo-
œredni lub poœredni zwi¹zek z wyst¹pie-
niem 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 w³aœci-
wemu terenowo szefowi obrony 
cywilnej. G³ównym celem SWO jest 
informowanie o niepo¿¹danych 
zdarzeniach, np. katastrofach natu-
ralnych w czasie na tyle wczesnym, aby 
by³a mo¿liwoœæ dzia³ania zapobiegaj¹-
cego stratom np. ewakuacji ludnoœci
i ich dobytku. SWO nie zmienia ich 
s³u¿bowego podporz¹dkowania i zakresu 
realizowanych zadañ
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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 
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. Sche mat wy kry wa nia za gro ¿eñ, ostrze ga nia i ala r mo wa nia

îród³o: www.stra z by tow.po wiat.pl/straz/ko men da.php



Sy stem Wy kry wa nia i Ala r mo wa nia tworz¹ jed no stki orga niza cy j ne oraz
s³u¿by wy ko nuj¹ce za da nia zwi¹zane z wy kry wa niem za gro ¿eñ oraz ostrze ga -
niem i ala r mo wa niem lud no œci fun kcjo nuj¹ce w cza sie po ko ju oraz uru cha mia ne 
i roz wi ja ne w przy pa d ku wpro wa dze nia sta nu nad zwy czaj ne go, w szcze gó l no œci
sta nu klê ski ¿y wio³owej, w celu za po bie ¿e nia sku t kom ka ta stro fy na tu ra l nej,
awa rii te ch ni cz nej lub dzia³añ terro ry sty cz nych, a ta k ¿e w przy pa d ku prze pro wa -
dza nia æwi czeñ i tre nin gów dzia³aj¹ce w ra mach jed no li te go sy ste mu wy kry wa -
nia i ala r mo wa nia, w któ re go sk³ad wchodz¹:
l Sy stem Wcze s ne go Ostrze ga nia (SWO) fun kcjo nuj¹cy w cza sie po ko ju, two -

rzo ny przez ze spó³ jed no stek orga niza cy j nych, s³u¿b, in spe kcji, zak³adów, obiek -
tów, in sta la cji sta no wi¹cych po ten cja l ne za gro ¿e nie dla lud no œci i œro do wi ska
w przy pa d ku ich usz ko dze nia lub awa rii, po sia daj¹cych ca³odo bow¹ s³u¿bê dy -
¿urn¹ lub oso by dy ¿u r ne wy po sa ¿o ne w œro d ki ³¹czno œci, dzia³aj¹cych w spo sób 
za pe w niaj¹cy jed no li toœæ fun kcjo no wa nia oraz wza jemn¹ inter opera cy j noœæ,
zo bo wi¹za nych do wza je mnej wy mia ny in fo r ma cji uzy ska nych w toku w³as nej
dzia³al no œci sta tu to wej, fun kcjo nuj¹cych we wszy stkich sta nach go to wo œci ob -
ron nej pa ñ stwa, pod leg³ych w³aœci we mu te re no wo or ga no wi ad mi ni stra cji pu -
b li cz nej [wójt, (bu r mistrz, pre zy dent mia sta), sta ro sta, wo je wo da] /or ga no wi
ob ro ny cy wi l nej. G³ów nym ce lem SWO jest info r mo wa nie o nie po¿¹da nych
zda rze niach, np. ka ta stro fach na tu ra l nych w cza sie na tyle wcze s nym, aby by³a
mo ¿ li woœæ dzia³ania za po bie gaj¹cego stra tom np. ewa ku a cji lud no œci i ich do -
by t ku. Jego stru ktu rê przed sta wio no na rys. 2.
Ko le j nym ele men tem wy kry wa nia za gro ¿eñ, ostrze ga nia i ala r mo wa nia jest

Krajo wy Sy stem Wy kry wa nia Ska ¿eñ i Ala r mo wa nia (KSWSiA), w ra mach któ -
re go s¹ uru cha mia ne i roz wi ja ne pod sy ste my te re no we w celu za po bie ¿e nia sku t -
kom ka ta stro fy na tu ra l nej, awa rii te ch ni cz nej lub dzia³añ terro ry sty cz nych,
mog¹cych spo wo do waæ wyst¹pie nie ska ¿eñ che mi cz nych, bio lo gi cz nych lub
pro mie nio twór czych, a ta k ¿e w przy pa d ku wpro wa dze nia sta nu nad zwy czaj ne -
go, w szcze gó l no œci sta nu klê ski ¿y wio³owej, oraz w przy pa d ku prze pro wa dza nia
æwi czeñ i tre nin gów.

Na stê p ny Sy stem Po wszech ne go Ostrze ga nia i Lud no œci Cy wi l nej o za gro ¿e -
niu ude rze nia mi z po wie trza to: ze spó³ si³ i œro d ków do ter mi no we go uprze dza -
nia or ga nów ad mi ni stra cji pa ñ stwo wej i te re no wej o ude rze niu z po wie trza w ce -
lu zmini mali zo wa nia ich sku t ków.

Sy ste my scha rakte ryzo wa ne po wy ¿ej or ga ni zuj¹ sze fo wie ob ro ny cy wi l nej
wo je wództw, po wia tów i gmin/miast, a do wy ko ny wa nia czyn no œci zwi¹za nych
z wy kry wa niem za gro ¿eñ, prze ka zy wa niem in fo r ma cji o ich za ist nie niu, opra co -
wa niem da nych oraz ostrze ga niem i ala r mo wa niem s¹ zo bo wi¹zane:
l pod mio ty sy ste mu ochro ny lud no œci/jed no stki orga niza cy j ne ob ro ny cy wi l -

nej, od po wie d nio do na³o¿o nych na nie za dañ,
l zak³ady, obie kty, któ re w przy pa d ku awa rii mog¹ sta no wiæ Ÿród³o za gro ¿e nia

dla lud no œci i œro do wi ska,
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l jed no stki orga niza cy j ne, któ rych sta tu to wa dzia³al noœæ prze wi du je wy ko ny -
wa nie ta kich czyn no œci – w za kre sie usta lo nym przez w³aœci we te re no wo or -
ga ny ad mi ni stra cji pu b li cz nej/ or ga ny ob ro ny cy wi l nej.
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Rys. 2. Stru ktu ra Sy ste mu Wcze s ne go Ostrze ga nia (SWO)

îród³o: www.stra z by tow.po wiat.pl/straz/ko men da.php 



Or ga ny ad mi ni stra cji pa ñ stwo wej/or ga ny ob ro ny cy wi l nej oraz inni dys po -
nen ci sy ste mów lub œro d ków ³¹czno œci za pe w niaj¹ mo ¿ li woœæ ich wy ko rzy sta nia
do prze ka zy wa nia in fo r ma cji o za gro ¿e niach, ko mu ni ka tów ostrze ga w czych i sy -
g na³ów ala r mo wych. 

2.3. Pol ski Cze r wo ny Krzy¿

Po wsta³ w 1919 roku, po od zy ska niu przez Pol skê nie pod leg³oœci, jako Pol skie 
To wa rzy stwo Cze r wo ne go Krzy ¿a. W tym sa mym roku zo sta³ uz na ny przez Miê -
dzy naro do wy Ko mi tet Cze r wo ne go Krzy ¿a i przyst¹pi³ do Miê dzy naro do wej Fe -
de ra cji Sto wa rzy szeñ Cze r wo ne go Krzy ¿a i Cze r wo ne go Pó³ksiê ¿y ca, któ re go
pod sta wow¹ misj¹ jest za po bie ga nie i ³ago dze nie cie r pie nia lu dz kie go oraz
ochro na lu dz kiej god no œci, bez ja kiej ko l wiek dys kry mi na cji do tycz¹cej na ro do -
wo œci, rasy, p³ci, prze ko nañ re li gi j nych lub po li ty cz nych. W wype³nia niu swo jej
mi sji ruch po dej mu je za da nia, jak:
l ochro na ¿y cia i zdro wia, 
l za pe w nie nie po sza no wa nia isto ty lu dz kiej, zw³asz cza pod czas kon fli któw

zbro j nych i w in nych kry ty cz nych sy tu a cjach, 
l pra ca na rzecz za po bie ga nia cho ro bom i roz wi ja nie po mo cy spo³ecz nej, 
l akty wi zo wa nie pra cy wo lon ta riu szy i sta³a go to woœæ do nie sie nia po mo cy, 
l bu do wa uni wer sal ne go po czu cia soli da r no œci ze wszy stki mi, któ rzy po trze -

buj¹ ochro ny i po mo cy.
Miê dzy naro do wy Ruch Cze r wo ne go Krzy ¿a i Cze r wo ne go Pó³ksiê ¿y ca

w swo jej dzia³al no œci kie ru je siê na stê puj¹cymi za sa da mi:
l hu ma ni ta ryzm – po dej mu je za rów no na p³asz czy Ÿ nie miê dzy naro do wej, jak

i krajo wej wysi³ki w kie run ku za po bie ga nia we wsze l kich oko li cz no œciach
cie r pie niom lu dz kim i ich ³ago dze nia. Zmie rza do ochro ny ¿y cia i zdro wia
oraz za pe w nie nia po sza no wa nia oso bo wo œci cz³owie ka. 

l bez stron noœæ – nie czy ni ¿ad nej ró ¿ ni cy ze wzglê du na na ro do woœæ, rasê, wy -
zna nie, po zy cjê spo³eczn¹ lub prze ko na nia po li ty cz ne. Za j mu je siê wy³¹cz nie
nie sie niem po mo cy cie r pi¹cym.

l ne u tra l noœæ – ruch po wstrzy mu je siê od ucze st ni c twa w dzia³aniach zbro j nych
oraz – w spo rach na tu ry po li ty cz nej, ra so wej, re li gi j nej lub ideo lo gi cz nej.

l nie za le ¿ noœæ – Sto wa rzy sze nia krajo we pod le gaj¹c pra wu obo wi¹zuj¹cemu
w ich pa ñ stwach, po win ny za wsze ko rzy staæ z samo dzie l no œci po zwa laj¹cej
im na dzia³ania w ka ¿ dym cza sie, zgod nie z za sa da mi ru chu.

l do bro wo l noœæ – ruch nie sie po moc do bro wo l nie, nie kie ruj¹c siê chê ci¹
osi¹gniê cia ja kiej ko l wiek ko rzy œci.

l jed noœæ – w ka ¿ dym kra ju dzia³a ty l ko jed no sto wa rzy sze nie Cze r wo ne go
Krzy ¿a albo Cze r wo ne go Pó³ksiê ¿y ca i sw¹ hu ma ni tarn¹ dzia³al no œci¹ obe j -
mu je ob szar ca³ego kra ju.

l po wszech noœæ – wszy stkie sto wa rzy sze nia maj¹ rów ne pra wa i obo wi¹zek
nie sie nia so bie na wza jem po mo cy, obe j mu je swoj¹ dzia³al no œci¹ ca³y œwiat.
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Od pocz¹tku swo je go ist nie nia PCK pro wa dzi³ ró ¿ no rodn¹ dzia³al noœæ
w dzie dzi nie ochro ny zdro wia, po mo cy so cja l nej i me dy cz nej, a ta k ¿e pra cê wy -
cho wawcz¹ z m³od zie¿¹. Wy szko li³ dzie si¹tki ty siê cy sióstr PCK, pie lê g nia rek,
ra to w ni ków, któ rzy udzie la li po mo cy za rów no w cza sie dzia³añ wo jen nych, jak
i w cza sie po ko ju. Je sz cze przed drug¹ wojn¹ œwia tow¹ ode gra³ pio niersk¹ rolê
w ro z wi ja niu krwio da w stwa w Pol sce.

W cza sie dru giej wo j ny œwia to wej by³ jedn¹ z nie li cz nych or ga ni za cji, któ ra
nie zo sta³a zde lega lizo wa na przez Nie mców. Szcze gó l ne zna cze nie mia³o wów -
czas dzia³anie ist niej¹cego do dzi siaj Biu ra In fo r ma cji i Po szu ki wañ, któ re za j -
mo wa³o siê usta la niem lo sów, po szu ki wa niem za gi nio nych i ewi dencj¹ strat wo -
jen nych.

Po za ko ñ cze niu wo j ny podj¹³ wysi³ki, z któ rych naj wa¿ nie j szym by³o nie sie -
nie po mo cy po szko do wa nym przez dzia³ania wo jen ne i ³¹cze nie ro dzin. PCK
uzy ska³ znaczn¹ po moc hu ma ni tarn¹ dla spo³ecze ñ stwa pol skie go od in nych or -
ga ni za cji czer wo no krzy skich. Do ty czy to zw³asz cza cza su po za ko ñ cze niu obu
wo jen œwia to wych, ale ta k ¿e okre su sta nu wo jen ne go, gdy po moc otrzy ma³o
ponad pó³tora mi lio na osób, w tym in ter no wa ni i ich ro dzi ny oraz li cz ne zak³ady
s³u¿by zdro wia.

Do ochro ny ¿y cia i zdro wia lu dz kie go oraz œro do wi ska przed nad zwy czaj ny -
mi za gro ¿e nia mi s¹ zo bo wi¹zane or ga ny ad mi ni stra cji rz¹do wej, sa morz¹do wej
oraz ad mi ni stra cji spe cja l nych, pod mio ty go spo da r cze, spo³ecz ne s³u¿by ra to w -
ni cze, a ta k ¿e oso by fi zy cz ne. 

2.4. Inne pod mio ty bez pie cze ñ stwa

W za kre sie ochro ny ¿y cia, zdro wia, mie nia i œro do wi ska bar dzo wa¿n¹ rolê
spe³nia sze ro ko ro zu mia na S³u¿ba Zdro wia, któ rej jed nym z g³ów nych za dañ
jest za pe w nie nie ci¹g³oœci fun kcjo no wa nia pod mio tów le cz ni czych oraz œwia d -
cze nie przez nie us³ug me dy cz nych w przy pa d ku wyst¹pie nia sy tu a cji kry zy so -
wych, za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa lub wo j ny. Do naj wa¿ nie j szych
dzia³añ w tym za kre sie na le ¿y za li czyæ:
l stwo rze nie wa run ków do za bez pie cze nia zdro wia i ¿y cia lud no œci, w tym

forma lno- pra w nych, orga niza cy j nych i lo gi sty cz nych;
l przy go to wa nie i utrzy ma nie go to wo œci sy ste mu ochro ny zdro wia do dzia³ania 

w sta nach za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa i wo j ny;
l ³ago dze nie oraz li k wi da cja sku t ków za gro ¿eñ oraz ogra ni cze nie po wsta wa nia

strat ma so wych;
l wspa r cie sy ste mu ochro ny zdro wia s³u¿b mun du ro wych RP.

Mówi¹c o ochro nie ¿y cia, zdro wia, mie nia i œro do wi ska nie spo sób nie wspom -
nieæ o Po li cji, do któ rej za dañ na le ¿y: ochro na ¿y cia i zdro wia lu dzi oraz mie nia
przed bez pra wny mi za ma cha mi na ru szaj¹cymi te do bra, ochro na bez pie cze ñ -
stwa i porz¹dku pub li cz ne go (w tym za pe w nie nie spo ko ju w mie j s cach pu b li cz -
nych oraz w œro d kach pub li cz ne go trans po rtu i ko mu ni ka cji pu b li cz nej, w ru chu 
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dro go wym i na wo dach prze zna czo nych do po wszech ne go ko rzy sta nia). Ko le j -
nym za da niem jest ini cjo wa nie i orga ni zo wa nie dzia³añ maj¹cych na celu za po -
bie ga nie pope³nia niu prze stêpstw i wy kro czeñ oraz zja wi skom kry mi no gen nym
i wspó³dzia³anie w tym za kre sie z or ga na mi pa ñ stwo wy mi, sa morz¹do wy mi i or -
gani za cja mi spo³ecz nym. Ponad to Po li cja za j mu je siê wy kry wa niem prze stêpstw
i wy kro czeñ oraz œci ga niem ich spra w ców. Ko lejn¹ wa¿n¹ spraw¹ Po li cji jest
kon tro la prze strze ga nia prze pi sów porz¹dko wych i admi ni stra cyj nych zwi¹za -
nych z dzia³al no œci¹ pu b liczn¹ lub obo wi¹zuj¹cych w mie j s cach pu b li cz nych.
Po li cja wspó³dzia³a rów nie¿ z po li cja mi in nych pañstw oraz ich orga ni za cja mi
miê dzyna rodo wy mi na pod sta wie umów i po ro zu mieñ miê dzyna ro do wych oraz
od rê b nych prze pi sów, wspó³pra cu je z Sze fem Krajo we go Cen trum In fo r ma cji
Kry mi na l nych oraz re a li zu je za da nia wy ni kaj¹ce z umów i po ro zu mieñ miê -
dzyna ro do wych. 

Po li cja od gry wa wa¿n¹ rolê w po czu ciu bez pie cze ñ stwa oby wa te li. Czê sto jest
pie r wszym or ga nem do któ re go zg³asza siê cz³owiek w sy tu a cji za gro ¿e nia. Wa ¿ -
nym czyn ni kiem sprzy jaj¹cym sku te cz no œci dzia³añ po li cji jest spre cy zo wa nie
upra w nieñ i obo wi¹zków sa morz¹dów w za kre sie zwa l cza nia prze stê pczo œci.
Oce na rze czy wi ste go sta nu za gro ¿eñ prze stê pczo œci¹ oraz de cy zje i odpo wie dzia l -
noœæ za roz mie sz cze nie si³ porz¹dko wych na da nym te re nie po zo staj¹ w ko m pe -
ten cji w³adz sa morz¹do wych, któ rym musz¹ byæ za pe w nio ne sto so w ne œro d ki fi -
nan so we. Do wspó³pra cy z po licj¹ i sa morz¹dami, zw³asz cza w za kre sie edu ka cji
i pro fi la kty ki, po win ny byæ w³¹cza ne or ga ni za cje po zarz¹dowe oraz inne fora
oby wa te l skiej akty w no œci. Wœród za dañ Po li cji wy mie nia siê rów nie¿ nad zór nad 
stra ¿a mi gmin ny mi (mie j ski mi) oraz nad spe cjali stycz ny mi uz bro jo ny mi fo r -
ma cja mi ochron ny mi.

Za da niem tych fo r ma cji jest g³ów nie ochro na osób i mie nia, przy czym przez
ochro nê osób ro zu mie siê dzia³ania maj¹ce na celu za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa ¿y -
cia, zdro wia i nie tyka l no œci oso bi stej. Z ko lei ochro na mie nia, to dzia³ania za po bie -
gaj¹ce prze stê p stwom i wy kro cze niom prze ciw ko mie niu, a ta k ¿e prze ciw dzia³aj¹ce
po wsta wa niu szko dy wy ni kaj¹cej z tych zda rzeñ. W wiê kszo œci obie któw wy stê puj¹
od dzie l ne we wnê trz ne s³u¿by ochron ne, któ re za pe w niaj¹c ochro nê mie nia w gra ni -
cach chro nio nych ob sza rów i obie któw mog¹ rów nie¿ wy ko ny waæ us³ugi w za kre sie
ochro ny osób i mie nia, przy któ rych re a li za cji wspó³pra cuj¹ z Po licj¹, jed no stka mi,
ob ro ny cy wi l nej i stra ¿a mi gmin ny mi (mie j ski mi).

Rów nie¿ Stra¿ Gra ni cz na ma swój wk³ad w po ziom bez pie cze ñ stwa lud no œci
w kra ju. Jej g³ów nym za da niem jest ochro na gra ni cy pa ñ stwo wej, do ko ny wa nie
kon tro li ru chu gra ni cz ne go, ze z wa la nie na prze kra cza nie gra ni cy pa ñ stwo wej,
roz po zna wa nie, za po bie ga nie i wy kry wa nie prze stêpstw i wy kro czeñ oraz œci ga -
nie ich spra w ców, za pe w nie nie porz¹dku pub li cz ne go w za siê gu przejœæ gra ni cz -
nych, osa dza nie i utrzy my wa nie zna ków gra ni cz nych, ochro na ich niena rusza l -
no œci, nad zór nad eks plo a tacj¹ pol skich ob sza rów mo r skich oraz prze strze ga-
niem przez sta t ki prze pi sów obo wi¹zuj¹cych na tych ob sza rach, za po bie ga nie
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przy wo ¿e niu bez ze z wo le nia od pa dów, szko d li wych sub stan cji a ta k ¿e zanie czy -
sz cza niu wód gra ni cz nych, za po bie ga nie prze mie sz cza niu bez ze z wo le nia przez
gra ni cê œro d ków odu rzaj¹cych, psy cho tro po wych oraz bro ni, amu ni cji i ma te -
ria³ów wy bu cho wych.

Szcze gó l na rola Stra ¿y Gra ni cz nej wy ni ka z jej za da nia sku te cz nej ochro ny
gra ni cy pa ñ stwo wej. Wy so kie ry go ry cha ra kte ry zuj¹ce pra cê Stra ¿y Gra ni cz nej
s¹ po chodn¹ po sta no wieñ uk³adu z Schen gen, zgod nie z któ rym chro ni my
pewn¹ czêœæ gra ni cy Unii Eu ro pe j skiej, a wiêc przy czy nia my siê do ochro ny ¿y -
cia, zdro wia, mie nia i œro do wi ska nie ty l ko na sze go kra ju, ale wszy stkich cz³on -
ków EU.

Ko le j nym wa ¿ nym dla bez pie cze ñ stwa lu dzi or ga nem jest Pa ñ stwo wa In spe -
k cja Sa ni ta r na, powo³ana do nad zo ru nad wa run ka mi hi gie ny œro do wi ska, hi -
gie ny pra cy w zak³adach, hi gie ny w szko³ach, na ucze l niach, w oœro d kach wy po -
czyn ku. PIS ma upra w nie nia do kon tro li zdro wo t no œci i ¿y wie nia – w celu
ochro ny zdro wia lu dz kie go przed wp³ywem czyn ni ków szko d li wych lub uci¹¿li -
wych, a w szcze gó l no œci w celu za po bie ga nia po wsta wa niu cho rób za ka Ÿ nych
i za wo do wych. Pa ñ stwo wa In spe k cja Sa ni ta r na wy ko nu je swo je za da nia po przez
spra wo wa nie zapo bie gaw cze go i bie¿¹cego nad zo ru sa ni tar ne go oraz pro wa dze -
nie dzia³al no œci zapo bie ga w czej i prze ciw epide micz nej w za kre sie cho rób za ka Ÿ -
nych i in nych cho rób po wo do wa nych wa run ka mi œro do wi ska, je ¿e li ich wy stê -
po wa nie ma cha ra kter epi de mi cz ny, a ta k ¿e przez pro wa dze nie dzia³al no œci
oœwia towo-z drowo t nej. 

Wa ¿ na jest rów nie¿ In spe k cja Wete ryna ry j na, do któ rej za dañ na le ¿y zwa l -
cza nie cho rób za ka Ÿ nych zwierz¹t, ba da nie zwierz¹t rze Ÿ nych i miê sa, wy ko ny -
wa nie nad zo ru nad: ja ko œci¹ zdro wotn¹ œro d ków spo ¿y w czych po cho dze nia
zwie rzê ce go, wa run ka mi sa ni tar ny mi ich po zy ski wa nia, pro du kcji i prze cho wy -
wa nia, ja ko œci¹ zdro wotn¹ nie któ rych œro d ków ¿y wie nia zwierz¹t, ob ro tem œro d -
ka mi farma ceuty cz ny mi i ma te ria³ami me dy cz ny mi prze zna czo ny mi dla
zwierz¹t, oraz nad zór nad zdro wiem zwierz¹t prze zna czo nych do roz ro du.

Cz³owiek musi siê rów nie¿ czuæ spo ko j ny o swo je bez pie cze ñ stwo w ró ¿ nych
obie ktach u¿y te cz no œci pu b li cz nej oraz we w³as nym domu, dla te go powo³ano
rów nie¿ or ga ny ad mi ni stra cji archite ktonicz no-budo wla nej i nad zo ru bu dow -
la ne go. Or ga ny te dbaj¹ o prze strze ga nie wa run ków bez pie cze ñ stwa lu dzi i mie -
nia w roz wi¹za niach przy jê tych w pro je ktach bu do w la nych , przy wy ko ny wa niu
ro bót bu do w la nych oraz przy utrzy my wa niu obie któw. Pod staw¹ musi byæ zgod -
noœæ roz wi¹zañ z prze pi sa mi techni czno- budow lany mi, obo wi¹zuj¹cymi pol ski -
mi no r ma mi oraz za sa da mi wie dzy te ch ni cz nej. Or ga ny nad zo ru bu dow la ne go
maj¹ pra wo wstê pu na bu do wê i prze pro wa dze nia kon tro li.

Rów nie¿ Pa ñ stwo wa In spe k cja Han d lo wa dba o bez pie cze ñ stwo lu dzi. Jej za -
da nia mi s¹: kon tro la le ga l no œci i rze te l no œci dzia³ania przed siê biorstw pro wa -
dz¹cych dzia³al noœæ go spo darcz¹, kon tro la ja ko œci i bez pie cze ñ stwa to wa rów
i us³ug, w szcze gó l no œci za gra ¿aj¹cych ¿y ciu lub zdro wiu kon su men tów, po dej mo -
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wa nie kon tro li, me dia cji i in nych dzia³añ w celu ochro ny indy widu a l nych in te re -
sów i praw kon su men tów, pro wa dze nie cen tra l nych i wo je wó dz kich la bo ra to riów
kontro lno-a nality cz nych oraz pro wa dze nie po rad ni c twa kon su menc kie go. 

Wa r to te¿ wspo mnieæ o Pa ñ stwo wej In spe kcji Pra cy, tak wa ¿ nej w do bie
ogro mne go bez ro bo cia w Pol sce. Nie rza d ko zda rza siê bo wiem, ¿e pra co da w cy
nie stwa rzaj¹ od po wied nich wa run ków pra co w ni kom, wy ko rzy stuj¹c ich dete r -
mi na cjê i chêæ pra cy. W celu prze ciw dzia³ania tego typu wy kro cze niom powo³a -
no Pa ñ stwow¹ In spe kcjê Pra cy, któ rej dzia³ania cho cia ¿ by w ob sza rze nad zo ru
i kon tro li prze strze ga nia przez pra co da w ców pra wa pra cy, w szcze gó l no œci prze -
pi sów i za sad bez pie cze ñ stwa i hi gie ny pra cy, prze pi sów do tycz¹cych sto sun ku
pra cy, wy na gro dze nia za pra cê i in nych œwia d czeñ wy ni kaj¹cych ze sto sun ku
pra cy, cza su pra cy, ur lo pów, ochro ny pra cy ko biet, za trud nia nia m³odo cia nych
i o sób nie pe³no spra w nych, oraz ini cjo wa nie przed siê w ziêæ w spra wach ochro ny
pra cy przy nosz¹ wie le efe któw w za kre sie ochro ny ¿y cia, zdro wia, mie nia i œro do -
wi ska w na szym kra ju.

Po nie wa¿ wiê kszoœæ lu dzi co dzien nie przy j mu je ja kieœ leki, wa¿n¹ dla bez pie -
cze ñ stwa oby wa te li jest rów nie¿ In spe k cja Far mace uty cz na, któ ra kon tro luj¹c
wa run ki wy twa rza nia, trans po rtu, prze³adun ku i prze cho wy wa nia œro d ków
farma ceu ty cz nych i ma te ria³ów me dy cz nych, wspó³pra cu je rów nie¿ z sa mo -
rz¹dem le ka r skim i lekar sko-we teryna ryj nym, kon tro lu je ja koœæ le ków sporz¹-
dza nych w ap te kach oraz ob rót œro d ka mi odu rzaj¹cymi i psy cho tro powy mi.
Wspó³pra cu je rów nie¿ ze spe cjali sty cz nym ze spo³em kon su l tan tów do spraw fa r -
ma cji (krajo wym, re gio na l nym i wo je wó dz kim), wdra ¿aj¹c tym sa mym efe kty
swej pra cy na ca³ym ob sza rze kra ju.

Jest wiêc wie le in sty tu cji dbaj¹cych o bez pie cze ñ stwo lu dzi w ró ¿ nych dzie -
dzi nach, i o ile pra cuj¹cy w nich lu dzie bêd¹ odpo wie dzia l nie spra wo wa li swo je
sta no wi ska, o tyle lud noœæ bê dzie mog³a czuæ, i¿ ich po trze ba bez pie cze ñ stwa jest
od po wie d nio za spo ka ja na.

Pod sum owa nie

Nad rzêd nym ce lem pa ñ stwa w za kre sie ochro ny ¿y cia i zdro wia oraz mie nia
i œro do wi ska w sy tu a cjach kry zy so wych jest utrzy my wa nie wy so kiej go to wo œci
pla ni sty cz nej, szko le nio wej i ope ra cy j nej do szy b kie go re a go wa nia na za gro ¿e nia
(indy widu a l ne dla oby wa te li i zbio ro we dla lud no œci oraz ich dóbr). W wiê kszo -
œci przy pa d ków sku te cz na neu tra li za cja i mini ma li za cja sku t ków wy ma ga
wspó³dzia³ania i ko or dy na cji wie lu pod mio tów. Roz wój zdo l no œci pa ñ stwa do
sku te cz ne go re a go wa nia w tym za kre sie musi kon cen tro waæ siê na dzia³aniach
zapo bie ga w czych oraz spra w nym dzia³aniu. Za sad ne za tem s¹ po ni ¿ sze spo strze -
¿e nia, przed sta wio ne nie jed no krot nie w po sta ci wnio sków:
1. Na le ¿y za pe w niæ jed no li te kie ro wa nie bez pie cze ñ stwem na wszy stkich po zio -

mach ad mi ni stra cji pu b li cz nej: krajo wym, wo je wó dz kim, po wia to wym,
gmin nym.
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2. G³ów nym wy zwa niem, przed ja kim stoi pod sy stem kie ro wa nia ochron¹ lud -
no œci, jest jego pe³ne zin te gro wa nie. In te gra cji tej po win ny pod le gaæ prze de
wszy stkim or ga ny do ra d cze i szta bo we dzia³aj¹ce na rzecz de cy den tów. Stwo -
rzo na musi zo staæ rów nie¿ od po wied nia in fra stru ktu ra kie ro wa nia oraz
ca³oœcio wo ure gu lo wa ne pro ce du ry fun kcjo no wa nia sy ste mu.

3. Ist nie je po trze ba stwo rze nia uni wer sal ne go mo de lu wspó³dzia³ania or ga nów,
s³u¿b i in nych pod mio tów wy ko nuj¹cych za da nia z za kre su ochro ny lud no -
œci, uspra w nie nia ko or dy na cji w udzie la niu po mo cy huma ni ta r nej, a ta k ¿e
pro mo wa nia od po wied nich za cho wañ spo³ecze ñ stwa w ra zie wyst¹pie nia
za gro ¿eñ. Ta kie kom p le kso we po dej œcie pro po no wa ne jest w ra mach Po -
wszech ne go Sy ste mu Ra to w ni czo, jako inte gra l ne go ele men tu sy ste mu bez -
pie cze ñ stwa pa ñ stwa. 

4. Usta wo we go ure gu lo wa nia wy ma gaj¹ za sa dy fun kcjo no wa nia sy ste mu ochro ny 
lud no œci, w tym ta k ¿e w cza sie wo j ny, szcze gó l nie w za kre sie uspra w nie nia:
l wspó³dzia³ania or ga nów i pod mio tów wy ko nuj¹cych za da nia s³u¿¹ce za -

pe w nie niu bez pie cze ñ stwa oby wa te lom, w tym ra tow ni c twa, w ra zie
wyst¹pie nia mie js co we go za gro ¿e nia oraz klêsk ¿y wio³owych, ka ta strof
i awa rii te ch ni cz nych;

l me cha ni z mów kie ro wa nia dzia³ania mi, jed no li to œci pro ce dur ra to w ni -
czych, stan da ry za cji wy po sa ¿e nia;

l me cha ni z mów ko or dy na cji re a li za cji za dañ ra to w ni czych oraz in nych za -
dañ z za kre su ochro ny lud no œci; utwo rze nie spó j ne go mo de lu szko le nia
pod mio tów ra to w ni czych i za pe w nie nie wszy stkim ucze st ni kom sy ste mu
wspó l ne go za ple cza szko le nio we go;

5. Pod sta wo we za da nia po wszech ne go sy ste mu rato w ni cze go po win ny sku piaæ
siê w po wie cie, jako za da nia zle co ne. Po ziom wo je wó dz ki i krajo wy win ny
spe³niaæ od po wie d nio rolê wspo ma ga nia b¹dŸ ko or dy na cji dzia³añ.
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An drzej W£ODARSKI

Civil Pro tect ion in the Se cur ity Sys tem
of Re pub lic of Po land

The ar ticle de scrib es the pro blems of civil pro tect ion acc ordi ng to the
or gan iza tio nal and func tion al so lut ions oper ati ng in Po land. The first part of
the ar ticle pre sents the civil sa fety as the elem ent of Po lish se cur ity sys tem
em phas izi ng the role and im port ance of each level of sta te ad min ist ration. In
the next part of the ar ticle the at tent ion is drawn to va riety of in stit uti ons
en gag ed in civil sa fety in Po land. The ar ticle anal ysis the ir en gag eme nt and
em phas izes the spe cial role of the Na tion al Fi ref igh ting and Re scue Sys tem.
At the end of the ar ticle some conc lus ions have been drawn. They su ggest 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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dr Je rzy TELAK

Zak³ad Spo³ecz nych Pro ble mów Bez pie cze ñ stwa Krajo we go i Miê dzyna rodo we go

Ka te dra Spo³ecz nych i Huma ni sty cz nych Aspe któw Bez pie cze ñ stwa

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

Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej

Pro po zy cja kie run ku roz wo ju sy ste mu szko le nia
Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej w za kre sie

ra tow ni c twa wodnego

W 2013 r. w Pol sce uto nê³o 709 osób – o 340 wiê cej ni¿ w 2010 r. Przy czy -

na mi uto niêæ by³y: bra wu ra osób k¹pi¹cych siê, nie roz po zna nie zbio r ni ka

wod ne go, s³abe umie jê t no œci p³ywa c kie, nie sto so wa nie œro d ków ra tun ko -

wych oraz brak nad zo ru nad ma³ole t ni mi. Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na od po -

wia da za pro wa dze nie dzia³añ ra to w ni czych z za kre su bez pie cze ñ stwa

po wszech ne go, w tym na ob sza rach wod nych. Ra tow ni c two wod ne re a li -

zu je w za kre sie pod sta wo wym i spe cjali sty cz nym, zgod nie z okre œlo ny mi

za sa da mi. Fo r ma cja nie po sia da pro gra mów szko le nia do tycz¹cych ra tow -

ni c twa wod ne go w za kre sie pod sta wo wym. Szko le nia z za kre su ra tow ni c -

twa wod ne go by³y pro wa dzo ne w Szko le G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej we

wspó³pra cy z pod mio ta mi zew nê trz ny mi. Szko³a po sia da za so by do pro wa -

dze nia szko leñ dla ra to w ni ków wod nych, po trze bê przy go to wa nia stra ¿a -

ków do re a li za cji za dañ w za kre sie ra tow ni c twa wod ne go wi dzi rów nie¿

Ko men dant G³ówny PSP. Prze pi sy do tycz¹ce bez pie cze ñ stwa na wo dach

nie przy nosz¹ po¿¹da nych re zu l ta tów, gdy¿ w wy ni ku ich sto so wa nia nie

zmnie j sza siê li cz ba ton¹cych w wo dach na te re nie na sze go kra ju. Czêœæ

pro gra mów rea li zo wa nych przez Wod ne Ocho t ni cze Po go to wie Ra tun ko -

we (WOPR) jest uz na na przez In ter na tio nal Life Sa ving Fe de ra tion (Miê dzy -

na ro dow¹ Fe de racjê Ra tow ni c twa Wod ne go) i mo¿e byæ imp le men towa na 

przez Pa ñ stwow¹ Stra¿ Po ¿arn¹ (PSP). W ten spo sób, zwiê kszaj¹c zaan ga -

¿o wa nie za so bów PSP w ra tow ni c two wod ne, mo ¿ li we bê dzie od wró ce nie 

nie ko rzy st nej ten den cji wzro stu li cz by osób ton¹cych.

S³owa klu czo we: bez pie cze ñ stwo, ra tow ni c two wod ne, Pa ñ stwo wa Stra¿

Po ¿a r na, stra ¿ak.
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Wstêp

W 2013 r. w Pol sce uto nê³o 709 osób (w tym 90 ko biet, 14 dzie ci do lat 7.), jest
to o 340 wiê cej ni¿ w 2010 r., o 313 wiê cej ni¿ w 2011 r. i o 260 wiê cej ni¿ w 2012 r.
W 2010 r. uto nê³o 369 osób, z cze go 295 wy pa d ków mia³o mie j s ce na wo dach
ogól nodo stê p nych. W ubieg³ym roku naj wiê cej uto niêæ by³o w wo je wó dztwach:
ma zo wie c kim – 97, warmi ñsko- mazu r skim – 68, po mo r skim – 61, kuja wsko-
 -pomo r skim – 55, lu be l skim – 54. Naj wiê kszy wzrost li cz by uto niêæ (w sto sun ku
do 2012 r.) nast¹pi³ w wo je wó dztwach: do lnoœl¹skim (o 41 ofiar), wa r mi ñ sko-
-ma zu r skim (o 36), pod kar pa c kim (o 29), ma³opo l skim (o 27), ma zo wie c kim
(o 26). Naj wiê cej przy pa d ków to niê cia, wg da nych Po li cji mia³o mie j s ce w: rze ce
– 203 oso by, je zio rze – 132, sta wie – 125, za le wie – 54. 

W sto sun ku do 2012 r., w 2013 r. wzros³a rów nie¿ z 12 do 43 li cz ba uto niêæ
w mo rzu. Wed³ug da nych Po li cji naj czêstsz¹ przy czyn¹ wy pa d ków to niê cia by³y: 
k¹piel w mie j s cu nie strze ¿o nym, lecz nie za bro nio nym (128 przy pa d ków)
i w mie j s cu za bro nio nym (67), nie ostro ¿ noœæ pod czas prze by wa nia nad wod¹ (55) 
i ³owie nia ryb (37). 

W 2013 r. naj wiê cej wy pa d ków mia³o mie j s ce w nie dzie le (149), so bo ty (123),
pi¹tki (85), a naj mniej w œro dy (66) i wtor ki (67). Naj czê œciej przy pa d ki to niê cia
zda rza³y siê w go dzi nach 12.00–18.00 (256), rza dziej w po rze wie czoro wo-no c nej
18.00–24.00 (136), a naj rza dziej noc¹ 24.00–6.00 (53). 

Wiek osób, któ re uto nê³y: po wy ¿ej 50 lat – 285 ofiar, po miê dzy 31–50 lat
– 178, 19–30 lat – 115, 15–18 lat – 45, 8–14 lat – 18, a do 7 lat – 14 (dla po rów na nia
w 2012 r. by³o to tro je dzie ci). Naj wiê cej nie le t nich (0–18 lat) uto nê³o w wo je-
wó dztwach: ma zo wie c kim (bez m. st. Wa r sza wy) – 9, ³ódz kim – 9, lu be l skim – 7,
do lnoœl¹skim – 7, po mo r skim – 6, œwiê to krzy skim – 6. W li pcu i sie r p niu 2013 r.
mia³o mie j s ce 43% przy pa d ków to niê cia, co ma zwi¹zek z wy so ki mi tem pera tu ra -
mi po wie trza i wody, a ta k ¿e ur lo pa mi, wy po czyn kiem i upra wia niem spo r tów
wod nych w przy pa daj¹cym w tym cza sie okre sie wa ka cy j nym. Przy czyn uto niêæ
mo ¿ na szu kaæ w nad mie r nej bra wu rze osób k¹pi¹cych siê, bra ku roz po zna nia
zbio r ni ka wod ne go, bra ku do sta te cz nych umie jê t no œci p³ywa c kich, nie sto so wa -
niu œro d ków ra tun ko wych lub ase kura cy j nych, bra ku nad zo ru osób do ros³ych
nad ma³ole t ni mi1.

Po mi mo dzia³añ ad mi ni stra cji rz¹do wej i in nych pod mio tów w za kre sie za po -
bie ga nia wy pa d kom i bez pie cze ñ stwa na wo dach, w 2013 r. zo sta³y ogra ni czo ne
akcje pro fila kty cz ne i pre wen cy j ne, w szcze gó l no œci pro wa dzo ne wcze œ niej przez
or ga ni za cje po zarz¹dowe. Akcje na uki p³ywa nia nie daj¹ w pe³ni ocze ki wa nych
re zu l ta tów. Zna cz na czêœæ Po la ków nie po tra fi p³ywaæ, a naj sku te cz niejsz¹ form¹
za po bie ga nia wy pa d kom uto niê cia jest w³aœ nie umie jê t noœæ p³ywania.
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1 Sporz¹dzo no na pod sta wie opra co wa nia Ko men dy G³ów nej Po li cji, z wy ko rzy sta niem da nych
Sy ste mu Ana lity cz ne go KSIP (2013) i TEMIDA (2011, 2012); http://sta ty sty ka.po li cja.pl/st/wybra ne-
 staty sty ki/uto nie cia (do stêp 17.04.2014).



1. Ra tow ni c two wod ne w PSP

Ka ¿ da oso ba po trze bu je po czu cia bez pie cze ñ stwa2. Roz wój cywi liza cy j ny ma
zwi¹zek z za gro ¿e nia mi i rosn¹cymi po trze ba mi w tym za kre sie3. Za gro ¿e nia s¹
ele men tem ry zy ka4. Spra wy we wnê trz ne obe j muj¹ bez pie cze ñ stwo pu b li cz ne
i po wszech ne5. Pa ñ stwo po win no za pe w niæ bez pie cze ñ stwo na po zio mie sto so w -
nym do roz wo ju cywi liza cyj ne go6, w zwi¹zku z tym ure gu lo wa no spra wy bez pie -
cze ñ stwa osób prze by waj¹cych na ob sza rach wod nych7.

Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na (PSP) od po wia da za pro wa dze nie dzia³añ ra to w ni -
czych z za kre su bez pie cze ñ stwa po wszech ne go, w tym pod czas klêsk ¿y wio -
³owych i mie j s co wych za gro ¿eñ na ob sza rach wod nych, a Ko men dant G³ówny
PSP pe³ni fun kcjê sze fa krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go (KSRG). Ra -
tow ni c two jest rea li zo wa ne na ob sza rach wod nych, w tym ob jê tych po wo dzi¹ lub
za la niem, jak rów nie¿ na te re nach za lo dzo nych. Po le ga ono na wy ko ny wa niu
czyn no œci ra to w ni czych z za kre su ra tow ni c twa me dy cz ne go, che mi cz ne go, tech -
ni cz ne go, wyso ko œcio we go lub ga sze nia po ¿a rów. Re a li za cja dzia³añ ra to w ni -
czych na ob sza rach wod nych mo¿e sta no wiæ wstêp do uru cho mie nia dzia³añ
huma ni ta r nych lub eko lo gi cz nych. Fun kcjo no wa nie KSRG8 i w³¹cza nie jed no -
stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej do tego sy ste mu9 umo ¿ li wia wyko rzy sty wa nie
sze ro kich si³ ra tow ni c twa, a PSP jest przy go to wa na do kie ro wa nia ró ¿ ny mi pod -
mio ta mi pod czas dzia³añ ra to w ni czych10. W PSP kwe stie do tycz¹ce ra tow ni c twa
wod ne go by³y porz¹dko wa ne wie lo kro t nie11.
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2 J. Wo la nin: Za rys te o rii bez pie cze ñ stwa oby wa te li, ochro na lud no œci pod czas po ko ju, Wa r sza wa
2005, s. 13.

3 K. Ja³oszy ñ ski: Cha ra kte ry styka wspó³cze s nych za gro ¿eñ, [w:] Teo re ty cz ne aspe kty stra te gii
bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa, Sze ra uc A. (red.), P³ock 2010, s. 29 i n.

4 J. Wo la nin: Za rys te o rii…, s. 14.
5 Usta wa z 4 wrze œ nia 1997 r. o dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej (Dz.U. z 1997 r. nr 141, poz. 943,

ze zm.), art. 29 ust 1.
6 Bez pie cze ñ stwo we wnê trz ne RP w ujê ciu sy ste mo wym i za dañ ad mi ni stra cji pu b li cz nej,Wi œ nie -

wski B., Za le wski S. (red.), Bie l sko - Bia³a 2006, s. 23.
7 Usta wa z 18 sie r p nia 2011 roku o bez pie cze ñ stwie osób prze by waj¹cych na ob sza rach wod nych

(Dz.U. z 2011 r. nr 208, poz. 1240); Te lak J., Za le wski T., Se le c ted aspets of re gu la ting sa fe ty of pe o p le
in wa ter are as in Po land, w: Spe cia list li fe sa ving – se le c ted is su es, red. I. Taba czek- Be j ster, Rze szów
2013.

8 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 18 lu te go 2011 r. w spra wie
szcze gó³owych za sad or ga ni za cji Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go (Dz.U. z 2011 r. nr 46,
poz. 239).

9 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 14 wrze œ nia 1998 r. w spra wie
za kre su, szcze gó³owych wa run ków i try bu w³¹cza nia jed no stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej do krajo we -
go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go (Dz.U. z 1998 r. nr 121, poz. 798).

10 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 31 li pca 2001 r. w spra wie
szcze gó³owych za sad kie ro wa nia i wspó³dzia³ania jed no stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej bior¹cych
udzia³ w dzia³aniach ra to w ni czych (Dz.U. z 2001 r. nr 82, poz. 895 ze zm.).

11 J. Te lak, M. Zie lin ska: Przy go to wa nie fun kcjo na riu szy Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej do dzia³añ
ra to w ni czych na ob sza rach wod nych – po stu la ty me to dy cz ne. Ze szy ty Na uko we Szko³y G³ów nej S³u¿by
Po ¿a r ni czej 2014, nr 49 (1), s. 99–100.



Dzia³ania ra to w ni cze na ob sza rach wod nych – ra tow ni c two wod ne – PSP re a -
li zu je w za kre sie: pod sta wo wym, obe j muj¹cym czyn no œci ra to w ni cze po dej mo -
wa ne na po wie rz ch ni ob sza rów wod nych, w tym za lo dzo nych, wy ko ny wa ne
przez wszy stkie jed no stki ratow niczo -gaœ ni cze oraz spe cjali sty cz nym, obe j -
muj¹cym pod sta wo we i spe cja li sty czne czyn no œci ra to w ni cze na po wie rz ch ni
oraz w toni lub na dnie ob sza ru wod ne go, wy ko ny wa ne przez spe cja li sty czne
gru py ra tow ni c twa wod no- nur kowe go12, po przy go to wa niu fun kcjo na riu szy do
dzia³añ z za kre su ra tow ni c twa wod ne go13.

KSRG po sia da jed no stki re a li zuj¹ce ra tow ni c two wod ne w za kre sie pod sta -
wo wym, stan dard go to wo œci ope ra cy j nej jed no stek, za kres za dañ, wy ma ga nia
kwa lifi kacy j ne stra ¿a ków i ra to w ni ków, stan dard wy po sa ¿e nia, pod sta wo we za -
sa dy orga niza cy j ne oraz wska za nia w za kre sie æwi czeñ i wspó³dzia³ania ze Spe -
cjali stycz ny mi Gru pa mi Ra tow ni c twa Wod no- Nur kowe go. Jed no stkom re a li -
zuj¹cym za da nia w za kre sie spe cjali sty cz nym okre œlo no stan dar dy go to wo œci
ope ra cy j nej, kwa li fi ka cji i li cze b no œci ra to w ni ków oraz wy po sa ¿e nia, a ta k ¿e pod -
sta wo we za sa dy or ga ni za cji, fun kcjo no wa nia i dzia³añ ra to w ni czych. Usta lo no
za da nia PSP w za kre sie wype³nia nia roli orga ni za to ra KSRG w rato w ni c twie
wod nym. Wpro wa dzo no za sa dy bez pie cze ñ stwa pod czas orga ni zo wa nia i do wo -
dze nia pra ca mi pod wod ny mi w za kre sie ra tow ni c twa wod ne go i po stê po wa nie
w zwi¹zku wy pa d kiem nur ko wym. Wy pra co wa no kry te ria w celu w³¹cze nia do
KSRG jed no stki ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej re a li zuj¹cej ra tow ni c two wod ne
w za kre sie pod sta wo wym i spe cjali sty cz nym14. 

Szko le nia stra ¿a ków15 do re a li za cji za dañ ra tow ni c twa wod ne go w PSP obe j -
mo wa³y w¹ski za kres spe cja li sty czny prac pod wod nych16. Nie zbêd ne dla op ty -
mal ne go do bo ru ra to w ni ków, te ch nik i me tod oraz sprzê tu do prze pro wa dze nia
in ter we ncji lub akcji ra to w ni czej, jest w³aœci we „roz po zna nie i oce na za gro ¿e nia
¿y cia i zdro wia oraz œro do wi ska i mie nia”. Wów czas „nie sie nie po mo cy ton¹cym, 
po przez do ta r cie do po szko do wa nych lub za gro ¿o nych lu dzi oraz udzie le nie
kwa lifi ko wa nej pie r wszej po mo cy” bê dzie sku te cz ne i bez pie cz ne, za rów no dla
oso by za gro ¿o nej lub po szko do wa nej, jak i sa me go ra to w ni ka. Pod czas akcji ra to -
w ni czych na ob sza rach wod nych wa ¿ ne jest wy pro wa dze nie osób po szko do wa -
nych w wy ni ku ne ga tyw ne go zda rze nia poza stre fê za gro ¿e nia oraz prze ka za nie
ich ze spo³om Pa ñ stwo we go Ra tow ni c twa Me dy cz ne go. Szcze gó l nej fo r my orga -
niza cy j nej, wie dzy i umie jê t no œci oraz do œwia d cze nia, wy ma ga ra to wa nie ¿y cia
lub zdro wia osób w wa run kach po wo dzi. Po moc roz po czy na siê: „przez do ta r cie
do po szko do wa nych lub za gro ¿o nych osób oraz udzie le nie im kwa lifi ko wa nej
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12 Za sa dy or ga ni za cji ra tow ni c twa wod ne go w Krajo wym Sy ste mie Ratow niczo- Gaœ ni czym,
KG PSP, Wa r sza wa 2013 r., s. 4.

13 Za sa dy or ga ni za cji szko leñ z za kre su ra tow ni c twa wod ne go rea lizo wa ne go przez PSP oraz uzy -
ski wa nia kwa li fi ka cji in stru kto r skich MSWiA w szko le niu nur ko wym, KG PSP z 3 kwie t nia 2009 r.

14 Za sa dy or ga ni za cji ra tow ni c twa wod ne go…, op.cit., s. 5 i n.
15 Usta wa z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y…, op.cit., art. 1, ust. 1, pkt. 4.
16 Sze rzej [w:] J. Te lak, M. Zie lin ska: Przy go to wa nie fun kcjo na riu szy…, op.cit., s. 98–111.



pie r wszej po mo cy i ewa ku a cjê poza stre fê za gro ¿e nia”. Ewa ku a cja osób i zwierz¹t
oraz sprzê tu i urz¹dzeñ, a ta k ¿e li k wi da cja lub ogra ni cze nie za gro ¿eñ po wo do wa -
nych: „przez sub stan cje nie bez pie cz ne lub inne czyn ni ki szko d li we dla œro do wi -
ska wod ne go”, mo¿e byæ pro wa dzo na na ob sza rze wod nym, zim¹ po kry tym lo -
dem lub kr¹. Akcjom ra to w ni ków po win no to wa rzy szyæ sto so w ne za bez pie-
cze nie ase ku ra cja na ob sza rze wod nym i te re nie przy wod nym w³aœci we do pa -
nuj¹cych wa run ków. PSP musi wspó³dzia³aæ z in ny mi pod mio ta mi re a li -
zuj¹cymi za da nia ra to w ni cze lub mog¹cymi wy ko naæ czyn no œci w za kre sie ra -
tow ni c twa wod ne go17.

Przy go to wa nie do pro wa dze nia dzia³añ w pod sta wo wym za kre sie ra tow ni c -
twa wod ne go po win no obe j mo waæ ra to w ni ków jed no stek dys po no wa nych do
dzia³añ w pie r wszej ko le j no œci lub pro wadz¹cych te dzia³ania sa mo dzie l nie. Fi -
na l nie, wska za ne by³oby, aby zdo l noœæ do pod jê cia dzia³añ w ta kim za kre sie
mia³y wszy stkie jed no stki KSRG z za so ba mi oso bo wy mi o okre œlo nych kwa li fi -
ka cjach. Po¿¹da nym jest, by stra ¿a cy po sia daj¹cy umie jê t no œci w za kre sie ra tow -
ni c twa wod ne go i po wo dzio we go, na by te w ra mach szko le nia kwali fika cyj ne go,
utrwa la li je pod czas do sko na le nia za wo do we go, a po zo sta li zdo by wa li kwa li fi ka -
cje w toku szko le nia uzu pe³niaj¹cego stra ¿a ka jed no stki ochro ny prze ciwpo ¿a ro -
wej18. Obe c nie PSP nie po sia da pro gra mów szko le nia ra tow ni c twa wod ne go
w za kre sie pod sta wo wym, mimo to w nie któ rych jed no stkach orga niza cy j nych
PSP by³y pro wa dzo ne szko le nia z za kre su ra tow ni c twa wodnego. 

2. Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej a ra tow ni c two wodne

W Szko le G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej19 w 1991 r. zo sta³y pod jê te spra wy ra -
tow ni c twa wod ne go. Za gad nie nie to zna laz³o siê w pro gra mie jedno sto p nio wych
stu diów ma gi ste r skich – na jego re a li za cjê prze zna czo no 8 jed no stek dy da kty cz -
nych: 2 go dzi ny wyk³adów i 6 go dzin æwi czeñ. Za kres pro gra mo wy ra tow ni c twa
wod ne go obe j mo wa³ za gad nie nia orga niza cy j ne i re gu la cje pra w ne, rea li zo wa ne
na po zio mie ogó l nym, bez za jêæ pra kty cz nych. Pro gram szko le nia z za kre su ra -
tow ni c twa wod no- lodo we go z ele men ta mi ra tow ni c twa na wo dach szy b ko -
p³yn¹cych oraz ra tow ni c twa po wo dzio we go SGSP, rea li zo wa ny by³ w 2013 r.
w ra mach 30 go dzin za jêæ teo re ty cz nych i 90 go dzin za jêæ pra kty cz nych20.

Szko le nie pod chor¹¿ych w pie r wszej po³owie lat 90. ubieg³ego stu le cia
w SGSP po le ga³o na za po zna niu z prze pi sa mi w za kre sie ra tow ni c twa na wo dach, 
omó wie niu ko m pe ten cji in sty tu cji i fo r ma cji ra to w ni czych oraz przed sta wie niu
mo ¿ li wo œci nie któ rych jed no stek spe cja li zuj¹cych siê w rato w ni c twie wod nym.
Pre zen to wa no miê dzy in ny mi jed no stki stra ¿y po ¿a r nej spe cja li zuj¹ce siê
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17 Za sa dy or ga ni za cji ra tow ni c twa wod ne go…, op.cit., s. 5.
18 Ibi dem, s. 9.
19 Usta wa z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y…, op.cit., art. 8, ust. 1, pkt. 4;

http://www.sgsp.edu.pl/ (do stêp 17.04.2014).
20 Ra tow ni c two wod ne w Szko le G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej, no ta t ka SGSP 2014.



w dzia³aniach na wo dzie, w tym jed no stkê Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej nr 11
w sta rym Po rcie Pra skim w Wa r sza wie, Po rto we Stra ¿e Po ¿a r ne w Gda ñ sku
i Gdy ni. Za jê cia pra kty cz ne mia³y fo r mê wi zyt stu dy j nych w jed no stkach spe cja -
li zuj¹cych siê w rato w ni c twie na ob sza rach wod nych, z pre zen tacj¹ sprzê tu
p³ywaj¹cego, sprzê tu rato w ni cze go oraz wy po sa ¿e nia p³etwo nur ków21.

W 1996 r. w SGSP po wsta³a Se k cja Ra tow ni c twa Wod ne go. By³a to pie r wsza
fo r ma daj¹ca pod sta wê fun kcjo no wa nia ko³a na uko we go dla stu den tów zain tere -
so wa nych szko le niem siê ukie run ko wa nym na zdo by wa nie kwa li fi ka cji przy da t -
nych w s³u¿ bie PSP22.

Do 2005 r. w SGSP pro wa dzo no na ukê p³ywa nia dla pod chor¹¿ych, któ ra
w tym roku zo sta³a rów nie¿ roz sze rzo na o ele men ty ra tow ni c twa wod ne go.
W 2012 r. w SGSP wpro wa dzo no wstê p ny eg za min z p³ywa nia. Od 2013 r. wy mo -
giem kwa li fi ka cji do s³u¿by w PSP jest po zy ty w ne za li cze nie eg za mi nu z p³ywa -
nia. W ra mach za jêæ wy cho wa nia fi zy cz ne go, wpro wa dzo no pod sta wy ra tow ni c -
twa wod ne go. 

Szko le nia w spe cja l no œciach przy da t nych w rato w ni c twie wod nym orga ni zo -
wa ne by³y dla stu den tów na ku r sach, po któ rych uzy ski wa li oni kwa li fi ka cje
p³etwo nur ka, ra to w ni ka WOPR, pa tent ste r ni ka moto ro wod ne go i inne. Zdo by -
te w ten spo sób umie jê t no œci sta no wi³y pod sta wê ucze st ni c twa w dzia³aniach ra -
to w ni czych na ob sza rach wod nych rea li zo wa nych przez JRG PSP. Po dzia³a -
niach prze ciwpo wo dzio wych w 1997, 2001 i 2010 r., we wrze œ niu 2010 r. SGSP we 
wspó³pra cy z WOPR zor ga ni zo wa³a wa r szta ty szko le nio we pt. „Ra tow ni c two na
ak we nach i w cza sie li k wi da cji za gro ¿eñ po wo dzio wych”. Szko le nia wod no- nur -
ko we z ele men ta mi ra tow ni c twa wod ne go, w sy ste mie we eken do wym pro wa dzo -
ne w Wa r sza wie, uzu pe³nia ne by³y obo za mi w Cza r nej D¹bro wie, Ja sta r ni
i W³oc³awku. zdo by wa li ich wy ni ku stu den ci zdo by li kwa li fi ka cje p³etwo nur -
ków. Se k cja Nur ko wa Ko³a Na uko we go Ra tow ni c twa Wod ne go SGSP – zg³oszo -
na do Woje wó dz kie go Sta no wi ska Ko or dy na cji Ra tow ni c twa w Wa r sza wie oraz
Krajo we go Cen trum Ko or dy na cji Ra tow ni c twa i Ochro ny Lud no œci Ko men dy
G³ów nej PSP – w wie lu przy pa d kach by³a dys po no wa na do sa mo dzie l nych akcji
poszuki wawczo- wydoby w czych i in nych, w ra mach wspa r cia jed no stek te re no -
wych PSP. Udzia³ w dzia³aniach po zwo li³ cz³on kom se kcji zdo byæ do œwia d cze -
nie operacyjne.

Ewo lu cja sy ste mu ra tow ni c twa wod no- nur kowe go w PSP im p li ko wa³a zmia -
ny pro gra mu szko le nia se kcji p³etwo nur ków SGSP, a po ro zu mie nie Ko men dan -
ta G³ów ne go PSP z Pre ze sem WOPR po zwo li³o roz sze rzyæ wspó³pra cê obu in sty -
tu cji23.
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21 Ibi dem.
22 Ibi dem.
23 Po ro zu mie nie w spra wie okre œle nia za sad wspó³dzia³ania krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni -

cze go z Wod nym Ocho t ni czym Po go to wiem Ra tun ko wym po miê dzy Ko men dan tem G³ów nym PSP,
a Pre ze sem Zarz¹du G³ów ne go Wod ne go Ocho t ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go za wa r te 21 kwie t nia
2006 r.



SGSP po sia da za so by do pro wa dze nia szko le nia w za kre sie ra tow ni c twa
wod ne go, p³etwo nur ków, ste r ni ków mo to ro wod nych. W szko le pe³ni s³u¿bê
trzech stra ¿a ków PSP z upra w nie nia mi w za kre sie nur ków MSWiA, w tym je den
z upra w nie nia mi do kie ro wa nia pra ca mi pod wod ny mi. Dwóch stra ¿a ków ma
kwa li fi ka cje in stru kto ra p³etwo nur ko wa nia je den na po zio mie m1, a dru gi na po -
zio mie m2. W 2013 r. sze œciu stra ¿a ków i dwóch pra co w ni ków SGSP uko ñ czy³o
prze pro wa dzo ny przez WOPR kurs i uzy ska³o kwa li fi ka cje in stru kto ra w za kre -
sie ra tow ni c twa wod ne go24.

Od 2009 r. w SGSP rea li zo wa ne s¹ szko le nia dla pod chor¹¿ych w za kre sie ra -
tow ni c twa wod no- lodo we go. W 2012 r. zo sta³ zor gani zo wa ny pie r wszy kurs kwa -
lifi kacy j ny dla nur ka MSWiA dla pod chor¹¿ych SGSP, któ ry uko ñ czy³o oœmiu
stu den tów. Opra co wa no jed no li ty pro gram szko le nia w rato w ni c twie wod no- lo -
do wym z ele men ta mi ra tow ni c twa na wo dach szy b kop³yn¹cych oraz ra tow ni c -
twa po wo dzio we go. W 2013 r. w za kre sie ra tow ni c twa powie rzch nio we go wod -
no- lodo we go prze szko lo no 80 stra ¿a ków w s³u¿ bie kan dy da c kiej, a 45 uko ñ czy³o
kurs ste r ni ków mo to ro wod nych. W 2012 i 2013 r. przy wspó³pra cy z WOPR
prze pro wa dzo no szko le nie z za kre su ra tow ni c twa wod ne go pod chor¹¿ych dru -
gie go ro cz ni ka. Stu den ci w ra mach szko le nia zdo by li wie dzê do tycz¹c¹ dzia³añ
ra to w ni czych pro wa dzo nych na po wie rz ch ni ob sza ru wod ne go w wa run kach le t -
nich, pory prze j œcio wej i w zi mie. Zim¹ æwi cze nia pro wa dzo ne by³y ma ob sza -
rach po kry tych lo dem i œnie giem. Ucze st ni cy tych szko leñ opa no wa li te ch ni ki
prac po szu kiwa w czych i wy do by w czych bez sto so wa nia te ch nik nur ko wych. Po -
zna li ta k ¿e sy ste my po wia da mia nia ala r mo we go sto so wa ne na jed no stkach
p³ywaj¹cych, na uczy li siê udzie laæ po mo cy jed no stkom i ich za³ogom w sy tu a -
cjach wy wró ce nia ³odzi oraz po dej mo wa nia roz bi t ków z wody, a ta k ¿e tych ukry -
tych w kad³ubie wy wró co nej ³odzi. Stra ¿a cy pe³ni¹cy s³u¿bê w pio nie ope ra cy j -
nym SGSP, w tym w JRG, po sia daj¹ kwa li fi ka cje na po zio mie co naj mniej
sternika motorowodnego.

W SGSP zna j du je siê sprzêt nie zbêd ny do dzia³añ ra to w ni czych i edu ka cy j -
nych na ob sza rach wod nych. Mie j s cem re a li za cji æwi czeñ i za jêæ pra kty cz nych na 
ob sza rach wod nych by³o je zio ro Ze grzy ñ skie, kana³y na Kê pie Po to c kiej i ¯era -
ñ ski, Wis³a, port Po li cji Rze cz nej, p³ywa l nia w Wa r sza wie. Ka dra dy da kty cz na
SGSP po sia da kwa li fi ka cje i upra w nie nia in stru kto r skie do pro wa dze nia szko leñ 
w za kre sie ra tow ni c twa wod ne go, prac pod wod nych i mo to ro wod nych.

Ko men dant G³ówny PSP, maj¹c na wzglê dzie za da nia ra tow ni c twa wod ne go
w za kre sie pod sta wo wym do re a li za cji przez wszy stkie JRG, a do ce lo wo przez
wszy stkie pod mio ty KSRG, zwró ci³ siê do Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej,
Cen tra l nej Szko³y PSP w Czê sto cho wie oraz szkó³ aspi ran tów PSP w Kra ko wie
i Po z na niu o umo ¿ li wie nie zdo by wa nia przez pod chor¹¿ych, ka de tów, ele wów
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i ku r san tów wie dzy i umie jê t no œci z za kre su pod staw ra tow ni c twa wod ne go25.
Wska za no mo ¿ li woœæ ko rzy sta nia z ra mo we go pro gra mu szko le nia ra to w ni ków
wod nych MSW26. W przy pa d ku bra ku wykwa lifi ko wa nych in stru kto rów z za -
kre su ra tow ni c twa wod ne go, za le co no ko rzy sta nie z ka dry in stru kto r skiej pod -
mio tów re a li zuj¹cych ra tow ni c two wod ne, w tym WOPR27.

3. Ele men ty sy ste mu szko le nia WOPR do imp le men towa nia
w PSP

W 2012 r. zo sta³y wy da ne prze pi sy pra w ne w spra wach: mi ni ma l nych wy ma -
gañ do tycz¹cych li cz by ra to w ni ków wod nych, za pe w niaj¹cych sta³¹ kon tro lê wy -
zna czo ne go ob sza ru wod ne go28; wy ma gañ do tycz¹cych wy po sa ¿e nia wy zna czo -
nych ob sza rów wod nych w sprzêt ra tun ko wy i po mo c ni czy, urz¹dze nia
syg nali zacy j ne i ostrze ga w cze oraz sprzêt me dy cz ny, leki i ar ty ku³y sa ni ta r ne29;
spo so bu oz na ko wa nia i za bez pie cza nia ob sza rów wod nych oraz wzo rów zna ków
za ka zu, na ka zu, a ta k ¿e zna ków info rma cy j nych i flag30; szko leñ w rato w ni c twie
wod nym31.

Od pe w ne go cza su mo ¿ na zaob se r wo waæ szcze góln¹ akty w noœæ urzêd ni ków
rz¹do wych, za j muj¹cych siê spra wa mi mo de lo wa nia or ga ni za cji po zarz¹do wych
i in nych pod mio tów dzia³aj¹cych w za kre sie ra tow ni c twa wod ne go. Jed no cze œ nie 
od no to wa no wzrost wy pa d ków na ob sza rach wod nych, a mi sja WOPR32

– dzia³anie na rzecz zmnie j sza nia li cz by osób ton¹cych w wo dach pol skich – nie
jest sku te cz nie rea li zo wa na. Uw z glêd niaj¹c za pro pono wa ny przez au to ra i Ma g -
da le nê Zie linsk¹ mo del szko le nia i do sko na le nia za wo do we go ra to w ni ków wod -
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25 Pi s mo CKR-II-0754/55-1/13 Ko men dan ta G³ów ne go PSP z 23 grud nia 2013 r. w spra wie wdra -
¿a nia „Za sad or ga ni za cji ra tow ni c twa wod ne go w KSRG”.

26 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych z 21 cze r w ca 2012 r. w spra wie szko leñ w rato w -
ni c twie wod nym (Dz.U. z 2012 r. nr 208, poz. 474), za³¹cznik nr 1.

27 Pi s mo CKR-II-0754/55-1/13 Ko men dan ta G³ów ne go…, op.cit.
28 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych z 23 sty cz nia 2012 r. w spra wie mi ni ma l nych

wy ma gañ do tycz¹cych li cz by ra to w ni ków wod nych za pe w niaj¹cych sta³¹ kon tro lê wy zna czo ne go ob -
sza ru wod ne go (Dz.U. z 2012 r. poz. 108).

29 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych z 27 lu te go 2012 r. w spra wie wy ma gañ do -
tycz¹cych wy po sa ¿e nia wy zna czo nych ob sza rów wod nych w sprzêt ra tun ko wy i po mo c ni czy, urz¹dze -
nia syg nali zacy j ne i ostrze ga w cze oraz sprzêt me dy cz ny, leki i ar ty ku³y sa ni ta r ne (Dz.U. z 2012 r.
poz. 261).

30 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych z 6 ma r ca 2012 r. w spra wie spo so bu oz na ko wa -
nia i za bez pie cza nia ob sza rów wod nych oraz wzo rów zna ków za ka zu, na ka zu oraz zna ków info rma cy j -
nych i flag (Dz.U. z 2012, poz. 286).

31 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych z 21 cze r w ca 2012 r. w spra wie szko leñ…, op.cit.
32 WOPR sto wa rzy sze nie o za siê gu ogól no kra jo wym – or ga ni za cja po zarz¹dowa – dzia³a na ob sza rze

Rze czypo spo li tej Pol skiej od 11 kwie t nia 1962 r., zrze sza ra to w ni ków wod nych, któ rzy s¹ przy go to wa ni
do za pe w nia nia bez pie cze ñ stwa osób prze by waj¹cych na ob sza rach wod nych tj. p³ywa l niach i par kach
wod nych oraz k¹pie li skach œródl¹do wych i nad mo r skich, pod czas za wo dów spo r to wych i im prez tu ry sty -
cz nych, a ta k ¿e w sy tu a cjach za gro ¿eñ po wszech nych, ka ta strof na tu ra l nych, awa rii te ch ni cz nych i klêsk
¿y wio³owych, http://www.wopr.pl/in dex.php?op tion=com_do cman&task=cat_view&gid=150&Ite mid=53
(do stêp 17.04.2014).



nych w PSP33, wska za ne jest za pe w nie nie w³aœci wych wa run ków dla zdo by cia
przez fun kcjo na riu szy PSP sze ro kiej wie dzy i umie jê t no œci z za kre su ra tow ni -
c twa wod ne go. Mo ¿ li woœæ taka ist nie je dziê ki wy ko rzy sta niu ponad 52-le t nie go
do ro b ku WOPR w za kre sie edu ka cji ra to w ni ków wod nych, w tym pro gra mów
szko leñ za mie sz czo nych (tabela 1).

Ta be la 1. Wy kaz pro gra mów szko leñ spe cjali sty cz nych WOPR

Lp. Na zwa pro gra mu

1 Sta ¿y sta ra tow ni c twa lo do we go

2 Ra to w nik ra tow ni c twa lo do we go 

3 Sta ¿y sta ra tow ni c twa na wo dach szy b kop³yn¹cych i po wo dzio wych

4 Ra to w nik na wo dach szy b kop³yn¹cych i po wo dzio wych

5 Ope ra tor AED

6 Wspó³pra ca z SAR

7 Sta ¿y sta sku te ra rato w ni cze go

8 Ope ra tor sku te ra rato w ni cze go

9 Ope ra tor l¹do wi ska œmig³owca

10 Au dy tor k¹pie lisk

11 Sta ¿y sta ra tow ni c twa na sp³ywach ka ja ko wych

12 Ra to w nik na sp³ywach ka ja ko wych

13 Sta ¿y sta ra tow ni c twa wyso ko œcio we go WOPR

14 Ra to w nik wy so ko œcio wy WOPR

15 Sta ¿y sta œródl¹do wych re gat ¿e gla r skich

16 Ra to w nik œródl¹do wych re gat ¿e gla r skich

17 Sta ¿y sta po du sz kow ca rato w ni cze go

18 Ra to w nik po du sz kow ca rato w ni cze go

19 Sê dzia WOPR za wo dów na p³ywa l niach

20 Sta ¿y sta ³odzi ra to w ni czej

21 Ra to w nik ³odzi ra to w ni czej

22 Ope ra tor ³¹czno œci ra dio wej

23 Ope ra tor de ski orto pe dy cz nej

24 Lo gi styk WOPR

25 Szef lo gi sty ki WOPR

26 Sta ¿y sta na wo dach szy b kop³yn¹cych i po wo dzio wych z u¿y ciem jed no stek p³ywaj¹cych

27 Ra to w nik na wo dach szy b kop³yn¹cych i po wo dzio wych z u¿y ciem jed no stek p³ywaj¹cych

28 Ra to w nik na wo dach p³yn¹cych i zda rze niach wod nych

îród³o: De cy zja nr 13/11 Pre ze sa WOPR34.

ILS jest glo baln¹ or ga ni zacj¹ dzia³aj¹c¹ w za kre sie za po bie ga nia uto niê ciom
oraz pro pa guj¹c¹ roz wój spo r tu rato w ni cze go. WOPR jest cz³on kiem za³o¿y cie -
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33 J. Te lak, M. Zie lin ska: Przy go to wa nie fun kcjo na riu szy…, op.cit., s. 103–107.
34 De cy zja nr 13/11 Pre ze sa WOPR z 8 li sto pa da 2011 roku w spra wie szko leñ spe cjali sty cz nych,
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lem ILS. Za da niem ILS jest ³¹cze nie i wspie ra nie or ga ni za cji – sto wa rzy szeñ i fe -
de ra cji na ro do wych na œwie cie, któ re za j muj¹ siê ra to wa niem ¿y cia w œro do wi sku 
wod nym. ILS prze wo dzi, wspie ra dzia³al noœæ i wspó³pra cu je z in ny mi miê -
dzyna rodo wy mi i na ro do wy mi orga ni za cja mi zaan ga¿o wa ny mi w pre wen cjê uto -
niêæ, za pe w nia nie bez pie cze ñ stwa na ob sza rach wod nych i pro pa go wa nie spo r tu
rato w ni cze go wœród ra to w ni ków, ta k ¿e za wo do wych. ILS zrze sza or ga ni za cje na -
ro do we i oko³o 25 mln ra to w ni ków wod nych. Jej misj¹ jest zwiê ksze nie bez pie -
cze ñ stwa oraz ochro ny ¿y cia lu dz kie go w œro do wi sku wod nym. ILS jest uz na wa -
na za au to ry tet w dzie dzi nie glo ba l nych dzia³añ pro wa dzo nych na rzecz
pre wen cji uto niêæ, co robi przez wy mia nê in fo r ma cji o ba da niach i naj le p szych
pra kty kach oraz pro wa dze nie przed siê w ziêæ edu ka cy j nych w za kre sie bez pie-
 cze ñ stwa na ob sza rach wod nych, w tym do sko na le nie umie jê t no œci nie sie nia po -
mo cy ton¹cym i pro wa dze nia akcji ra to w ni czych. Po twier dze niem przy da t no œci
pro gra mów szko leñ WOPR jest uzy ska nie akre dy ta cji ILS w 2013 r. przez ich
czêœæ wy mie nion¹ w ta be li 235.

Ta be la 2. Ta be la zgod no œci pro gra mów ILS i WOPR

Lp. ILS In ter na tio nal Cer ti fi ca te Na tio nal Cer ti fi ca te

1 ILS Ju nior Li fe sa ver m³od szy ra to w nik WOPR*

2 ILS In stru c tor Ju nior Li fe sa ver m³od szy in stru ktor WOPR*

3 ILS Li fe sa ver ra to w nik WOPR*

4 ILS In stru c tor Li fe sa ver in stru ktor WOPR*

5 ILS Pool Li fe gu ard ra to w nik wod ny p³ywa l ni

6 ILS In stru c tor Pool Li fe gu ard in stru ktor WOPR/in stru ktor wyk³ado w ca WOPR

WOPR In stru c tor and Le c tu rer

7 ILS In land Open Wa ter Li fe gu ard ra to w nik wod ny œródl¹dowy

8 ILS In stru c tor Open Wa ter Li fe gu ard in stru ktor WOPR/in stru ktor wyk³ado w ca WOPR

WOPR In stru c tor and Le c tu rer

9 ILS Surf Li fe gu ard ra to w nik wod ny mo r ski 

10 ILS Surf Li fe gu ard In stru c tor in stru ktor WOPR/in stru ktor wyk³ado w ca WOPR

WOPR In stru c tor and Le c tu rer

11 ILS Re s cue Boat Crew za³ogant lo dzi ra to w ni czej

12 ILS Re s cue Boat Dri ver sta ¿y sta/ste r nik ³odzi ra to w ni czej

13 ILS Re s cue Boat In stru c tor WOPR in stru ktor ra to w ni czej

14 ILS Wa ter Re s cue Craft (Jet Ski) Ope ra tor ope ra tor sku te ra wod ne go

15 ILS Jet Ski In stru c tor WOPR in stru ktor sku te ra wod ne go

16 ILS Au to ma tic Ex te r nal De fi bril la tion (AED) WOPR ope ra tor AED

17 ILS AED In stru c tor WOPR in stru ktor AED

îród³o: stro na in ter ne to wa ILS36.
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35 http://www.ilsf.org/ (do stêp 17.04.2014).
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Wy mie nio ne po wy ¿ej pro gra my szko leñ w za le ¿ no œci od po trzeb mo ¿ na od rê -
b nie pod daæ ana li zie. Imp le men towa nie czê œci z pro gra mów szko le nia WOPR 
i wy ko rzy sta nie do ro b ku ILS wy da je siê byæ w³aœci wym kie run kiem roz wo ju
sy ste mu szko le nia PSP w za kre sie ra tow ni c twa wod ne go.

PSP od po wia da za pro wa dze nie dzia³añ ra to w ni czych z za kre su bez pie cze ñ -
stwa po wszech ne go, w tym na ob sza rach wod nych, do któ rych nie jest je sz cze na -
le ¿y cie przy go to wa na, po mi mo po sia da nia w³aœci wych na rzê dzi pra wnych.
W PSP zo sta³y okre œlo ne wy ma ga nia kwa lifi kacy j ne stra ¿a ków po dej muj¹cych
dzia³ania na ob sza rach wod nych. Za sa dy wpro wa dzo ne w PSP wska zuj¹, ¿e
dzia³ania ra tow ni c twa wod ne go w za kre sie pod sta wo wym po win ni pro wa dziæ
wy kwa lifi kowa ni stra ¿a cy. PSP nie dys po no wa³a na pocz¹tku 2014 r. pro gra ma -
mi szko le nia ra tow ni c twa wod ne go w za kre sie pod sta wo wym. SGSP po sia da za -
so by oraz do œwia d cze nie, nie zbêd ne do pro wa dze nia szko leñ w za kre sie ra tow ni -
c twa wod ne go. Ko men dant G³ówny PSP do strze ga po trze bê zdo by wa nia przez
stra ¿a ków wie dzy i umie jê t no œci z za kre su pod staw ra tow ni c twa wod ne go oraz
mo ¿ li woœæ ko rzy sta nia z po mo cy ka dry in stru kto r skiej spoza PSP.

Prze pi sy do tycz¹ce bez pie cze ñ stwa osób prze by waj¹cych na ob sza rach wod -
nych oraz inne, w tym spo r to wej i tu ry sty cz nej eks plo a ta cji zbio r ni ków wod -
nych, a ta k ¿e szcze gó l na akty w noœæ urzêd ni ków rz¹do wych za j muj¹cych siê
spra wa mi mo de lo wa nia or ga ni za cji po zarz¹do wych i in nych pod mio tów,
dzia³aj¹cych w za kre sie ra tow ni c twa wod ne go, nie spo wo do wa³y wzro stu bez pie -
cze ñ stwa na wo dach. Ten za kres wy ma ga od rê b nych ba dañ, a w przy pa d ku
stwier dze nia wa d li wo œci prze pi sów, skie ro wa nia ich na œcie ¿ kê le gi s la cyjn¹.

W³aœci we wa run ki zdo by wa nia przez fun kcjo na riu szy PSP ko m pe ten cji z za -
kre su ra tow ni c twa wod ne go mo ¿ na stwo rzyæ przy wy ko rzy sta niu do ro b ku
WOPR. ILS za pe w nia wy mia nê in fo r ma cji o ba da niach i naj le p szych pra kty -
kach oraz opty ma li za cjê przed siê w ziêæ edu ka cy j nych w za kre sie bez pie cze ñ stwa
na ob sza rach wod nych. Od wró ce nie nie ko rzy st nej ten den cji wzro stu li cz by osób
ton¹cych wy da je siê mo ¿ li we przy zwiê ksze niu zaan ga ¿o wa nia za so bów PSP.
Sfo r mu³owa nia tego nie na le ¿y od czy ty waæ jako su ge stii skie ro wa nia stra ¿a ków
PSP do do zo ro wa nia k¹pie lisk oraz zwiê ksze nia ko m pe ten cji, ka ta lo gu obo -
wi¹zków PSP jako s³u¿by w ca³oœci. To je dy nie su ge stia do stwo rze nia mo ¿ li wo -
œci zdo by cia wie dzy i kszta³ce nia umie jê t no œci (faku lta ty w nie kwa li fi ka cji) przez
stra ¿a ków JRG, po dej muj¹cych in ter we ncje i akcje na ob sza rach wod nych. Nie
wy ma ga to zmian w fun kcjo no wa niu PSP, a je dy nie za bie gów orga niza cy j nych
w ce lu pod nie sie nia po zio mu indy widu al ne go wy szko le nia stra ¿a ków w za kre sie
ratownictwa wodnego.

Wy ni ki i wnio ski

1. Dzia³al noœæ pod mio tów ra tow ni c twa wod ne go od 2011 r. nie spo wo do wa³a
zmnie j sze nia li cz by osób ton¹cych w wo dach pol skich.
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2. Na le ¿y podj¹æ pra ce w celu no we li za cji prze pi sów do tycz¹cych bez pie cze ñ -
stwa osób prze by waj¹cych na ob sza rach wod nych.

3. Za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa na wo dach po wszech nie do stê p nych, nie do zo -
ro wa nych przez or ga ni za cje po zarz¹dowe, po win no byæ szcze gó l nie bra ne
pod uwa gê przez PSP.

4. PSP po win na imp le men to waæ ele men ty z pro gra mów szko leñ WOPR.
5. PSP po win na pe³niej wy ko rzy sty waæ po ten cja³ edu ka cy j ny SGSP w Wa r sza -

wie.
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Je rzy TELAK

Pro pos al of Deve lopment of Wa ter Re scue
Tra ining Sys tem in Sta te Fire Se rvice

Only in 2013, 340 per sons drow ned in Po land. It  is 709 per sons more
than in 2010. The main cau ses of drow ning were among others: da ring of
tho se in wa ter, swim ming in unk nown wa ter re ser voirs, bad swim ming skills,
not using re scue me ans as well as the lack of su per visi on over the mi nors.
Sta te Fire Se rvice is re spons ible for all re scue oper ati ons con sid ering pu blic
sa fety also in wa ter areas. Acc ordi ng to the re gul ati ons, wa ter re scue is
con duct ed both on ba sic and on spe cial ist levels. The tra ining pro grams
de aling with wa ter re scue on the ba sic level do not exist. Such tra inings have
been provi ded by Main Scho ol of Fire Se rvice co oper ati ng with some
exter nal su bj ects. The scho ols has me ans and me asur es to con duct tra inings
for wa ter re scue rs. The need for such tra inings, ad dress ed to fi ref igh ters has
been no tic ed and approved by the Fire Chief of Po land. The re gul ati ons
de aling with the sa fety in wa ter do not bring the expect ed re sults be cause,
al though, they are in for ce, the num ber of drow ned does not de crea se in
Po land. Some pro grams car ried by the Vo lunt ary Wa ter Re scue are
re cog nized and approved by the In tern ati onal Life Saving Fe der ati on and
may be im plem ented by Sta te Fire Se rvice in Po land. In this way whi le
in crea sing 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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dr Ewa FRANKOWSKA

prof. dr hab. Marek LISIECKI

Zak³ad Pod staw Ekon omii i Nauk o Zarz¹dza niu

Ka ted ra Spo³ecz nych i Hu man ist ycznych As pek tów Be zpi ecz eñstwa

Wy dzia³ In ¿ynierii Be zpieczeñstwa Cy wiln ego

Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿arn icz ej

Metody, narz êdzia i tech niki wspo mag aj¹ce
zarz¹dza nie jak oœci¹ w or gan iza cja ch

funk cjon uj¹cych na rzecz bezpieczeñstwa
oby wat eli1

Ar ty ku³ po ru sza pro ble ma ty kê zarz¹dza nia ja ko œci¹. W wie lu or ga ni za cjach 

nie po dej mu je siê dzia³añ, któ rych ce lem jest sfo r mu³owa nie efe kty w nej

stra te gii ja ko œcio wej. Wie le przed siê biorstw za trzy mu je swoj¹ pra cê nad ja -

ko œci¹ na pe w nym po zio mie, nie po dej muj¹c dzia³añ ku jej ule p sza niu.

Dla te go te¿, tak isto t ne i nie zbêd ne dla or ga ni za cji chc¹cej osi¹gn¹æ su kces, 

jest wdro ¿e nie zarz¹dza nia przez ja koœæ w ka ¿ dym ob sza rze dzia³al no œci

przed siê bio r stwa. Ja koœæ jest co raz czê œciej tra kto wa na przez me ne d¿e rów

jako pro blem stra te gi cz ny. Wska Ÿ ni kiem no we go po dej œcia jest wpro wa -

dze nie ja ko œci do ce lów g³ów nych or ga ni za cji. Co raz po wszech niej ro zu -

mie siê ta k ¿e ko nie cz noœæ ste ro wa nia ja ko œci¹ jako jed nej z pod sta wo wych

fun kcji sy ste mu zarz¹dza nia.

W ar ty ku le za pre zen towa no wy ni ki ba dañ do tycz¹cych zarz¹dza nia ja ko -

œci¹ w od nie sie niu do wy bra nych me tod, na rzê dzi i te ch nik wspo ma ga -

j¹cych zarz¹dza nie w or ga ni za cji oraz prze pro wa dzo no we ry fi ka cjê, na

ile  te in stru men ty s¹ przy da t ne w jed no stkach fun kcjo nuj¹cych na rzecz

bez pie cze ñ stwa oby wa te li. Opra co wa nie za wie ra te¿ wska zów ki, jak od -

po wie d nio do pa so waæ i wy ko rzy staæ na rzê dzia w pro ce sie ci¹g³ego do sko -

na le nia organizacji.

S³owa klu czo we: zarz¹dza nie, or ga ni za cja, ja koœæ, kom p le kso we za rz¹dza -

nie ja ko œci¹.
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1 Ar ty ku³ jest je dy nie czê œci¹ pro je ktu ba daj¹cego wy ko rzy sta nie me tod, na rzê dzi i te ch nik za -
rz¹dza nia ja ko œci¹ w or ga ni za cjach fun kcjo nuj¹cych na rzecz bez pie cze ñ stwa oby wa te li, dla te go od no si 
siê wy³¹cz nie do Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej. Kon ty nu acj¹ pro je ktu bê dzie pod rê cz nik aka de mi cki,
uw z glêd niaj¹cy rów nie¿ inne or ga ni za cje.



Wstêp

Zmia ny, ja kie za chodz¹ w oto cze niu przed siê bio r stwa wy mu szaj¹ na nim po -
dej mo wa nie wa ¿ nych, inno wa cy j nych de cy zji. Nie wy sta r czaj¹cym oka zu je siê
dba nie o bie¿¹ce spra wy zwi¹zane z dzia³al no œci¹ or ga ni za cji. Do utrzy ma nia siê
przed siê bio r stwa na ryn ku i osi¹ga nia su kce sów, nie zbêd ne oka zuj¹ siê kro ki
zwi¹zane z bu dow¹ i wdra ¿a niem stra te gii do tycz¹cych kszta³to wa nia ja ko œci.
Dziê ki temu zo staj¹ okre œlo ne d³ugo fa lo we cele oraz spo so by ich osi¹gniêcia.

W wie lu or ga ni za cjach nie po dej mu je siê dzia³añ, któ rych ce lem jest sfo r mu -
³owa nie efe kty w nej stra te gii ja ko œcio wej. Wie le przed siê biorstw za trzy mu je
swoj¹ pra cê nad ja ko œci¹ na pe w nym po zio mie, nie po dej muj¹c dzia³añ ku jej
ule p sza niu. Jed nak ja koœæ sta je siê dla na by w cy klu czo wym ele men tem de cy du -
j¹cym o za ku pie. Co raz wiê ksza li cz ba kon su men tów jako g³ówne kry te rium wy -
bie ra ja koœæ. Dla te go te¿, tak isto t ne i nie zbêd ne dla or ga ni za cji chc¹cej osi¹gn¹æ
su kces, jest wdro ¿e nie zarz¹dza nia przez ja koœæ w ka ¿ dym ob sza rze dzia³al no œci
przed siê bio r stwa. Zdo by wa nie przez or ga ni za cjê ró ¿ ne go ro dza ju cer ty fi ka tów
i na gród do tycz¹cych ja ko œci, stwa rza jej mo ¿ li wo œci wej œcia na ry nek krajo wy
i za gra ni cz ny bez prze szkód, jako spra w dzo ne go i do bre go do sta w cy.

Mimo ogro mnej roli, jak¹ w dzia³al no œci jed no stek go spo da r czych od gry wa
ja koœæ, nie ma jed noz na cz nej de fi ni cji tego po jê cia. Ja koœæ okre œlo no jako ka te go -
riê fi lo zo ficzn¹, któ ra oz na cza ro dzaj, wie l koœæ da ne go przed mio tu lub zja wi ska,
a œci œlej ce chê lub ze spó³ cech od ró ¿ niaj¹cych dany przed miot od in nych. W jê zy -
ku po to cz nym ja koœæ jest u¿y wa na do okre œle nia dok³ad no œci da ne go wy ro -
bu/us³ugi i œwia d czy o tym, ¿e od po wia da on ocze ki wa niom i po trze bom kon su -
men ta. Ja koœæ wi¹¿e siê wiêc z ocen¹, w ja kim sto p niu dany wy rób/us³uga
za spa ka ja wy ma ga nia oce nia ne go pod wzglê dem wszy stkich b¹dŸ nie któ rych
cech np. li cz ba wy ko ny wa nych fun kcji czy od dzia³ywa nie na oto cze nie. Ja koœæ
jest co raz czê œciej tra kto wa na przez me ne d¿e rów jako pro blem stra te gi cz ny.
Wska Ÿ ni kiem no we go po dej œcia jest wpro wa dze nie ja ko œci do ce lów g³ów nych
or ga ni za cji. Co raz po wszech niej ro zu mie siê ta k ¿e ko nie cz noœæ ste ro wa nia ja ko -
œci¹ jako jed nej z pod sta wo wych fun kcji sy ste mu zarz¹dza nia. We wspó³cze s nych 
fi r mach nikt nie ma w¹tpli wo œci, ¿e pod sy stem ten musi byæ silnie zintegrowany
z wszystkimi pozosta³ymi. 

Ce lem ni nie j sze go ar ty ku³u jest za pre zen towa nie wy ni ków ba dañ do ty cz¹ -
cych zarz¹dza nia ja ko œci¹ w od nie sie niu do wy bra nych me tod, na rzê dzi i te ch nik 
wspo ma gaj¹cych zarz¹dza nie w or ga ni za cji oraz we ry fi ka cjê, na ile te in stru men -
ty s¹ przy da t ne w jed no stkach fun kcjo nuj¹cych na rzecz bez pie cze ñ stwa oby wa -
te li. Opra co wa nie za wie ra te¿ wska zów ki, jak od po wie d nio do pa so waæ i wy ko rzy -
staæ na rzê dzia w pro ce sie ci¹g³ego do sko na le nia or ga ni za cji.

Au to rzy w pro ce sie ba da w czym zwe ryfi ko wa li na stê puj¹ce za gad nie nia:
l Ja koœæ oraz spra w noœæ dzia³añ or ga ni za cji pu b li cz nych za le ¿y od tego jak ja -

koœæ i spra w noœæ jest przez te or ga ni za cje ro zu mia na (de fi nio wa nie ja ko œci);
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l Or ga ni za cje po win ny ci¹gle do sko na liæ swo je pro ce sy po przez ich moni to ro wa -
nie i ana li zê, eli mi no wa nie w¹skich gar de³ oraz pla no wa nie i wdra ¿a nie od po -
wied nich dzia³añ ko ry guj¹cych i uspra w niaj¹cych pro ce sy. W tym celu mo ¿ na
wy ko rzy staæ sze reg me tod i te ch nik wspo ma gaj¹cych zarz¹dza nie ja ko œci¹;

l Na ile zna ne i wyko rzy sty wa ne s¹ me to dy, na rzê dzia i te ch ni ki wspo ma gaj¹ce
zarz¹dza nie ja ko œci¹ w or ga ni za cjach pu b li cz nych;

l Ce lem g³ów nym or ga ni za cji pu b li cz nych, ta kich jak Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r -
na (PSP) jest jak naj le p sze za spo ka ja nie po trzeb spo³ecz nych (oby wa te li), nie
zaœ prze trwa nie. Czy w tym pro ce sie wyko rzy sty wa ne s¹ od po wied nie me to -
dy, na rzê dzia i te ch ni ki wspo ma gaj¹ce zarz¹dza nie ja ko œci¹?

l Pra co w ni cy za j muj¹cy siê po praw¹ ja ko œci w or ga ni za cji czê sto wy ko rzy stuj¹
ki l ka do brze zna nych na rzê dzi. Ich wie dza o sze ro kim wy bo rze me tod i te ch -
nik, któ rych mo ¿ na u¿yæ w pod no sze niu ja ko œci jest ogra ni czo na;

l Obok py ta nia: Ja kie in stru men ty ist niej¹?, po ja wia siê dru gie: Kie dy siê ich u¿y -
wa? Me ne d¿e ro wie, na wet je œli do brze znaj¹ na rzê dzia wspo ma gaj¹ce
zarz¹dza nie ja ko œci¹, to nie wiedz¹, któ re z nich wy braæ i w ja kich oko li cz no œ -
ciach za sto so waæ;

l Po pra wa ja ko œci roz ci¹ga siê na wie le ob sza rów. Nie za le ¿ nie od tego, czy bu -
du je siê stra te giê, od po wia da za roz wi¹za nie pro ble mu, stwo rze nie pla nu pro -
je ktu, za po zy ska nie po mys³ów in nych pra co w ni ków czy pró bu je le piej
zro zu mieæ klien ta, mo ¿ na za sto so waæ w³aœci we na rzê dzia w celu roz wo ju swo -
jej or ga ni za cji, do sko na le nia jej sku te cz no œci i sa me go sie bie. Na le ¿y za tem
od po wie dzieæ na py ta nie, któ re z tych me tod i te ch nik wspo ma gaj¹cych
zarz¹dza nie ja ko œci¹, na le ¿y sto so waæ w jed no stkach fun kcjo nuj¹cych na
rzecz bez pie cze ñ stwa?
Ni nie j sza pu b li ka cja w omó wio nym za kre sie te ma ty cz nym wska zu je roz wi¹-

za nia pra kty cz ne, któ re mog¹ byæ wy ko rzy sta ne przez zarz¹dzaj¹cych jed no stka -
mi fun kcjo nuj¹cymi na rzecz bez pie cze ñ stwa oby wa te li dla ci¹g³ego do sko na le -
nia or ga ni za cji. Pro po nu je pra kty cz ne wy ko rzy sta nie tych me tod, na rzê dzi i tech -
nik, któ re wspo ma gaj¹ zarz¹dza nie ja ko œci¹ w tych jed no stkach. 

1. Ana li za przy jê tych me tod ba da w czych i pro ble ma ty ka
ba da w cza

W ar ty ku le do zba da nia opi nii fun kcjo na riu szy PSP na te mat me tod, na rzê dzi
i te ch nik zarz¹dza nia ja ko œci¹ sto so wa nych w Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej
pos³u¿o no siê an kiet¹. An kie ta jest prost¹ te ch nik¹ gro ma dze nia in fo r ma cji po le -
gaj¹c¹ na wype³nie niu przez okre œlon¹ gru pê osób spe cja l nych kwe stio na riu szy
o wy so kim sto p niu stan da ry za cji. Ce lem ba dañ an kie to wych jest szy b kie prze ba -
da nie pe w nej li cz by osób, ja kiejœ gru py spo³ecz nej. Py ta nia sta wia ne w an kie cie
za zwy czaj maj¹ fo r mê ano ni mo we go wy wia du, co jest ko rzy st ne i dla an kie te ra,
któ ry mo¿e spra w nie prze ba daæ du¿¹ li cz bê re spon den tów, roz pro wa dzaj¹c albo
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roz sy³aj¹c od po wied ni¹ li cz bê an kiet, jak rów nie¿ dla sa mych re spon den tów,
któ rzy nie musz¹ oba wiaæ siê udzie la nia szcze rych od po wie dzi. Ka ¿ da an kie ta
po win na sk³adaæ siê z pewnych elementów, którymi s¹:
l in fo r ma cja o in sty tu cji lub oso bie fi r muj¹cej ba da nia;
l zwiêz³a in fo r ma cja o celu ba da nia;
l do da t ko we wy ja œ nie nia, je œli s¹ po trze b ne;
l py ta nia od nosz¹ce siê do ce lów ba da nia;
l in stru kcje do tycz¹ce spo so bu od po wia da nia na po szcze gó l ne py ta nia.

An kie ta, któr¹ pos³u¿o no siê w ni nie j szym ba da niu, spe³nia po wy ¿sze wy mo -
gi. Pie r wsza jej czêœæ za wie ra czte ry py ta nia do tycz¹ce cha ra kte ry styki ba da nej
gru py. Dru ga czêœæ an kie ty sk³ada siê z czte r na stu py tañ, na któ re re spon dent od -
po wia da, wy bie raj¹c jed no z po da nych pod py ta niem stwier dzeñ. Przy go to wa ne
py ta nia s¹ py ta nia mi rze czo wy mi i ja s ny mi. Udzie le nie od po wie dzi na py ta nia
an kie ty za j mu je oko³o 5 mi nut. An kie ta zo sta³a prze pro wa dzo na w dru giej
po³owie 2013 roku oraz w pie r wszej po³owie roku 2014.

Kwe stio na riusz an kie ty zo sta³ przy go to wa ny dla gru py fun kcjo na riu szy PSP
bêd¹cych jed no cze œ nie stu den ta mi Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej (SGSP).
Jest to ba da nie prze pro wa dzo ne na gru pie 236 stra ¿a ków. An kie ta sk³ada siê
z 18 py tañ, któ re maj¹ na celu zba da nie na stê puj¹cych za gad nieñ:
l ana li za po li ty ki pro ja ko œcio wej w PSP;
l ocze ki wa nia w³adz sa morz¹do wych i spo³ecz no œci lo ka l nej a dzia³ania PSP;
l sto so wa nie me tod CAF (The Com mon As ses s ment Fra me work) i 5S (dzia³a -

nia pro ja ko œcio we w or ga ni za cji) w PSP;
l te ch ni ki i na rzê dzia wspo ma gaj¹ce zarz¹dza nie ja ko œci¹ sto so wa ne w PSP;
l cer ty fi ka cja PSP w oce nie pra co w ni ków.

2. Cha ra kte ry styka ba da nej zbio ro wo œci

Jak ju¿ wspo mnia no, ba da nia an kie to we prze pro wa dzo no w dru giej po³owie
2013 roku oraz w pie r wszej po³owie roku 2014 na gru pie 236 fun kcjo na riu szy
PSP. An kie tê wype³nili g³ów nie mê ¿ czy Ÿ ni (ponad 90%) i nie wie l ka gru pa ko biet 
(nie ca³e 10%). P³eæ an kie to wa nych przed sta wio no w ta be li 1.

Ta be la 1. P³eæ an kie towa ne go

P³eæ Li cz ba Pro cent

ko bie ta  22  9,3

mê ¿ czy z na 213 90,3

brak od po wie dzi   1  0,4

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ em pi ry cz nych prze pro wa dzo nych przy wspó³pra cy
z firm¹ Per Aspe ra w Wa r sza wie.

Naj li cz niejsz¹ gru pê po œród an kie to wa nych sta no wi li stra ¿a cy ze sta ¿em pra -
cy od 3 do 6 lat (pra wie 35%), na stê p nie od 6 do 10 lat (ponad 25%). Na stê p ne gru -
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py sta no wi li fun kcjo na riu sze ze sta ¿em po ni ¿ej 3 lat (17%) i pra cuj¹cy od 10 do
15 lat (ponad 10%). Naj mniej li cz na gru pa, to najd³u¿ej za trud nie ni stra ¿a cy – ze
sta ¿em od 25 do 30 lat (ok. 2%) oraz po wy ¿ej 30 lat (1,7%). Sta¿ pra cy an kie to wa -
nych przed sta wio no w ta be li 2.

Ta be la 2. Sta¿ pra cy an kie towa ne go

Sta¿ Li cz ba Pro cent

po ni ¿ej 3 lat 40 17,0

3 – 6 lat 82 34,7

6 – 10 lat 60 25,4

10 – 15 lat 25 10,6

15 – 25 lat 16  6,8

25 – 30 lat  5  2,1

po wy ¿ej 30 lat  4  1,7

brak od po wie dzi  4  1,7

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ em pi ry cz nych prze pro wa dzo nych przy wspó³pra cy
z firm¹ Per Aspe ra w Wa r sza wie.

Ko le j nym pun ktem prze pro wa dzo nej an kie ty by³o py ta nie o wy kszta³ce nie.
Zde cy do wa na wiê kszoœæ re spon den tów od po wie dzia³a, ¿e po sia da wy kszta³ce nie
wy ¿sze (97%), po zo sta³e 3% an kie to wa nych ma wy kszta³ce nie œred nie. Otrzy ma -
ne wy ni ki uspra wie d li wia fakt, ¿e jak wspo mnia no na wstê pie, ba da nie prze pro -
wa dzo ne zo sta³o wœród fun kcjo na riu szy bêd¹cych jed no cze œ nie stu den ta mi
SGSP. Wy kszta³ce nie an kie to wa nych przed sta wio no w tabeli 3.

Ta be la 3. Wy kszta³ce nia an kie towa ne go

Wy kszta³ce nie Li cz ba Pro cent

wy ¿sze 229 97,0

œred nie   7  3,0

za wo do we   0  0,0

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ em pi ry cz nych prze pro wa dzo nych przy wspó³pra cy
z firm¹ Per Aspe ra w Wa r sza wie.

Re spon den ci po ro sze nie zo sta li rów nie¿ o wy bra nie, któ re z wy mie nio nych
sta no wisk s³u¿ bo wych za j muj¹. Wœród an kie to wa nych naj li cz niejsz¹ gru pê (pra -
wie 37%) sta no wi li do wó d cy za stê pu, m³odsi spe cja li œci i sta r si in spe kto rzy (s¹ to
sta no wi ska tego sa me go szcze b la). Ponad 17% ba da nych to do wó d cy se kcji lub
spe cja li œci, nie wie le mniej (14%) osób pra cu je na sta no wi sku do wó d cy zmia ny,
za stê pcy do wó d cy zmia ny b¹dŸ sta r sze go spe cja li sty. Naj mniej li cz ne gru py to:
ra to w ni cy, ratow nicy- kiero w cy b¹dŸ te ch ni cy (nie ca³e 9%), sta r si spe cja li œci – ra -
to w ni cy, spe cja li œci – ra to w ni cy i in spe kto rzy (6,4%) oraz na cze l ni cy wy dzia³u
i ich za stê pcy (pra wie 6%). Ma³¹ gru pê wœród re spon den tów sta no wi li rów nie¿
sta ¿y œci (ok. 5%) oraz oso by pia stuj¹ce inne ni¿ wy mie nio ne w an kie cie sta no wi -
ska (5,5%). Rozk³ad stanowisk wœród badanych – tabela 4.
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Ta be la 4. Sta no wi sko s³u¿ bo we an kie towa ne go

Sta no wi sko Li cz ba Pro cent

na cze l nik wy dzia³u/z-ca na cze l ni ka 14  5,9

d-ca zmia ny/z-ca d-cy zmia ny/st. spe cja li sta 33 14,0

d-ca se kcji/ spe cja li sta 41 17,4

d-ca za stê pu/ m³. spe cja li sta/ st. in spe ktor 87 36,8

st. specja lista- rato w nik/ specja lista- rato w nik/
in spe ktor

15  6,4

st. ope ra tor sprzê tu spe cja list./ope ra tor sprzê -
tu spe cja list./m³. in spe ktor

 0  0,0

ra to w nik/ ratow nik- kiero w ca/ te ch nik 21  8,9

sta ¿y sta 12  5,1

inne lub brak od po wie dzi 13  5,5

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ em pi ry cz nych prze pro wa dzo nych przy wspó³pra cy
z firm¹ Per Aspe ra w Wa r sza wie.

Z przed sta wio nej po wy ¿ej cha ra kte ry styki ba da nej zbio ro wo œci wy ni ka, ¿e
naj li cz niejsz¹ gru pê osób sta no wi¹ mê ¿ czy Ÿ ni z wy ¿szym wy kszta³ce niem, pra -
cuj¹cy w PSP od 3 do 10 lat, za trud nie ni na sta no wi skach œred nie go szcze b la.
Bar dzo nie wie lu re spon den tów po sia da bar dzo d³ugi sta¿ pra cy (po wy ¿ej 25 lat),
co œwia d czyæ mo¿e o bra ku chê ci do da l sze go kszta³ce nia siê osób, któ re maj¹
ugrun to wan¹ po zy cjê w PSP. Ana li zuj¹c ta be lê 2, stwier dziæ mo ¿ na, ¿e li cz ba ba -
da nych zmnie j sza siê wraz z rosn¹c¹ liczb¹ prze pra co wa nych lat. Z ta be li 4 wy ni -
ka na to miast, ¿e naj mniej liczn¹ gru pê an kie to wa nych sta no wi¹ pra co w ni cy naj -
wy ¿sze go i naj ni ¿ sze go szcze b la. 

3. Ana li za i oce na osi¹gniê tych wy ni ków ba dañ 

Dru ga czêœæ an kie ty, sk³adaj¹ca siê z 12 py tañ, do ty czy³a za gad nieñ z za kre su
zarz¹dza nia ja ko œci¹ w PSP. Mia³a na celu m.in. ana li zê po li ty ki pro ja ko œcio wej,
w tym zba da nie, ja kie me to dy, te ch ni ki i na rzê dzia wspo ma gaj¹ce zarz¹dza nie ja -
ko œci¹ sto so wa ne s¹ w PSP.

Re spon den ci zo sta li po pro sze ni o od po wiedŸ na py ta nie: „Czy w PSP
przyk³ada siê du¿¹ wagê do zarz¹dza nia ja ko œci¹?” Ponad 49% ba da nych udzie -
li³o od po wie dzi przecz¹cej, 32% za zna czy³o od po wiedŸ „trud no po wie dzieæ”, na -
to miast ty l ko nie ca³e 19% an kie to wa nych stwier dzi³o, ¿e w PSP przyk³ada siê
du¿¹ wagê do zarz¹dza nia ja ko œci¹. Z wy ni ków przed sta wio nych w ta be li 5 wy ni -
ka, ¿e w oce nie ucze st nicz¹cych w an kie cie fun kcjo na riu szy zarz¹dza nie ja ko œci¹
nie jest prio ry te tem w PSP (byæ mo¿e an kie to wa ni nie maj¹ do sta te cz nej wie dzy
co do przy jê tej stra te gii zarz¹dza nia ja ko œci¹).
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Ta be la 5. Od po wiedŸ an kie towa ne go na py ta nie: „Czy w PSP przyk³ada siê du¿¹ wa gê
do zarz¹dza nia ja ko œci¹?”

Od po wiedŸ Li cz ba Pro cent

tak 44 18,6

nie 116 49,2

trud no po wie dzieæ 76 32,2

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ em pi ry cz nych prze pro wa dzo nych przy wspó³pra cy
z firm¹ Per Aspe ra w Wa r sza wie.

Ko le j ne py ta nie za da ne re spon den tom brzmia³o: „Czy prze³o¿e ni w PSP pro -
wadz¹ po li ty kê pro ja ko œciow¹?” Z od po wie dzi an kie to wa nych wy ni ka, ¿e w bar -
dzo nie wie l kim sto p niu, bo wiem ponad 55% ba da nych od po wie dzia³o przecz¹co
a 31,4% za zna czy³o od po wiedŸ „trud no po wie dzieæ”. Je dy nie 13,5% fun kcjo na -
riu szy stwier dzi³o, ¿e po li ty ka pro ja ko œcio wa jest przez prze³o¿o nych pro wa dzo -
na. Mo ¿ li we, ¿e an kie to wa ni ko jarz¹ zarz¹dza nie ja ko œci¹ wy³¹cz nie z no r ma mi.
Oce nê stra ¿a ków przed sta wiono w ta be li 6.

Ta be la 6. Od po wiedŸ an kie towa ne go na py ta nie: „Czy prze³o¿e ni w PSP
pro wadz¹ po li ty kê pro ja ko œciow¹?”

Od po wiedŸ Li cz ba Pro cent

tak 32 13,5

nie 130 55,1

trud no po wie dzieæ 74 31,4

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ em pi ry cz nych prze pro wa dzo nych przy wspó³pra cy
z firm¹ Per Aspe ra w Wa r sza wie.

Na stê p ne py ta nie, któ re po ja wi³o siê w an kie cie, do ty czy³o w³aœci we go mo ty -
wo wa nia podw³ad nych do dzia³añ pro ja ko œcio wych. Od po wie dzi kszta³towa³y
siê pra wie tak samo jak w py ta niu po prze dnim, co mo¿e œwia d czyæ o ugrun to wa -
nym zda niu fun kcjo na riu szy na te mat po li ty ki pro ja ko œcio wej w PSP. Na py ta -
nie: „Czy prze³o¿e ni w³aœci wie mo ty wuj¹ podw³ad nych do dzia³añ pro ja ko œcio -
wych?” 55,5% re spon den tów od po wie dzia³a przecz¹co, a ponad 30% trud no by³o
po wie dzieæ. Ty l ko oko³o 14% an kie to wa nych od po wie dzia³o twierdz¹co. Oce nê
mo ty wo wa nia do dzia³añ pro ja ko œcio wych po ka za no w ta be li 7.

Ta be la 7. Od po wiedŸ an kie towa ne go na py ta nie: „Czy prze³o¿e ni w³aœci wie mo ty wuj¹
podw³ad nych do dzia³añ pro ja ko œcio wych?”

Od po wiedŸ Li cz ba Pro cent

tak 34 14,4

nie 131 55,5

trud no po wie dzieæ 71 30,1

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ em pi ry cz nych prze pro wa dzo nych przy wspó³pra cy
z firm¹ Per Aspe ra w Wa r sza wie.
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Py ta nie 8 an kie ty mia³o na celu zba da nie zain tere so wa nia pra co w ni ków
szcze b la wyko na w cze go pod wy ¿sza niem ja ko œci dzia³añ. O ta kim zain tere so wa -
niu prze ko na nych jest nie ca³e 38% re spon den tów, w oce nie ponad 32% an kie to -
wa nych pra co w ni cy szcze b la wyko na w cze go nie s¹ zain tere so wa ni pod wy ¿sza -
niem ja ko œci dzia³añ, na to miast pra wie 30% ba da nych nie po tra fi³o siê
zde cy do waæ i za zna czy³o od po wiedŸ „trud no po wie dzieæ”. Oce nê tego za gad nie -
nia przed sta wio no w ta be li 8.

Ta be la 8. Od po wiedŸ an kie towa ne go na py ta nie: „Czy pra co w ni cy szcze b la wyko na w cze go
s¹ zain tere so wa ni pod wy ¿sza niem ja ko œci dzia³añ?”

Od po wiedŸ Li cz ba Pro cent

tak 89 37,7

nie 77 32,6

trud no po wie dzieæ 70 29,7

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ em pi ry cz nych prze pro wa dzo nych przy wspó³pra cy
z firm¹ Per Aspe ra w Wa r sza wie.

Ko le j nym py ta nie an kie ty do ty czy³o oce ny, w ja kim sto p niu ocze ki wa nia
w³adz sa morz¹do wych s¹ bra ne pod uwa gê w dzia³aniach PSP. Zde cy do wa na
wiê kszoœæ osób ucze st nicz¹cych w ba da niu uzna³a, ¿e w du ¿ym lub œred nim sto p -
niu, bo wiem 11% re spon den tów wy bra³o od po wiedŸ „w bar dzo du ¿ym”, a¿
47,5% stwier dzi³o, ¿e „w du ¿ym”, a od po wie dzi „w œred nim” udzie li³o nie spe³na
37% an kie to wa nych. Za le d wie 2,1% ba da nych uzna³o, ¿e ocze ki wa nia w³adz sa -
morz¹do wych s¹ bra ne pod uwa gê w ma³ym sto p niu, a 1,7%, ¿e nie s¹ bra ne pod
uwa gê. Na za da ne py ta nie nie od po wie dzia³y dwie oso by, tj. 0,8% ogó³u. Oce nê
stra ¿a ków przed sta wio no w tabeli 9. 

Ta be la 9. Od po wiedŸ an kie towa ne go na py ta nie: „W ja kim sto p niu ocze ki wa nia w³adz
sa morz¹do wych s¹ bra ne pod uwa gê w dzia³aniach PSP”?

Od po wiedŸ Li cz ba Pro cent

w bar dzo du ¿ym  26 11,0

w du ¿ym 112 47,5

w œred nim  87 36,9

w ma³ym   5  2,1

nie s¹ bra ne pod uwa gê   4  1,7

brak od po wie dzi   2  0,8

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ em pi ry cz nych prze pro wa dzo nych przy wspó³pra cy
z firm¹ Per Aspe ra w Wa r sza wie.

Na stê p nym pun ktem kwe stio na riu sza by³a pro œba o oce nê, w ja kim sto p niu
ocze ki wa nia spo³ecz no œci lo ka l nej s¹ bra ne pod uwa gê w dzia³aniach PSP. Oce ny 
kszta³towa³y siê po do b nie jak w py ta niu po prze dnim, co œwia d czy o tym, ¿e PSP
nie ty l ko sta ra siê spro staæ ocze ki wa niom w³adz, ale ta k ¿e spo³ecze ñ stwa. Ponad
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16% stra ¿a ków uzna³o, ¿e wy ma ga nia lo ka l nej spo³ecz no œci s¹ bra ne pod uwa gê
w bar dzo du ¿ym sto p niu, 47,5% stwier dzi³o, ¿e w du ¿ym, a ponad 27% za zna -
czy³o od po wiedŸ „w œred nim”. Nie ca³e 6% an kie to wa nych od po wie dzia³o, ¿e
PSP w ma³ym sto p niu bie rze pod uwa gê ocze ki wa nia spo³ecz no œci lo ka l nej, a ty l -
ko 3% oce ni³o, ¿e ocze ki wa nia te w ogó le nie s¹ bra ne pod uwa gê. Opi nie re spon -
den tów zaprezentowano w tabeli 10.

Ta be la 10. Od po wiedŸ an kie towa ne go na py ta nie: „W ja kim sto p niu ocze ki wa nia spo³ecz no œci 
lo ka l nej s¹ bra ne pod uwa gê w dzia³aniach PSP?”

Od po wiedŸ Li cz ba Pro cent

w bar dzo du ¿ym  39 16,5

w du ¿ym 112 47,5

w œred nim  64 27,1

w ma³ym  14  5,9

nie s¹ bra ne pod uwa gê   7  3,0

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ em pi ry cz nych prze pro wa dzo nych przy wspó³pra cy
z firm¹ Per Aspe ra w Wa r sza wie.

Py ta nie 11 an kie ty do ty czy³o sto so wa nia w PSP Me to dy CAF (The Com mon
As ses s ment Fra me work), któ ra sku pia siê na prze pro wa dze niu sa mo oce ny, iden -
ty fi ka cji ob sza rów do sko na le nia oraz wpro wa dza niu wy ma ga nych uspra w nieñ
zarz¹dczych. Zde cy do wa na wiê kszoœæ re spon den tów stwier dzi³a, ¿e me to dy tej
nie sto su je siê w PSP, je dy nie 11,4% ba da nych po twier dzi³o jej sto so wa nie, na to -
miast nie ca³e 4% an kie to wa nych nie udzie li³o od po wie dzi. Wy ni ki oce ny tego
za gad nie nia przed sta wio no w tabeli 11.

Ta be la 11. Od po wiedŸ an kie towa ne go na py ta nie: „Czy w PSP sto so wa na jest sa mo oce na
tj. Me to da CAF (The Com mon As ses s ment Fra me work)?”

Od po wiedŸ Li cz ba Pro cent

tak  27 11,4

nie 200 84,8

brak od po wie dzi   9  3,8

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ em pi ry cz nych prze pro wa dzo nych przy wspó³pra cy
z firm¹ Per Aspe ra w Wa r sza wie.

Ko le j nym za gad nie niem po ru szo nym w kwe stio na riu szu by³o sto so wa nie
w PSP me to dy 5S, któ rej ce lem jest two rze nie œro do wisk pra cy sprzy jaj¹cych
dzia³aniom pro ja ko œcio wym, har mo ni j nej pra cy i ci¹g³emu do sko na le niu, co
przek³ada siê na efektywnoœæ or ga ni za cji. A¿ 78% an kie to wa nych stwier dzi³o, ¿e
me to da ta nie jest w PSP sto so wa na, 19% re spon den tów przy z na³o, ¿e jest sto so -
wa na, na to miast 3% ba da nych nie udzie li³o od po wie dzi na to py ta nie. Oce nê sto -
so wa nia dzia³añ pro ja ko œcio wych w PSP za pre zen towa no w tabeli 12.
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Ta be la 12. Od po wiedŸ an kie towa ne go na py ta nie: „Czy jest zna na i sto so wa na me to da 5S
(dzia³ania pro ja ko œcio we w or ga ni za cji)?”

Od po wiedŸ Iloœæ Pro cent

tak  45 19,0

nie 184 78,0

brak od po wie dzi   7  3,0

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ em pi ry cz nych prze pro wa dzo nych przy wspó³pra cy
z firm¹ Per Aspe ra w Wa r sza wie.

Na stê p ne py ta nie brzmia³o: „Któ re z wy mie nio nych te ch nik sto su je siê w PSP?”.
An kie to wa ni mie li do wy bo ru na stê puj¹ce te ch ni ki: Just in Time – stra te gia
zarz¹dza nia za pa sa mi po le gaj¹ca na wy eli mino wa niu mar no tra w stwa po przez
do sta r cza nie ka ¿ de mu pro ce so wi pro du kcji wszy stkich nie zbêd nych ele men tów
w od po wied nim mo men cie i wy ma ga nej ilo œci; Kan ban – me to da ste ro wa nia
pro dukcj¹ po przez nad zo ro wa nie in fo r ma cji i re gu lo wa nie prze mie sz czeñ ma te -
ria³ów po miê dzy pro ce sa mi pro du kcyj ny mi; Ben ch mar king – te ch ni ka po le -
gaj¹ca na do sko na le niu przed siê bio r stwa dziê ki ci¹g³ej oce nie jego us³ug, me tod
i pro du któw w œwie t le osi¹gniêæ li de rów i kon ku ren tów w da nej bran ¿y. Pra wie
po³owa ba da nych (48,3%) od po wie dzia³a, ¿e sto so wan¹ w PSP te ch nik¹ jest Just
in Time, nie spe³na 19% re spon den tów po sta wi³o na Ben ch mar king a 12,7% stra -
¿a ków wy bra³o od po wiedŸ Kan ban. Ponad 20% osób ucze st nicz¹cych w an kie cie
nie udzie li³o od po wie dzi na to py ta nie, czy li w ich opi nii ¿ad na z wy mie nio nych
te ch nik nie jest sto so wa na w PSP b¹dŸ tych te ch nik nie znaj¹. Od po wie dzi an kie -
to wa nych – ta be la 13. 

Ta be la 13. Od po wiedŸ an kie towa ne go na py ta nie: „Któ re z wy mie nio nych te ch nik
sto su je siê w PSP?”

Te ch ni ka Li cz ba Pro cent

Just in Time 114 48,3

Kan ban 30 12,7

Ben ch mar king 44 18,7

brak od po wie dzi 48 20,3

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ em pi ry cz nych prze pro wa dzo nych przy wspó³pra cy
z firm¹ Per Aspe ra w Wa r sza wie.

Py ta nie 14 mia³o na celu usta le nie, któ re z pod sta wo wych na rzê dzi sta ty sty cz -
ne go ste ro wa nia pro ce sa mi wy ko rzy stu je siê w PSP. Naj czê œciej wska zy wa nym
(w nie spe³na 26%) na rzê dziem by³a ka r ta kon tro l na – gra fi cz na me to da moni to -
ro wa nia pra wid³owo œci prze bie gu pro ce su, w któ rej g³ówn¹ rolê pe³ni od po wied -
ni dia gram przegl¹dowy. Ko le j nym na rzê dziem, pod wzglê dem li cz by udzie lo -
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nych od po wie dzi, jest sche mat blo ko wy (ina czej dia gram pro ce su – gra fi cz ne
przed sta wie nie pro ce su jako se k wen cji ope ra cji, czyn no œci ele men ta r nych
i procesów jed no stko wych oraz za le ¿ no œci miê dzy nimi), któ ry za zna czy³o ponad 
21% an kie to wa nych. Nie ca³e 17% re spon den tów wska za³o, jako sto so wa ny
w PSP Ar kusz ana li ty cz ny – na rzê dzie s³u¿¹ce do zbie ra nia i porz¹dko wa nia da -
nych w celu moni to ro wa nia pro ce su. Od po wie dzi Dia gram Is hi ka wy (ina czej
dia gram ry biej oœci, wy kres przy czyno wo-sku tko wy uka zuj¹cy przy czy ny nie po -
wo dzeñ) udzie li³o nie wie le ponad 8% ba da nych. Naj mniej osób wska za³o Dia -
gram ko re la cji (wy kres ob ra zuj¹cy za le ¿ no œci miê dzy dwo ma zmien ny mi) – ok.
5% oraz Dia gram Pa re to (na rzê dzie po zwa laj¹ce na do ko na nie hie rar chi za cji
czyn ni ków, któ re maj¹ wp³yw na ba da ne zja wi sko) i Hi sto gram (wy kres s³up ko -
wy) – nie spe³na 4% an kie to wa nych. Odpowiedzi stra¿aków przedstawiono w ta -
be li 14.

Ta be la 14. Od po wiedŸ an kie towa ne go na py ta nie: „Któ re z pod sta wo wych na rzê dzi
sta ty sty czne go ste ro wa nia pro ce sa mi wy ko rzy stu je siê w PSP?”

Na rzê dzie Li cz ba Pro cent

Sche mat blo ko wy
(Dia gram pro ce su)

51 21,6

Ka r tê kon troln¹ 61 25,9

Ar kusz ana li ty cz ny 40 16,9

Dia gram Is hi ka wy 19  8,1

Dia gram Pa re to  9  3,8

Hi sto gram  9  3,8

Dia gram ko re la cji 12  5,1

brak od po wie dzi 35 14,8

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ em pi ry cz nych prze pro wa dzo nych przy wspó³pra cy
z firm¹ Per Aspe ra w Wa r sza wie.

Ko le j ne py ta nie an kie ty do ty czy³o no wych na rzê dzi zarz¹dza nia ja ko œci¹
wyko rzy sty wa nych w PSP. Re spon den ci mie li do wy bo ru 7 te ch nik uspra w -
niaj¹cych prze bieg in fo r ma cji. Naj czê œciej wska zy wa ne by³o drze wo de cy zy j ne
– ponad 30% od po wie dzi, na stê p nie dia gram po kre wie ñ stwa ok. 13% i ma cierz
ana li zy da nych – 12,3%. Nie wie le ponad 8% an kie to wa nych wy bra³o dia gram
strza³kowy, 7,6% uzna³o, ¿e w PSP wy ko rzy stu je siê dia gram ma cie rzo wy, a nie -
spe³na 7% stwier dzi³o, ¿e dia gram re la cji. Naj mniej, je dy nie 4,2% wska zañ do ty -
czy³o wy kre su pro gra mo we go pro ce su de cy zji. Spo ra gru pa, nie ca³e 18% ba da -
nych, nie udzie li³o od po wie dzi, a co z tego wy ni ka uzna³o, ¿e ¿ad ne z wy mie-
nio nych na rzê dzi zarz¹dza nia ja ko œci¹ nie jest wyko rzy sty wa ne w Pa ñ stwo wej
Stra ¿y Po ¿a r nej. Od po wie dzi re spon den tów za pre zen towa no w ta be li 15.
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Ta be la 15. Od po wiedŸ an kie towa ne go na py ta nie: „Któ re z no wych na rzê dzi zarz¹dza nia
ja ko œci¹, uspra w niaj¹cych prze bieg in fo r ma cji, wy ko rzy stu je siê w PSP?”

Na rzê dzie Li cz ba Pro cent

Dia gram po kre wie ñ stwa 31 13,1

Dia gram re la cji 16  6,8

Dia gram ma cie rzo wy 18  7,6

Ma cierz ana li zy da nych 29 12,3

Dia gram strza³kowy 19  8,1

Drze wo de cy zy j ne 71 30,1

Wy kres pro gra mo wy pro ce su de cy zji 10  4,2

brak od po wie dzi 42 17,8

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ em pi ry cz nych prze pro wa dzo nych przy wspó³pra cy
z firm¹ Per Aspe ra w Wa r sza wie.

Na stê p ne, za da ne stra ¿a kom py ta nie brzmia³o: „Czy or ga ni za cja by³a oce nia -
na przez jed no stki ce r ty fi kuj¹ce?”. Ponad 76% re spon den tów udzie li³o od po wie -
dzi przecz¹cej, nie wie le ponad 19% stwier dzi³o, ¿e PSP by³o oce nia ne przez jed -
no stki ce r ty fi kuj¹ce. 4,2% an kie to wa nych nie udzie li³o od po wie dzi na to py ta nie, 
czy li nie wie dzia³o, czy taka oce na mia³a mie j s ce. Zda nie an kie to wa nych przed -
sta wio no w tabeli 16.

Ta be la 16. Od po wiedŸ an kie towa ne go na py ta nie: „Czy or ga ni za cja by³a oce nia na
przez jed no stki ce r ty fi kuj¹ce?”

Od po wiedŸ Li cz ba Pro cent

tak 45 19,1

nie 181 76,7

brak od po wie dzi  10  4,2

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ em pi ry cz nych prze pro wa dzo nych przy wspó³pra cy
z firm¹ Per Aspe ra w Wa r sza wie.

Py ta nie 17 kwe stio na riu sza mia³o na celu zba da nie, czy wed³ug stra ¿a ków
w PSP zo sta³ wdro ¿o ny i cer tyfi ko wa ny co naj mniej je den sy stem zarz¹dza nia.
Nie spe³na 90% re spon den tów od po wie dzia³o, ¿e nie zo sta³, za le d wie 4,7% od po -
wie dzia³o twierdz¹co, ale ty l ko 2,5% an kie to wa nych udzie li³o od po wie dzia³o
„tak” ze wska za niem na ISO 9001 i Zin te gro wa ny Sy stem Zarz¹dza nia BHP.
Ma³a gru pa – 3,8% ba da nych nie udzie li³a ¿ad nej od po wie dzi na po sta wio ne py -
ta nie. Opi niê stra ¿a ków na te mat fun kcjo nuj¹cych w PSP sy ste mów zarz¹dza nia
po ka za no w tabeli 17.
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Ta be la 17. Od po wiedŸ an kie towa ne go na py ta nie: „Czy zo sta³ wdro ¿o ny i cer tyfi ko wa ny
co naj mniej je den sy stem zarz¹dza nia, jaki?”

Od po wiedŸ Li cz ba Pro cent

tak  11  4,7

nie 210 89,0

jaki?   6  2,5

brak od po wie dzi   9  3,8

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ em pi ry cz nych prze pro wa dzo nych przy wspó³pra cy
z firm¹ Per Aspe ra w Wa r sza wie.

Osta t ni¹ kwe sti¹ po ru szon¹ w an kie cie by³o ucze st ni c two Pa ñ stwo wej Stra ¿y
Po ¿a r nej w mo de lu Pol skiej Na gro dy Ja ko œci. Zde cy do wa na wiê kszoœæ an kie to -
wa nych stwier dzi³a, ¿e PSP w tym mo de lu nie ucze st ni czy, tego zda nia by³o
ponad 92% ba da nych. Za le d wie 3,4% re spon den tów wy po wie dzia³o siê ina czej
i na za da ne py ta nie od po wie dzia³o „tak”. Nie wie l ka gru pa osób – 4,2% – nie za -
zna czy³a ¿ad nej od po wie dzi. Wy po wie dzi stra ¿a ków przed sta wio no w tabeli 18.

Ta be la 18. Od po wiedŸ an kie towa ne go na py ta nie: „Czy PSP ucze st ni czy w mo de lu
Pol skiej Na gro dy Ja ko œci?”

Od po wiedŸ Li cz ba Pro cent

tak   8  3,4

nie 218 92,4

brak od po wie dzi  10  4,2

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ em pi ry cz nych prze pro wa dzo nych przy wspó³pra cy
z firm¹ Per Aspe ra w Wa r sza wie.

4. Wnio ski z prze pro wa dzo nych ba dañ em pi ry cz nych
oraz pro po zy cje roz wi¹zañ

Prze pro wa dzo ne na gru pie 236 stra ¿a ków ba da nia do ty czy³y zarz¹dza nia ja ko -
œci¹ w jed no stkach Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej. Wy ni ki nie s¹ nie ste ty za do wa -
laj¹ce, bo wiem wiê kszoœæ re spon den tów uzna³a, ¿e w PSP nie przyk³ada siê du ¿ej
wagi do zarz¹dza nia ja ko œci¹, prze³o¿e ni nie pro wadz¹ po li ty ki pro ja ko œcio wej ani
nie mo ty wuj¹ podw³ad nych do dzia³añ pro ja ko œcio wych. Pra co w ni cy szcze b la
wyko na w cze go œred nio s¹ zain tere so wa ni pod wy ¿sza niem ja ko œci dzia³añ. 

Zda niem an kie to wa nych, ocze ki wa nia w³adz sa morz¹do wych, ale i spo³ecz -
no œci lo ka l nej s¹ w du ¿ym sto p niu bra ne pod uwa gê w dzia³aniach PSP, a za tem
uz naæ mo ¿ na, ¿e to za spo ka ja nie po trzeb spo³ecz nych, a nie prze trwa nie jest nad -
rzêd nym ce lem tej or ga ni za cji. Nie mniej jed nak w pro ce sie tym po win ny byæ
wyko rzy sty wa ne od po wied nie te ch ni ki i me to dy wspo ma gaj¹ce zarz¹dza nie ja -
ko œci¹. W opi nii œred nio 80% ba da nych w Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej nie sto su -
je siê Me to dy CAF ani 5S. Or ga ni za cje po win ny ci¹gle do sko na liæ swo je pro ce sy
po przez ich moni to ro wa nie i ana li zê, eli mi no wa nie w¹skich gar de³ oraz pla no -
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wa nie i wdra ¿a nie od po wied nich dzia³añ ko ry guj¹cych i uspra w niaj¹cych pro ce -
sy. Jak wy ka za³a prze pro wa dzo na an kie ta, w PSP nie sto su je siê lub sto su je ty l ko
naj bar dziej po pu la r ne na rzê dzia sta ty sty czne go ste ro wa nia pro ce sa mi, ta kie jak
ka r ta kon tro l na czy dia gram pro ce su. Po do b nie rzecz siê ma, je œli cho dzi o na rzê -
dzia uspra w niaj¹ce prze bieg in fo r ma cji. Wiê kszoœæ z nich nie jest wyko rzy sty wa -
na, po nie wa¿ po pro stu nie s¹ zna ne pracownikom PSP odpowiedzialnym za
poprawê jakoœci. 

Za zgod ne ze sta nem rze czy wi stym uz naæ na le ¿y od po wie dzi stra ¿a ków na py -
ta nia do tycz¹ce cer ty fi ka cji. W opi nii pra wie 90% an kie to wa nych w PSP nie zo -
sta³ wdro ¿o ny i cer tyfi ko wa ny ¿a den sy stem zarz¹dza nia, a nie ca³e 80% twier dzi,
¿e or ga ni za cja, w któ rej pra cuj¹, nie by³a oce nia na przez jed no stki ce r ty fi kuj¹ce.
W Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej ty l ko ki l ka ko mend (m.in. Ko men da G³ówna
PSP, Ko men da Wo je wó dz ka PSP w Lu b li nie) wdro ¿y³o sy stem zarz¹dza nia ja -
ko œci¹ opa r ty na no r mach se rii 9000, na to miast w Ko men dzie Wo je wó dz kiej
PSP w Wa r sza wie sy stem zarz¹dza nia ja ko œci¹ nie zosta³ wdro¿ony. 

Zarz¹dza nie ja ko œci¹ od by wa siê po przez dzia³ania stra te gi cz ne ko mend oraz
przez prze³o¿o nych i podw³ad nych wy ko nuj¹cych obo wi¹zki s³u¿ bo we. Ele men -
ty zarz¹dza nia ja ko œci¹, na rzê dzia i me to dy, wyko rzy sty wa ne s¹ przez stra ¿a ków
w co dzien nej pracy. 

Za³o¿e nia zarz¹dza nia przez ja koœæ, czy li Kom p le kso we Zarz¹dza nie Ja ko œci¹ 
(To tal Qu a li ty Ma na ge ment – TQM) mog¹ zo staæ wdro ¿o ne do ko mend w ca³ej
Pol sce za po moc¹ po wszech nie zna nych 14 za sad E. De min ga2, w szcze gó l no œci
po przez: 
l Udo sko na le nie me tod kszta³ce nia i szko le nia za wo do we go stra ¿a ków Pa ñ -

stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, a co za tym idzie, wpro wa dze nie nie zbêd no œci ba da -
nia ich opi nii, co do ja ko œci pro ce su kszta³ce nia. 

l Przy swo je nie przez pra co w ni ków no wej fi lo zo fii ja ko œci. Nie wy starcz¹ jed -
nak ogó l ni ko we stwier dze nia o zmia nach po dej œcia, lecz na le ¿y my œleæ
o wdro ¿e niu dzia³añ s³u¿¹cych pod no sze niu ja ko œci, jak rów nie¿ mie rze niu
jej po zio mu. 

l Trze ba rów nie¿ przyj¹æ za³o¿e nie, ¿e od razu po win no siê dzia³aæ po pra w nie,
a nie cze kaæ na kon tro lê i wska zów ki. Jed nym z pod sta wo wych po stu la tów
De min ga jest wy eli mino wa nie za le ¿ no œci od ma so wej kon tro li. Oz na cza to
po trze bê ws³uchi wa nia siê w su ge stie pra co w ni ków, pod czas pro je kto wa nia
po szcze gó l nych ro dza jów dzia³al no œci. Wte dy szan se na po prawn¹ dzia³al -
noœæ s¹ wiê ksze. Nie mo ¿ na sta wiaæ pra co w ni ków przed fa ktem do ko na nym
i ty l ko kon tro lo waæ wyniki ich pracy.

l De cy duj¹c o wspó³pra cy z in ny mi in sty tu cja mi, na le ¿y za prze staæ pra kty ki
kie ro wa nia siê ty l ko cen¹ ich us³ug, np.: przy wy bo rze pro du cen tów trze ba
rów nie¿ braæ pod uwa gê rów nie¿ i wa run ki se r wi su. Na le ¿y przy tym za uwa -
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¿yæ, ¿e do sta w cy ta k ¿e wy ko rzy stuj¹ TQM jako dro gê do sko na le nia i pro mo -
cji swoich us³ug. 

l Do sko na le nie pro ce su szko le nia i do sko na le nia za wo do we go jest pro ce sem
ci¹g³ym. Za tem nie zbêd ne jest ba da nie zmian w za kre sie po trzeb u¿yt ko w ni -
ków i ca³ego oto cze nia or ga ni za cji, do sto so wa nie do nich dzia³al no œci pla ców -
ki oraz po zio mu umie jê t no œci za wo do wych pracowników. 

l Na le ¿y wpro wa dziæ na sta³e pro ce du ry szko le nia pra co w ni ków i ich do sko na -
le nia za wo do we go. 

l Trze ba ta k ¿e roz wi jaæ umie jê t no œci kie ro wa nia i roz wi¹zy wa nia pro ble mów.
Jedn¹ z naj wa¿ nie j szych te ch nik w tym za kre sie, któ rej na le ¿y na uczyæ siê w ce -
lu spra w ne go wpro wa dza nia TQM, jest tzw. cykl De min ga (Plan, Do, Check,
Act). 

l Wszy stkim pra co w ni kom na le ¿y za szcze piæ prze ko na nie, ¿e ka ¿ dy mo¿e pra -
co waæ efe kty w nie, w wa run kach, w któ rych bêd¹ czu li siê bez pie cz nie, bêd¹
mo gli za da waæ py ta nia, in fo r mo waæ o pro ble mach. 

l Trze ba prze³amaæ ba rie ry miê dzy sta tu to wy mi dzia³ania mi ko mend oraz we -
wnê trz ne w sa mych ko men dach. Ba rie ry te maj¹ ró ¿ ny cha ra kter: fi zy cz ny,
komu nika cy j ny, wy ni kaj¹cy z bra ku zro zu mie nia roli po szcze gó l nych ko mó -
rek w ca³ej or ga ni za cji oraz z po wo dów osobistych. 

l Na le ¿y rów nie¿ z mie j s ca pra cy wy eli mi no waæ wsze l kie has³a i slo ga ny, gdy¿
nie maj¹ one ¿ad ne go zna cze nia w ci¹g³ym pod no sze niu ja ko œci. 

l Trze ba wy eli mi no waæ stan dar dy, któ re zak³adaj¹ pla ny ilo œcio we, za rów no
dla pra co w ni ków, jak i dla kie row ni c twa. Od gó r ne pod no sze nie pla nów
ilo œcio wych do pro wa dza do po go r sze nia efe kty w no œci pra cy w d³u¿ szej per -
spe kty wie. Do da t ko wo do pro wa dza to do we wnê trz nej kon ku ren cji po miê -
dzy wy dzia³ami, pra cow ni ka mi i w kon se k wen cji do po wa ¿ nych pro ble mów.
Le piej jest wpro wa dziæ œro d ki po mo cy wspie raj¹ce no wo cze s ne me to dy
zarz¹dza nia i wpro wa dziæ me to dy sta ty sty cz ne do oce ny pro ce sów.

l Nie zbêd na jest ta k ¿e zmia na nie pra wid³owych wa run ków pra cy, prze sta -
rza³ego sprzê tu i niew³aœci wych pro ce dur. 

l Na le ¿y na sta³e wpro wa dziæ in ten sy w ny pro gram edu ka cji i samo dosko na le -
nia ka ¿ de go pra co w ni ka w za kre sie wie dzy i umie jê t no œci za wo do wych. Jest
to nie zbêd ne, gdy¿ wy ma ga nia i wa run ki pra cy, g³ów nie pod wp³ywem no -
wych te ch no lo gii, sprzê tu ule gaj¹ bar dzo szy b kim zmianom.

l Zarz¹dzaj¹cy musz¹ in fo r mo waæ o no wej wi zji pra co w ni ków. W ten spo sób
ujed no li co ne zo stan¹ cele g³ówne, a tym sa mym pod nie sio na zo sta nie efe ktyw -
noœæ dzia³al no œci ko mend.
Wspó³cze s ne przed siê bio r stwa staj¹ce wo bec wy zwañ kon ku ren cji oraz in sty -

tu cje non pro fit, w tym zw³asz cza te o cha ra kte rze miê dzy naro do wym, zmu szo ne
s¹ do po szu ki wa nia inno wa cy j nych roz wi¹zañ mog¹cych przy czy niæ siê do zwiêk -
sze nia ich konku rency j no œci. Me tod¹ po zwa laj¹c¹ na osi¹gniê cie tego celu mo¿e
byæ kon cen tra cja wysi³ków na pod no sze niu b¹dŸ za pe w nie niu ocze ki wa ne go
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przez klien tów po zio mu ja ko œci. Jed nym z naj skute cznie j szych na rzê dzi w tym
za kre sie jest wdro ¿e nie i ewen tu a l na cer ty fi ka cja sy ste mu zarz¹dza nia ja ko œci¹.
Po zwa la to na osi¹gniê cie przez or ga ni za cjê re a li zuj¹c¹ po li ty kê pro ja ko œciow¹
wy mie r nych ko rzy œci, a sam fakt uzy ska nia cer ty fi ka tu sta no wi dla kon tra hen -
tów i in nych pod mio tów zain tere so wa nych na ma ca l ny do wód na zdo l noœæ do
spro sta nia przez fi r mê sta wia nym jej wy ma ga niom3.

Zwo len ni cy sy ste mów zarz¹dza nia ja ko œci¹ pod kre œlaj¹ li cz ne ko rzy œci maj¹ce
pro wa dziæ do uzy ska nia prze wa gi kon ku ren cyj nej na ryn ku glo ba l nym, na któ re
mo¿e li czyæ przed siê bio r stwo, któ re wdro ¿y sy stem zarz¹dza nia ja ko œci¹. Mo ¿ na je
za kwa lifi ko waæ do dwóch grup. Pierwsz¹ sta no wi¹ ko rzy œci ze w nê trz ne, drug¹ zaœ
– ko rzy œci we wnê trz ne. Wœród ko rzy œci ze w nê trz nych wska zu je siê zwy kle na mar -
ke tin go wy aspekt po sia da nia cer ty fi ka tu. W zwi¹zku z tym, i¿ ry nek fa wo ry zu je
przed siê bio r stwa po sia daj¹ce cer tyfi ko wa ne sy ste my zarz¹dza nia ja ko œci¹, z pun k -
tu wi dze nia stra te gii mar ke tin go wej przy spa rzaj¹ one isto t ne go ar gu men tu,
mog¹cego pro wa dziæ do uzy ska nia prze wa gi kon ku ren cyj nej w sto sun ku do po zo -
sta³ych przed siê biorstw4. Two rzy to rów nie¿ szan sê na wy two rze nie ko rzy st ne go
wi ze run ku fi r my lub jego po pra wê. Dziê ki cer ty fi ka cji sy ste mu zarz¹dza nia ja ko -
œci¹ mo ¿ li we jest rów nie¿ po zy ska nie b¹dŸ zwiê k sze nie za ufa nia klien tów oraz in -
nych stron zain tere so wa nych dzia³al no œci¹ or ga ni za cji. 

Inn¹ ko rzy œci¹ ze w nêtrzn¹ wdro ¿e nia i utrzy ma nia sy ste mu jest ³atwie j sze
spe³nie nie wy mo gów pra wnych do tycz¹cych ochro ny œro do wi ska, bez pie cze ñ -
stwa pra cy i odpo wie dzial no œci cy wi l nej za szko dy po wsta³e w zwi¹zku z wa d li -
wo œci¹ us³ug5.

Fun kcjo nuj¹cy w or ga ni za cji Sy stem Zarz¹dza nia Ja ko œci¹ (SZJ) po wi nien
w za³o¿e niu przy nieœæ zde cy do wa nie wiê cej ko rzy œci w sfe rze we wnê trz nej. Jako
naj wa¿ nie j sze z nich wska zu je siê uspra w nie nie pro ce sów, w szcze gó l no œci pro ce -
sów pro du kcji i dys try bu cji, po przez zlo kali zo wa nie przy czyn nie zgod no œci oraz
ich li k wi da cjê. Dziê ki udo ku men towa niu regu³ po stê po wa nia, wy ma gañ pro ce -
sów, urz¹dzeñ, ma te ria³ów, œro do wi ska i kwa li fi ka cji per so ne lu, po win ny wy two -
rzyæ siê wa run ki do osi¹ga nia po wta rzal no œci re zu l ta tów. Stru ktu ra orga niza cy j na,
pro ce sy, me to dy i do ku men ty sto so wa ne w przed siê bio r stwie zo staj¹ dok³ad nie
prze ana lizo wa ne; tym sa mym roz po zna ne zo staj¹ si l ne i s³abe stro ny przed siê bio r -
stwa6. W³aœci wie pro wa dzo na do ku men ta cja SZJ po win na przy czy niæ siê do po pra -
wy i ujed no li ce nia sy ste mu in fo r ma cji zarz¹dczej i obie gu do ku men ta cji. W kon se -
k wen cji po win no to do pro wa dziæ do po le p sze nia or ga ni za cji pra cy, uporz¹dko wa -
nia stru ktu ry orga niza cy j nej oraz po pra wy ko mu ni ka cji we wnê trz nej.

Sto so wa nie SZJ po win no rów nie¿ sku t ko waæ wzro stem œwia do mo œci per so -
ne lu w za kre sie ja ko œci oraz lepsz¹ or ga ni zacj¹ pra cy i pod nie sie niem mo ra le pra -
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co w ni ków. Jako na rzê dzie wzro stu ku l tu ry fi r my oraz spo sób two rze nia kli ma tu
in te gra cji pra co w ni ków z ce la mi przed siê bio r stwa, wdro ¿e nie sy ste mu stwa rza
szan sê na zmia nê œwia do mo œci lu dzi, a ta k ¿e stwo rze nie sku te cz ne go sy ste mu
moty wacy j ne go oraz umo c nie nie wewnêtrznej dyscypliny.

Sy stem zarz¹dza nia ja ko œci¹ bywa rów nie¿ tra kto wa ny jako na rzê dzie s³u¿¹ce
iden ty fi ka cji miejsc i okre œle nie spo so bów ob ni ¿ ki ko sztów ja ko œci7. Cho dzi
tu prze de wszy stkim o ta kie po zy cje ko sztów, jak: ko szty po pra wek, na praw
i prze ró bek, ko szty re kla ma cji, do da t ko wych kon tro li i ba dañ, ko szty za mro ¿e -
nia œro d ków ob ro to wych w nie efe kty w nie zor gani zo wa nej pro du kcji. Re du k cja
ko sztów po win na do ko ny waæ siê po przez zmnie j sze nie ko sztów bra ków oraz kosz -
tów kon tro li ja ko œci.

Ko lejn¹ ko rzy œci¹ wska zy wan¹ jako re zu l tat wdro ¿e nia SZJ jest uspra w nie nie 
sy ste mu zarz¹dza nia przed siê bio r stwem. Zda niem wie lu eks per tów, sy stem
zarz¹dza nia ja ko œci¹ zgod ny z no r ma mi ISO pod no si sku te cz noœæ or ga ni za cji
i efe kty w noœæ go spo daro wa nia po sia da ny mi za so ba mi.
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Ma rek LISIECKI

Met hods, To ols and Tech niques Suppor ting the
Qu ality Ma nag eme nt in Or gan iza tio ns Wor king

for Pe op le Safety

The ar ticle di scuss es the pro blems of qu ality ma nag eme nt. Many
or gan iza tio ns do not un dert ake any act iviti es aiming at effec tive qu ality
ma nag eme nt. Many com pan ies stop the ir act iviti es con cern ing qu ality
ma nag eme nt ,at some level and do not im prove it. It is obvious that for the
com pany which aims at its suc cess, it is im port ant and ne cess ary to
im plem ent the qu ality ma nag eme nt in eve ry field of its act ivity. The qu ality
is often con sid ered by the ma nag ers as the stra teg ic pro blem. The fac tor of
this new appro ach is the in trod ucti on of qu ality into the main ob ject ives of
the or gan iza tion. It is com monly un ders tood that the re is a ne cessity to
con trol the quality as one of the main functions of management system.

The aim of the ar ticle is to pre sent the re sea rch re sults de aling with the
qu ality ma nag eme nt for se lect ed met hods, to ols and ma nag eme nt
suppor ting tech niques in the or gan iza tion. The ar ticle ve rif ies the
in strum ents and ans wers the qu estion whet her they are useful when
oper ati ng for pe op le sa fety. The ar ticle de scrib es some tips as how to fit and 
use the to ols in the process of organization improvement.

Keywords: management, organization, quality, complex management
of quality.
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st. kpt. dr A neta KU£AKOWSKA

Zak³ad Pod staw Ekon omii i Nauk o Zarz¹dza niu

Ka ted ra Spo³ecz nych i Hu man ist ycznych As pek tów Be zpi ecz eñstwa

Wy dzia³ In ¿ynierii Be zpieczeñstwa Cy wiln ego 

Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

Pro dukty ubez piec zeni owe jako in strum enty
za pewn iaj¹ce be zpie czeñstwo ekon omi czne

pod miot om funk cjon uj¹cym na ryn ku

Za chodz¹ce zmia ny w ka ¿ dej dzia³al no œci cz³owie ka post rze ga my jako

zda rze nia. Wyst¹pie nie nie pomy œl ne go zda rze nia ma wp³yw na na sze ¿y -

cie i na nasz¹ dzia³al noœæ, dla te go lu dzie od za wsze po szu ki wa li mo ¿ li wo œci 

i wie dzy, jak za bez pie czyæ siê przed sku tka mi nie po¿¹da nych zda rzeñ.

Sku t ki kata stro fi cz nych zda rzeñ maj¹ cha ra kter ne ga ty w ny, po wo duj¹c

stra ty i sz ko dy o ró ¿ no rod nej ska li wie l ko œci. Kon se k wen cje nie po¿¹da nych 

zja wisk maj¹ cha ka kter eko no mi cz ny i s¹ wy ra ¿o ne w pie ni¹dzu. Eko no mi -

cz ny cha ra kter sku t ków zda rzeñ mo ¿e my wy ra ziæ wte dy, gdy do cho dzi do

utra ty lub zmnie j sze nia na szych do cho dów lub maj¹tku. Wsku tek tego

pod mio ty pró buj¹ siê za bez pie czaæ przed sku t ka mi tych zja wisk, wy ko rzy -

stuj¹c na rzê dzia fun kcjo nuj¹ce na ryn ku finan so wym. Pro du kty ubez pie -

cze nio we na le¿¹ do in stru men tów finan so wych, któ re lu dzie wy ko rzy stuj¹

do za bez pie cza nia siê przed szko d li wy mi zda rze nia mi na okre œlo nych wa -

run kach. Ube z pie cze nia de fi nio wa ne s¹ jako na rzê dzia go spo da r cze, któ -

rych ce lem jest ³ago dze nie lub pe³na li k wia da cja fi nan so wych sku t ków

zda rzeñ lo so wych przez roz³o¿e nie tego ciê ¿a ru na wie le pod mio tów, któ -

rym owe nie bez pie czeñ stwa za gra ¿aj¹. Ube z pie cze nia nie po zwa laj¹ na

zlik wi do wa nie przy czyn ani na stêpstw nie szczê œli wych wy pa d ków lo so -

wych, ale umo ¿ li wiaj¹ zmnie j sze nie finan so wych obci¹¿eñ. Za sad ne wy da -

je siê stwier dze nie, ¿e ka ¿ dy cz³owiek po wi nien byæ zain tere so wa ny

dba niem o sie bie, swo ich bli skich i zgro ma dzo ny maj¹tek po przez za bez -

pie cze nie siê przed ne ga ty w nym dzia³aniem ró ¿ nych czyn ni ków1. 

S³owa klu czo we: ube z pie cze nie, in sty tu cje ubez pie cze nio we, ro dza je

pro du któw ubez pie cze nio wych, bez pie cze ñ stwo finan so we.
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1 E. Boga cka - Ki siel: Fi nan se oso bi ste. Za cho wa nia, pro du kty, stra te gie. Wy daw ni c two PWN,
Wa r sza wa 2012, s. 241.



1. Rola i znaczenie ubezpieczeñ

Ube z pie cze nia sta no wi¹ wa ¿ ny ele ment stru ktu ry spo³ecz nej i eko no mi cz nej
pa ñ stwa. Nie wy ob ra ¿a my so bie wspó³cze s ne go pa ñ stwa bez roz wi niê tych sy ste -
mów ube z pie czeñ. Za rów no kon tra kty go spo da r cze, jak i po ru szaj¹ce siê po ja z dy
czy la taj¹ce sa mo lo ty wy ma gaj¹ dla spra w ne go dzia³ania wspa r cia ubez pie cze -
niowe go2. Ube z pie cze nia zo sta³y za pocz¹tko wa ne w da w nych dzie jach hi sto ry cz -
nych. W jê zy ku ³aci ñ skim bez pie cze ñ stwo oz na cza se cu ri tas, a ube z pie cze nie asse -
cu ra men tum. Ube z pie cze nie to ase ku ra cja, in ny mi s³owy mówi¹c, ¿y cie bez tro ski
i oba wy o swój maj¹tek i do bra ma te ria l ne. In sty tu cja ube z pie czeñ to jed na z naj -
sta r szych or ga ni za cji fi nan so wych. Po wsta³a wo bec wy stê po wa nia ry zy ka w ¿y -
ciu cz³owie ka i jego dzia³al no œci go spo da r czej3

. Przy czyn¹ stwo rze nia ube z pie -
czeñ by³o d¹¿e nie do ogra ni cze nia sku t ków nie ko rzy st nych zda rzeñ lo so wych
spo wo do wa nych si³ami na tu ry b¹dŸ sku t ka mi dzia³al no œci cz³owie ka. Pró bo wa -
no stwo rzyæ sy stem ochro ny opa r ty na wspó³dzia³aniu, któ ry ogra ni cza³by sku t ki 
nie ko rzy st nych zda rzeñ i dawa³by mo ¿ li woœæ od bu do wy zni sz czo nych b¹dŸ
utra co nych dóbr ma te ria l nych. W celu za pe w nie nia naj wy ¿sze go po zio mu bez -
pie cze ñ stwa spo³ecze ñ stwu, two rzo ne s¹ ró ¿ ne go ro dza ju sy ste my, w ra mach któ -
rych fun kcjo nuj¹ pod sy ste my re a li zuj¹ce za da nia w za kre sie po szcze gó l nych
dzie dzin ¿y cia lu dzi. Klu czow¹ za sad¹ ube z pie czeñ jest po kry cie strat po -
wsta³ych w wy ni ku nie szczê œli wych zda rzeñ lo so wych, za pe w nie nie œro d ków na
po kry cie ko sztów le cze nia lub zgro ma dze nie œro d ków na sta roœæ, gdy za ko ñ czy
siê akty w noœæ za wo do wa. Re a li za cja ube z pie cze nia na stê pu je przez wyp³atê od -
szko do wañ i œwia d czeñ z fun du szu two rzo ne go ze sk³adek osób ube z pie czo nych.
Dziê ki temu ube z pie cze nie po zwa la na dzie le nie siê z in ny mi ko szta mi le cze nia,
eme ry tu ry lub ren ty. Ube z pie cze nia s¹ form¹ za bez pie cze nia spo³ecz ne go lud no -
œci przy po mo cy zak³adów ubez pie cze nio wych. Zor gani zo wa ne s¹ one dla kon -
kre t nych ry zyk ¿y cio wych ta kich, jak: cho ro ba, in wa li dz two, wy pa dek przy pra -
cy, sta roœæ, œmieræ ¿y wi cie la ro dzi ny czy bez ro bo cie oraz maj¹tko wych, ta kich
jak: kra dzie¿ dóbr ma te ria l nych, po ¿ar dóbr, zni sz cze nie nie ru cho mo œci przez
¿y wio³y na tu ra l ne. Istot¹ ube z pie czeñ s¹ po je m ne i ela sty cz ne in stru men ty po li -
ty ki go spo da r czej, któ re s³u¿¹ w g³ów nej mie rze go spo da r ce na ro do wej. Ube z pie -
cze nia pe³ni¹ rolê jako me cha ni z my go spo da r cze. Za da nia oraz spo so by ich re a li -
za cji s¹ zwi¹zane z fun kcja mi i za sa da mi ube z pie czeñ. Nad rzêd nym za da niem
ube z pie czeñ, jako instytucji gospodarczej, jest eliminowanie trosk i obaw
zwi¹zanych z finansowymi skutkami zdarzeñ losowych, tak z punktu widzenia
indywidualnego, jak i ogólnonarodowego.
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2. Ry nek ube z pie czeñ i in sty tu cje ubez pie cze nio we
fun kcjo nuj¹ce w Pol sce

Na œwie cie fun kcjo nu je ki l ka na œcie ty siê cy firm ubez pie cze nio wych ofe -
ruj¹cych us³ugi ochro ny ubez pie cze nio wej. Ubez pie czy cie le dzia³aj¹ naj czê œciej
jako or ga ni za cje spó³dzie l cze lub or ga ni za cje ube z pie czeñ wza je mnych albo jako
spó³ki ka pi ta³owe. Ubez pie czy cie le s¹ g³ów nie przed siê bior stwa mi pry wa t ny mi,
spo ra dy cz nie pa ñ stwo wy mi lub mie sza ny mi4. Wa run ki ich dzia³ania s¹ roz ma i te
w ró ¿ nych kra jach. No wo cze s ny ry nek ubez pie cze nio wy mo¿e roz wi jaæ siê
w sprzy jaj¹cym oto cze niu, na któ re sk³adaj¹ siê przede wszystkim:
l ku l tu ra, tra dy cje i œwia do moœæ ubez pie cze nio wa,
l od po wie d nio skon stru o wa ny sy stem pra w ny dzia³al no œci ubez pie cze nio wej,
l sprzy jaj¹cy sy stem po da t ko wy,
l w³aœci wy sy stem eme ry ta l ny,
l roz wi niê ty ry nek ka pi ta³owy,
l wy so ki pro dukt krajo wy brut to,
l sta bi l noœæ go spo da r cza,
l ni ski wska Ÿ nik in fla cji,
l bo ga c two mie sz ka ñ ców

5
. 

Ry zy ko to wa rzy szy pra kty cz nie wszy stkim dzia³aniom cz³owie ka i wi¹¿e siê
z ka¿d¹ chwil¹ jego ¿y cia. Sku t ki ry zy ka w ja kiej ko l wiek dzia³al no œci mog¹ byæ
do tkli wie od czu wa l ne fi nan so wo – i w³aœ nie ten aspekt ry zy ka jest przes³ank¹ po -
ja wie nia siê in sty tu cji ube z pie czeñ6. Dzia³al noœæ ubez pie cze nio wa obe j mu je ca³o -
kszta³t powi¹zañ i re la cji po miê dzy jed no stka mi ofe ruj¹cymi ten ro dzaj us³ug7

(re pre zen tuj¹ one po da¿ us³ug ubez pie cze nio wych) a jed no stka mi zg³aszaj¹cymi
zapo trze bo wa nie na nie (one z ko lei re pre zen tuj¹ po pyt na us³ugi ubez pie cze nio -
we) zgod nie z ich mo¿ li wo œcia mi fi nan so wy mi. G³ów nym ce lem dzia³al no œci
ubez pie cze nio wej jest prze strzen ne i cza so we roz³o¿e nie eko no mi cz nych sku t -
ków zda rzeñ lo so wych. W li te ra tu rze przed mio tu spo t kaæ mo ¿ na te¿ pogl¹d,
zgod nie z któ rym ry nek ubez pie cze nio wy to ze spó³ wszy stkich ku puj¹cych
ochro nê ube z pie cze niow¹ (to klien ci zg³aszaj¹cy zapo trze bo wa nie, czy li po pyt)
i sprze daj¹cych (in sty tu cje ubez pie cze nio we sta no wi¹ce stro nê po da ¿ow¹), któ -
rych wza je m ne od dzia³ywa nie kszta³tuje po pyt i po da¿ oraz wy wie ra wp³yw na
wy so koœæ cen8. Ry nek ten jest z³o¿o nym uk³adem powi¹zañ pod mio tów oraz se g -

Pro dukty ubez piec zeni owe jako in strum enty za pewn iaj¹ce be zpie czeñstwo... 91

4 H. van Gle der: In su ran ce Co m pa ny Or ga ni za tion and Ma na ge ment Stru c tu re, [w:] A Gu i de to In -
su ran ce Ma na ge ment, S. Dia con (red.), Ho un d mills 1990, s. 91. 

5 W.Ronka -Ch mie lo wiec: Rys hi sto ry cz ny ube z pie czeñ, [w:] Ube z pie cze nia. Ry nek i ry zy ko,
Ronka -Ch mie lo wiec W. (red.). Wa r sza wa 2002, s. 16.

6 T. Mi cha l ski, A. Ka r ma ñ ska, A. Œli wi ñ ski: Ube z pie cze nia go spo da r cze. Ry zy ko i me to do lo gia
oce ny. Wa r sza wa 2004, s. 1.

7 Do ty czy wy ko ny wa nia czyn no œci ubez pie cze nio wych zwi¹za nych z ofe ro wa niem i udzie la niem
ochro ny na wy pa dek ry zy ka wyst¹pie nia sku t ków zda rzeñ lo so wych. 

8 T. San go wski: Pol ski ry nek ube z pie czeñ – stan, kie run ki roz wo ju, [w:] Ube z pie cze nia w go spo -
da r ce ryn ko wej, t. IV, By d goszcz 2002, s. 181.



men tów ryn ko wych (ró ¿ ne fo r my i ro dza je ube z pie czeñ), któ rych aktu a l ny stan
wy zna cza ze spó³ czyn ni ków we wnê trz nych i ze w nê trz nych9. Ry nek ubez pie cze -
nio wych, tak jak ka ¿ dy ry nek w ujê ciu eko no mi cz nym, mo ¿ na de fi nio waæ w ujê -
ciu makro ekono mi cz nym i mikro ekono mi cz nym. W ujê ciu makro ekono mi cz -
nym ry nek ubez pie cze nio wy to ogó³ sto sun ków wy mien nych miê dzy uczest-
ni ka mi, w któ rym wy ró ¿ nia my stro nê pod mio tow¹, gdzie po stro nie po da ¿y s¹
zak³ady ube z pie czeñ, a po stro nie po py tu klien ci indy widu a l ni oraz inne pod -
mio ty od czu waj¹ce ry zy ko zwi¹zane z ochron¹ dóbr ma te ria l nych i nie mate ria l -
nych. W ujê ciu mikro ekono mi cz nym ry nek ubez pie cze nio wy jest to ze spó³
powi¹zañ zak³adu ube z pie czeñ z jego klien ta mi i po ten cjal ny mi od bio r ca mi,
a ta k ¿e z kon ku ren ta mi na tym ryn ku. Ry nek ubez pie cze nio wy, tak jak ka ¿ dy inny
ry nek, mo ¿ na ana li zo waæ w dwóch aspe ktach – przed mio to wym i pod mio to wym. 
Stru ktu ra przed mio to wa od no si siê do ro dza ju ube z pie czeñ ofe ro wa nych i ku po -
wa nych, wie l ko œci sprze da ¿y i szko do wo œci po szcze gó l nych grup ube z pie czeñ.
Ofe r ta zak³adów ube z pie czeñ za le ¿y z jed nej stro ny od za kre su ze z wo le nia na wy -
ko ny wa nie dzia³al no œci ubez pie cze nio wej (co jest zwi¹zane z po ten cja³em fi nan -
so wym zak³adu), z dru giej od po trzeb klien tów oraz op³aca l no œci (przy uw z glêd -
nie niu ko sztów wy two rze nia i wy so ko œci cen) pro wa dze nia po szcze gó l nych grup
i ro dza jów ube z pie czeñ. Na ofe r tê zak³adów ube z pie czeñ wp³ywa prze de wszy st -
kim po pyt klien tów, któ rzy re a guj¹ na zmia ny cen. Wy stê pu je za le ¿ noœæ miê dzy
wzro stem po py tu ubez pie cze niowe go a po zio mem do cho du10. W dru gim ujê ciu
ry nek ubez pie cze nio wy tworz¹ pod mio ty, któ rych dzia³al noœæ zwi¹zana jest
z pro ce sem ube z pie cze nia. Fi lar sta no wi¹: po stro nie po da ¿o wej zak³ady ube z -
pie czeñ lub rea se ku ra cji, po stro nie po py to wej – ube z pie czaj¹cy, czy li oso by fi zy -
cz ne, pra w ne lub jed no stki orga niza cy j ne bez oso bo wo œci pra wnej11.

Ta be la 1. Stru ktu ra ryn ku us³ug ubez pie cze nio wych

Ry nek Stro na po da ¿o wa Stro na po py to wa

Stru ktu ra
pod mio to wa

• zak³ady ube z pie czeñ i rea se ku ra cji, 

• po œred ni cy (agen ci, bro ke rzy, in ny mi
sprze da w cy ube z pie czeñ.

• go spo da r stwa do mo we,

• przed siê bio r stwa, 

• po zo sta³e pod mio ty. 

Stru ktu ra
przed mio to wa

• us³ugi ubez pie cze nio we,

• us³ugi do da t ko we.

• po trze by + fun dusz na by w czy,

• po trze by pod sta wo we np. bez pie cze ñ stwo,
ochro na,

• po trze by do da t ko we np. in wes ty cje,

• po trze by uzu pe³niaj¹ce np. osz czêd no œci.

îród³o: Nowo tar ska- Roma niak B.: Za cho wa nia klien tów indy widu a l nych w pro ce sie za ku pu us³ugi ubez -
pie cze nio wej. Wo l ters Klu wer Pol ska SA, Wa r sza wa 2013, s. 23.
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9 A. Szro mnik: Psy cho logi cz ne uwa run ko wa nia prze mian pol skie go ryn ku ubez pie cze niowe go,
cz. 1. Wia do mo œci Ubez pie cze nio we 1998, nr 7–8, s. 3.

10 P.A. Sa mu e l son, W.D. Nor d ha us: Eko no mia. Wa r sza wa 2012, s. 63–101. 
11 W. Ronka -Ch mie lo wiec (red.): Ube z pie cze nia. Ry nek i ry zy ko. Wa r sza wa 2002, s. 80–83.



Po przez dzia³al noœæ ube z pie cze niow¹ ro zu mie siê wy ko ny wa nie czyn no œci
ubez pie cze nio wych zwi¹za nych z ofe ro wa niem i udzie la niem ochro ny na wy pa -
dek ry zy ka i wyst¹pie nia sku t ków zda rzeñ lo so wych12. Roz wój ube z pie czeñ w po -
szcze gó l nych kra jach by³ za wsze nie roze rwa l nie zwi¹zany z roz wo jem go spo da r -
czym da ne go kra ju i za mo ¿ no œci¹ jego spo³ecze ñ stwa. Osi¹gniê cia go spo da r cze,
roz wój i po stêp ku l tu ry, sto sun ków spo³ecz nych i miê dzyna ro do wych przy czy -
nia siê do po wsta wa nia no wo cze s nych sy ste mów ubez pie cze nio wych fun kcjo -
nuj¹cych nie mal we wszy stkich kra jach œwia ta. Na ryn ku dzia³aj¹ du¿e zak³ady
ube z pie czeñ, któ rych li cz ba siê ga ki l ku set, a ich dzia³al noœæ ma za siêg miê dzy -
naro do wy13. S¹ to za rów no zak³ady ube z pie czeñ, jak i to wa rzy stwa ube z pie czeñ
wza je mnych, pol skie od dzia³y ubez pie czy cie li za gra ni cz nych oraz je den rea se ku -
ra tor. Na dzieñ 31 grud nia 2012 r. Pol ska Izba Ube z pie czeñ zrze sza³a 75 cz³on -
ków. Wœród nich by³o 51 spó³ek akcy j nych, 16 od dzia³ów za gra ni cz nych oraz
8 to wa rzystw ube z pie czeñ wza je mnych. Ana li zuj¹c oto cze nie zak³adu ube z pie -
czeñ, mo ¿ na stwier dziæ, ¿e nad po pra wno œci¹ fun kcjo no wa nia ube z pie czeñ czu -
wa wie le in sty tu cji, któ re za pe w niaj¹ sta bi li za cjê na rynku ubezpieczeniowym.

Do tych in sty tu cji na le ¿y za li czyæ:
l Mi ni stra Fi nan sów,
l Ko mi sjê Nad zo ru Fi nan so we go, 
l Ubez pie cze nio wy Fun dusz Gwa ran cy j ny,
l Pol skie Biu ro Ubez pie czy cie li Komu nika cy j nych,
l Polsk¹ Izba Ube z pie czeñ, 
l Rze cz ni ka Ube z pie cze niowego,
l Rea seku ra to rów,
l Ban ki i inne in sty tu cje powi¹zane ka pi ta³owo z zak³adem ube z pie czeñ,
l Urzê dy skar bo we,
l Agen tów,
l Rze czoz na w ców,
l Ko mi sa rzy awa ry j nych,
l Dys pa sze rzy,
l Ce den tów, 
l Aktu a riu szy,
l Bro ke rów, 
l Klien tów.
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12 Usta wa z 22 maja 2003 r. o dzia³al no œci ubez pie cze nio we. Art. 3, pkt 1.
13 B. Nowo tar ska- Roma niak: Za cho wa nia klien tów indy widu a l nych w pro ce sie za ku pu us³ugi

ubez pie cze nio wej. Wo l ters Klu wer Pol ska SA. Wa r sza wa 2013, s. 23.



Pod sta wo wy mi in sty tu cja mi wspó³pra cuj¹cymi z zak³adem ube z pie czeñ s¹
rea seku ra to rzy14, ce den ci15, aktu a riu sze16 i klien ci, któ rzy wp³ywaj¹ na roz wój fi r -
my. Pod mio ty wp³ywaj¹ce na zwiê ksze nie po py tu na us³ugi ubez pie cze nio we, to
agen ci ubez pie cze nio wi17 i bro ke rzy18. Przy li k wi da cji szko dy z zak³adem ube z -
pie czeñ wspó³pra cuj¹ ko mi sa rze awa ry j ni19, dys pa sze rze20 i rze czoz na w cy do
spraw li k wi da cji szkód21. Do in sty tu cji sa morz¹do wych dzia³aj¹cych na pol skim
ryn ku ubez pie cze nio wym za li cza siê prze de wszy stkim Polsk¹ Izbê Ube z pie czeñ, 
któ ra zrze sza wszy stkich krajo wych ubez pie czy cie li dzia³aj¹cych na ryn ku.
W po rów na niu do 2011 r. li cz ba cz³on ków PIU nie uleg³a zmia nie. Wed³ug da -
nych ko mi sji Nad zo ru Fi nan so we go, na ko niec 2012 r. w Pol sce noty fi ko wa nych
by³o pra wie 500 za gra ni cz nych zak³adów ube z pie czeñ22. PIU re pre zen tu je ubez -
pie czy cie li wo bec or ga nów w³adzy i ad mi ni stra cji pa ñ stwo wej, two rzy wa run ki
roz wo ju dzia³al no œci zak³adów, wspó³dzia³a z or ga na mi w³adzy i in ny mi in sty tu -
cja mi, wspie ra po no sze nie kwa li fi ka cji oraz zbie ra in fo r ma cje o ryn ku i opra co -
wu je ana li zy itp. Ubez pie czy cie le dzia³aj¹ na re gu lo wa nym ryn ku i s¹ in sty tu cja -
mi za ufa nia pub li cz ne go. Pe³ni¹ istotn¹ rolê w go spo da r ce ryn ko wej i wspó³or ga- 
ni zuj¹ ry nek ubez pie cze nio wy. Z ryn kiem ube z pie czeñ zwi¹zane s¹ in sty tu cje
ochro ny ubez pie cze nio wej, ta kie jak nad zór ubez pie cze nio wy, Ubez pie cze nio wy
Fun dusz Gwa ran cy j ny, Pol skie Biu ro Ube z pie czeñ Komu nika cy j nych, Rze cz -
nik Ubez pie cze nio wy oraz or ga ni za cje us³ugo we. Przed siê bio r stwa ubez pie cze -
nio we musz¹ byæ obu do wa ne in sty tu cja mi ochro ny ubez pie cze nio wej, aby gwa -
ran cje re a l no œci ochro ny by³y wy sta r czaj¹co si l ne. Naj wa ¿ niejsz¹ in sty tucj¹
ochro ny ubez pie cze nio wej jest nad zór ubez pie cze nio wy23. Go spo dar ka fi nan so -
wa ubez pie czy cie li jest nad zo ro wa na przez Ko mi sjê Nad zo ru Fi nan so we go.
Nad rzêdn¹ rol¹ Ko mi sji jest za dba nie o eko no miczn¹ gwa ran cjê re a l no œci ochro -
ny ubez pie cze nio wej. KNF czu wa nad tym, czy po ziom za bez pie cze nia ka pi -
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14 Rea se ku ra tor – przez dzia³al noœæ rea se ku ra cyjn¹ ro zu mie siê wy ko ny wa nie czyn no œci zwi¹za -
nych z przy j mo wa niem ry zy ka ce do wa ne go przez zak³ad ube z pie czeñ lub przez zak³ad rea se ku ra cji
oraz da l sze ce do wa nie przy jê te go ry zy ka.

15 Ce dent – ube z pie czy ciel, któ ry prze no si pra wa wy ni kaj¹ce z umo wy ube z pie cze nia.
16 Aktu a riusz – oso ba fi zy cz na wy ko nuj¹ca czyn no œci w za kre sie ma te ma ty ki ubez pie cze nio wej, fi -

nan so wej i sta ty sty ki, wpi sa na do re je stru aktu a riu szy.
17 Agent ubez pie cze nio wy – przed siê bio r ca wy ko nuj¹cy dzia³al noœæ agen cyjn¹ na pod sta wie umo -

wy agen cy j nej za wa r tej z zak³adem ube z pie czeñ i wpi sa ny do re je stru agen tów ubez pie cze nio wych. 
18 Bro ker ubez pie cze nio wy – oso ba fi zy cz na lub pra w na po sia daj¹ca wy da ne przez or gan nad zo ru ze -

z wo le nie na wy ko ny wa nie dzia³al no œci bro ke r skiej i wpi sa na do re je stru bro ke rów ubez pie cze nio wych.
19 Ko mi sarz awa ry j ni – oso ba fi zy cz na lub pra w na, któ ra na pod sta wie umo wy za stê pu je ubez pie -

czy cie la na te re nie in ne go pa ñ stwa w przy pa d kach po wsta nia szkód lub awa rii ob jê tych ochron¹ ube z -
pie cze niow¹. Ko mi sarz dzia³a w imie niu zak³adu ube z pie czeñ, za³atwiaj¹c za nie go prze de wszy stkim
sze reg spraw zwi¹za nych z li k wi dacj¹ szko dy. Wy ko nu je do da t ko wo fun kcje po mo co we, info rma cy j ne, 
in stru kta ¿o we wo bec ubez pie czo ne go.

20 Dys pa szer – rze czoz na w ca oce niaj¹cy stra ty po nie sio ne pod czas awa rii sta t ku.
21 B. Nowo tar ska- Roma niak: op.cit., s. 52.
22 Ra port ro cz ny Pol skiej Izby Ubez pie cze nio wej 2012. 
23 B. Ha dy niak: Przed siê bio r stwo ubez pie cze nio we. Roz dzia³ 5.8. Ube z pie cze nia. Pod rê cz nik Aka -

de mi cki. Wy daw ni c two Pol text, Wa r sza wa 2010, s. 182.



ta³owe go firm jest od po wied ni oraz czy akty wa na po kry cie przysz³ych zo bo -
wi¹zañ wo bec klien tów s¹ lo ko wa ne w spo sób uw z glêd niaj¹cy za sa dy
ostro ¿ no œcio we wy ma ga ne przez eu ro pe j skie i pol skie pra wo. Ubez pie czy cie le
tworz¹ i fi nan suj¹ Ubez pie cze nio wy Fun dusz Gwa ran cy j ny, któ ry gwa ran tu je
wyp³atê œwia d czeñ w okre œlo nych sy tu a cjach, a ponad to pe³ni rolê admi ni stra to -
ra sy ste mu ube z pie czeñ obo wi¹zko wych, a ta k ¿e uzu pe³nia dzia³anie nad zo ru
ubez pie cze niowe go. Pod sta wo wym za da niem Fun du szu jest za spo ka ja nie ro sz -
czeñ z tytu³u obo wi¹zko wych ube z pie czeñ odpo wie dzial no œci cy wi l nej po sia da -
czy po ja z dów me cha ni cz nych i odpo wie dzial no œci cy wi l nej ro l ni ków za szko dy
po wsta³e na te ry to rium Rze czypo spo li tej Pol skiej. In nym wspa r ciem gwa ran cji
eko no mi cz nych ochro ny jest Pol skie Biu ro Ube z pie czeñ Komu nika cy j nych,
któ re gwa ran tu je re a li za cjê umów ubez pie cze nio wych przez jego cz³on ków
(ubez pie czy cie li) oraz po przez umo wy z za gra nicz ny mi po do bny mi orga ni za cja -
mi re a li za cjê umów ubez pie cze nio wych przez cz³on ków tych biur. To or ga ni za -
cja sku piaj¹ca ubez pie czy cie li, któ rzy na te ry to rium Pol ski pro wadz¹ obo wi¹zko -
we ube z pie cze nia odpo wie dzial no œci cy wi l nej po sia da czy po ja z dów me cha-
ni cz nych za szko dy po wsta³e w zwi¹zku z ru chem tych po ja z dów, po pu la r nie
zwa ne OC komu nika cy j nym. Rze cz nik Ubez pie cze nio wy jest in sty tucj¹ usta wo -
wo powo³an¹ do re pre zen towa nia klien tów ubez pie czy cie li oraz fun du szy eme ry -
ta l nych. Pod sta wo wym za da niem Rze cz ni ka jest roz pa try wa nie wnio sków, skarg 
i za ¿a leñ oraz udzie la nie po rad w spra wach wy ni kaj¹cych z pra wnych sto sun ków
ubez pie cze nio wych. Do Rze cz ni ka mog¹ zg³aszaæ siê za rów no po szko do wa ni, jak 
i ubez pie czy cie le. Na stêpn¹ or ga ni zacj¹ fun kcjo nuj¹c¹ w za kre sie ube z pie czeñ
jest Rada Roz wo ju Ryn ku Fi nan so we go, która zo sta³a utwo rzo na przez Mi ni stra
Fi nan sów w 2006 r. jako or gan opi nio da w czy i do ra d czy w spra wach ryn ku fi -
nan so we go. Rada re a li zu je po stu lat udzia³u sze ro ko ro zu mia ne go œro do wi ska
w kon su l ta cjach w za kre sie kszta³to wa nia po li ty ki wo bec ryn ku fi nan so we go.
Utwo rzo ne fo rum wy mia ny pogl¹dów wzmo c ni³o udzia³ in sty tu cji fi nan so wych
w sta no wie niu ram pra wnych. Umo ¿ li wi³o rów nie¿ pre zen to wa nie jed no li te go
sta no wi ska na fo rum eu ro pe j skim. Nowa fo r mu³a kon su l ta cji zak³ada pra cê
profe sjo na li stów w ra mach grup i ze spo³ów ro bo czych opra co wuj¹cych za gad nie -
nia isto t ne dla prac Rady24.

3. Ube z pie cze nie jako in stru ment fi nan so wy

Rola ube z pie czeñ roz pa try wa na jest na p³asz czy Ÿ nie eko no mi cz nej, na le ¿y
stwier dziæ, ¿e to ko m pen sa cja szkód lo so wych, za cho wa nie ci¹g³oœci go spo da r -
czej, za pe w nie nie bytu mate ria l ne go ube z pie czo nym i ich ro dzi nom25. Œwia do -
moœæ, ¿e ube z pie cze nie mo¿e po kryæ sku t ki fi nan so we pe w nych ro dza jów ry zy -
ka, za pe w nia pe wien spo kój umys³u. Jest to wa ¿ ne dla ka ¿ dej fun kcjo nuj¹cej
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24 www.piu.org.pl (do stêp: 01.07.2014).
25 B. Nowo tar ska- Roma niak: op.cit., s. 34.



in sty tu cji dla osób pro wadz¹cych go spo da r stwa do mo we i pod mio tów pro -
wadz¹cych dzia³al noœæ go spo darcz¹26. Ube z pie cze nie jest kon strukcj¹ wdro ¿on¹
w ¿y cie, jest pro du ktem wie ko wych do œwia d czeñ. Kszta³to wa nie siê ube z pie -
czeñ, a¿ do cza sów tera Ÿ nie j szych by³o pro ce sem d³ugim i z³o¿o nym. Ube z pie -
cze nie to kon stru k cja fi nan so wa, to me cha nizm po le gaj¹cy na tym, ¿e ube z pie -
czaj¹cy za si laj¹ fun dusz wspó l ne go ry zy ka, z któ re go ci spo œród nich, któ rzy
po nie œli szko dy wy ni kaj¹ce z tego ry zy ka, otrzy muj¹ ko m pen sa ty sku t ków tych
szkód (dzie le nie siê ry zy kiem) od ubez pie czy cie la (trans fer ry zy ka). Z per spe kty -
wy jed no stki (oso by, przed siê bio r cy) ubez pie cze nio wa ochro na przed szko da mi
jest us³ug¹ fi nan sow¹ ubez pie czy cie la, któ ra umo ¿ li wia zast¹pie nie nie pe w nej
du ¿ej stra ty fi nan so wej – ma³ym pe w nym ko sztem. Z uwa gi na po wy ¿sze, ube z -
pie czaj¹cy p³aci cenê us³ugi (sk³adkê ube z pie cze niow¹), a w za mian otrzy mu je
przy rze cze nie po kry cia ewen tu a l nych strat i szkód. Pod mio tem œwiadcz¹cym
us³ugê ube z pie cze niow¹, czy li stron¹, któ ra przy j mu je na sie bie ry zy ko sku t ków
fi nan so wych ewen tua l ne go zda rze nia, jest ube z pie czy ciel. Ube z pie cze nia s¹
urz¹dze niem ce lo wym, któ re w swo im prze zna cze niu ma za spoka jaæ okre œlo ne
po trze by pod mio tów go spo da r czych oraz lud no œci. Na to miast re a li za cja tych za -
dañ jest w mnie j szym lub wiê kszym sto p niu prze ja wem isto ty ube z pie czeñ. Na le -
¿y przyj¹æ, ¿e fun kcje ube z pie czeñ to fo r my prze ja wie nia siê ich go spo dar cze go
i spo³ecz ne go prze zna cze nia, czy li re a li za cji na³o¿o nych na nie za dañ. Mo ¿ na
stwier dziæ, ¿e ube z pie cze nia po przez me cha nizm re dy stry bu cji, ochro ny i sty -
mu la cji spe³niaj¹ okre œlo ne fun kcje27. Do tych funkcji nale¿y zaliczyæ przede
wszystkim:
l fun kcjê ochro ny ubez pie cze nio wej,
l fun kcjê fi nan sow¹,
l fun kcjê pre wen cyjn¹.

Pod sta wo wym za da niem ube z pie czeñ jest ochro na przed sku t ka mi nie po my -
œl nych zda rzeñ lo so wych. Ta fun k cja okre œla na jest mia nem ochro ny ubez pie cze -
nio wej28. Fun k cja ta zwi¹zana jest z do sta r cze niem œro d ków po zwa laj¹cych na
wy rów na nie zak³óceñ po wsta³ych w pro ce sach go spo da r czych, od bu dowê zni sz -
czo nych sk³ad ni ków maj¹tku oraz udzie le niem po mo cy ma te ria l nej oso bom,
któ re od czu³y sku t ki zda rzeñ lo so wych. 

Fun k cja fi nan so wa po le ga prze de wszy stkim na zbie ra niu sk³adek ubez pie -
cze nio wych, two rze niu fun du szów i re zerw. Wk³ady te sta no wi¹ w³as noœæ
zak³adów ubez pie cze nio wych w za mian za pod jê cie przez ubez pie czy cie li zo bo -
wi¹za nia wyp³ace nia okre œlo nych z góry od szko do wañ i œwia d czeñ. Œro d ki te po -
win ny byæ wy ko rzy sta ne na cele loka cyjno -kre dyto we bêd¹ce Ÿród³em do da t ko -
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26 D. Bland, D. Ran son: Ube z pie cze nia. Za sa dy i Pra kty ki. Cen trum Kszta³ce nia. Sy stem za wo do -
wej edu ka cji ubez pie cze nio wej i ban ko wej. Wa r sza wa 1994, s. 22.

27 J. Han d s ch ke: Fun kcje i za sa dy ube z pie czeñ go spo da r czych, [w:] Ube z pie cze nia go spo da r cze …, 
s. 75–78.

28 A. Ba na si ñ ski: Ube z pie cze nia go spo da r cze…, Wa r sza wa 1993, s. 13.



wych ko rzy œci osi¹ga nych przez ubez pie czy cie li. Do fun kcji fi nan so wych za li cza
siê: 
l fun kcjê fi skaln¹ – do sta r cze nie pa ñ stwu i in nym pod mio tom pu b li cz nych do -

cho dów w po sta ci p³aco nych po da t ków,
l fun kcjê alo ka cyjn¹ – in wes to wa nie chwi lo wo wo l nych œro d ków fi nan so wych

zgro ma dzo nych przez zak³ady ube z pie czeñ w ró ¿ ne in stru men ty fi nan so we
w celu osi¹gniê cia do da t ko wych dochodów,

l fun kcjê in ter we ncyjn¹ (sty mu la cyjn¹) – stwa rza nie przez ube z pie cze nie bo dŸ -
ców zmie rzaj¹cych do ogra ni cze nia ry zy ka, a wiêc zmnie j sze nia sto p nia za -
gro ¿e nia ubez pie czo ne go przed mio tu,

l fun kcjê kon troln¹ – kon tro la po stê po wa nia ube z pie czaj¹cego z ube z pie czo -
nym przed mio tem,

l fun kcjê re dy stry bu cyjn¹ – ku mu lo wa nie i od po wied nie roz dyspo no wa niem
œro d ków fi nan so wych

29
.

Szcze gó l nie du¿¹ rolê od gry waj¹ ube z pie cze nia w dzie dzi nie roz wo ju pre wen -
cji, czy li dzia³al no œci zapo bie ga w czej, któ rej ce lem jest bez po œred nia ochro na
maj¹tku na ro do we go, jak rów nie¿ gru po wej i indy widu a l nej oraz zdro wia i ¿y cia
lud no œci. Pre wen cja to ogó³ œro d ków i dzia³añ, któ re maj¹ za po biec po wsta wa niu
i roz prze strze nia niu siê nie po my œl nych zda rzeñ lo so wych, a ta k ¿e t³umie niu
i zmnie j sza niu strat i szkód lo so wych30. Wy ¿ej wy mie nio ne fun kcje ube z pie cze -
nia wy stê puj¹ za wsze, nie za le ¿e nie od na szej woli, wa run ków polity czno-u stro jo -
wych oraz eko no mi cz nych, a wiêc w spo sób obie kty w ny. Re a li za cja tych fun kcji,
ich spo³eczno -go spoda r cza u¿y te cz noœæ za le ¿y jed nak od wie lu czyn ni ków, któ re
w ca³oœci kszta³to wa ne s¹ przez œwia dom¹ dzia³al noœæ lu dzi oraz przez okre œlon¹
po li ty kê ube z pie cze niow¹31.

4. Pro du kty ubez pie cze nio we

Fina³em ka ¿ dej pro du kcji i us³ugi jest za wsze pro dukt. Pro du ku je siê do bra,
czy li to, co ma zdo l noœæ za spoka ja nia po trzeb, aby by³ za pe w nio ny zbyt na ryn ku, 
na któ rym fun kcjo nu je pro dukt – do bro sta je siê to wa rem. Okre œlo ny wy twó r ca
musi wy pro du ko waæ do bro o okre œlo nej fun kcjo nal no œci, nie za wod no œci, po jak
naj mnie j szych ko sztach. W obe cnych cza sach pro dukt ubez pie cze nio wych to nie 
ty l ko ofe r ta ochro ny ubez pie cze nio wej i ze staw ró ¿ nych ry zyk, to ta k ¿e wie le in -
nych ele men tów ad re so wa nych do okre œlo nych od bio r ców, w okre œlo ny spo sób.
Przy go to wa ne w okre œlo ny spo sób pro du kty ubez pie cze nio we zwiê kszaj¹ wy da j -
noœæ sprze da ¿y ubez pie cze nio wej i jej op³aca l noœæ. Pro du kty ubez pie cze nio we
bu do wa ne s¹ na za ufa niu, ¿e ofe ruj¹cy je po tra fi¹ utrzy maæ i po wiê kszaæ po wie -
rzo ne œro d ki. Za ufa nie to jest fi la rem ka ¿ de go pro du ktu ubez pie cze niowe go.
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29 T. San go wski (red.): Va de me cum po œred ni ka ubez pie cze niowe go. Po znañ 1996, s. 45.
30 T. San go wski: op.cit.., s. 57.
31 J. Han d s ch ke: Fun kcje i za sa dy ube z pie czeñ go spo da r czych…, s. 78.



Po mi mo ma so wej pro du kcji w ube z pie cze niach, ka ¿ da us³uga ubez pie cze nio -
wa wy ko ny wa na jest indy widu a l nie przez pra co w ni ków lub po œred ni ków,
z uw z glêd nie niem spe cy fi ki przy jmo wa ne go ry zy ka, w kon ta kcie z kon kretn¹
osob¹ fi zyczn¹ lub prawn¹. Ka ¿ da re la cja z klien tem ma cha ra kter nie po wta rzal -
ny. Po mi mo wysi³ku stan dary zo wa nia pro du któw ubez pie cze nio wych, po zo sta je 
zna cz ny ob szar zmien no œci, w ka ¿ dym przy pa d ku œwia d cze nia tej us³ugi. Pro duk -
ty ubez pie cze nio we dzie li siê na:
l pro du kty ube z pie czeñ oso bo wych, 
l pro du kty ube z pie czeñ maj¹tko wych. 

Pro du kty ube z pie czeñ oso bo wych s¹ po dzie lo ne na pro du kty: indy widu a l ne,
gru po we oraz zbio ro we. Pro du kty gru po we do tycz¹ sta³ych grup, np. za tru d nio -
nych, a zbio ro we – grup zor gani zo wa nych do ra Ÿ nie z ja kie goœ po wo du. In nym
ogó l nym po dzia³em tych ube z pie czeñ jest po dzia³ na „pro du kty ¿y cio we” i „pro -
du kty ube z pie czeñ zdro wo t nych” (wy pa d ki, cho ro by, ochro na zdro wia). Gru pê
tych pro du któw mo ¿ na po dzie liæ na na stê puj¹ce kla sy:
l kla sy cz ne pro du kty ube z pie czeñ na ¿y cie (te r mi no we, na ca³e ¿y cie, na do ¿y -

cie),
l pro du kty ube z pie czeñ zdro wo t nych,
l ube z pie cze nia ren to we,
l ube z pie cze nia za opa trze nia dzie ci. 

Kla sy cz ne pro du kty ube z pie czeñ na ¿y cie s³u¿¹ cza so wej ochro nie osób naj -
bli ¿ szych przed sku t ka mi œmie r ci ubez pie czo ne go. Pro du kty ube z pie czeñ zdro -
wo t nych obe j muj¹ bar dzo ró ¿ ne ry zy ka zwi¹zane ze zdro wiem. Glo ba l nie mo ¿ na
je po dzie liæ na pro du kty do tycz¹ce za pe w nie nia opie ki me dy cz nej oraz pro du kty
za pe w niaj¹ce fi nan so wa nie ko sztów le cze nia. Poza tym s¹ ofe ro wa ne pro du kty
za pe w niaj¹ce fun du sze w przy pa d ku cza so wej lub trwa³ej nie zdo l no œci do pra cy.
Z ko lei pro du kty ube z pie czeñ ren to wych mog¹ byæ cza so we i do ¿y wo t nie. Mog¹
to byæ pro du kty typu „in stant”, po le gaj¹ce na „wy ku pie” ren ty za od po wied ni¹
kwo tê (ren ta na ty ch miast p³atna) lub pro du kty, w któ rych wy stê pu je naj pierw
okres sk³ad ko wy, po tem ren to wy. Pro du kty ube z pie czeñ za opa trze nia dzie ci do -
tycz¹ ochro ny przed sku t ka mi œmie r ci ich ro dzi ców, mog¹ za pe w niæ da l sze
utrzy ma nie, kon tynu o wa nie na uki, a na wet opiekê. 

Pro du kty ube z pie czeñ maj¹tko wych mo ¿ na po dzie liæ ze wzglê du na prze zna -
cze nie skie ro wa ne do od bio r ców indy widu a l nych i kor pora cy j nych, i tak na ryn -
ku ubez pie cze nio wym ofe ru je siê im:
l pro du kty ube z pie czeñ komu nika cy j nych,
l pro du kty dla go spo darstw do mo wych,
l pro du kty dla pod ró ¿ nych,
l pro du kty ube z pie czeñ mo r skich,
l pro du kty ube z pie czeñ lo t ni czych,
l pro du kty ube z pie czeñ ko le jo wych,
l pro du kty dla przed siê biorstw prze mys³owych,
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l pro du kty dla ro l ni ków,
l pro du kty ogó l nych ube z pie czeñ odpo wie dzial no œci cy wi l nej,
l pro du kty ube z pie czeñ fi nan so wych. 

Pro du kty ube z pie czeñ komu nika cy j nych (dro go wych) ad re so wa ne s¹ do
indy widu a l nych osób oraz grup i s¹ ofe ro wa ne jako ca s co (AC), OC oraz as si stan -
ce. Pro du kty ube z pie czeñ do mo wych mog¹ obe j mo waæ ry zy ko usz ko dze nia bu -
dyn ków z ró ¿ nych przy czyn, zni sz cze nia b¹dŸ usz ko dze nia mie nia do mo we go,
utra ty mie nia do mo we go wsku tek kra dzie ¿y itp. Pro du kty ube z pie czeñ dla pod -
ró ¿ nych s¹ zwy kle z³o¿o ne z wie lu ry zyk. Obe j muj¹ miê dzy in ny mi utra tê lub
zni sz cze nie ba ga ¿u, ko szty me dy cz ne, na stê p stwa wy pa d ków itd. Pro du kty ube z -
pie czeñ mo r skich ofe ro wa ne s¹ w czte rech ro dza jach: 
l ca s co (sta t ku), obe j muj¹ce szko dy do tycz¹ce sa me go sta t ku i jego urz¹dzeñ

w re j sie lub bu do wie,
l ca r go, obe j mu je szko dy w za ku pio nych i do sta r cza nych do na by w ców to wa -

rach (FOB i CIF
32

),
l fracht, koszt trans po rtu ³adun ku,
l OC, obe j muj¹ce odpo wie dzia l noœæ cy wiln¹ ar ma to ra z tytu³u pro wa dze nia

dzia³al no œci. 
Pro du kty ube z pie czeñ lo t ni czych s¹ zbli ¿o ne do ube z pie czeñ mo r skich.

Czêœæ OC dzie li siê na ube z pie cze nia odpo wie dzial no œci prze wo Ÿ ni ka wo bec pa -
sa ¿e rów (¿y cie, zdro wie, rze czy), odpo wie dzial no œci prze wo Ÿ ni ka za szko dy na
l¹dzie, odpo wie dzial no œci pro du cen tów sa mo lo tów, odpo wie dzial no œci po rtów
lo t ni czych i ope ra to rów dzia³aj¹cych na lo t ni sku. Pro du kty ube z pie czeñ ko le jo -
wych ofe ro wa ne s¹ prze wo Ÿ ni kom i w³aœci cie lom in fra stru ktu ry, szcze gó l nie na
wy pa dek szkód w mie niu w³as nym, szkód w mie niu u¿yt ko w ni ków oraz oso bo -
wych. Pro du kty ube z pie czeñ dla przed siê biorstw prze mys³owych tworz¹ bar dzo
zró¿ ni co wa ny aso r ty ment. Ofe ro wa na jest ochro na tak jak w przy pa d ku mie nia
go spo darstw do mo wych i szkód spo wo do wa nych: po ¿a rem, si l ny mi wia tra mi,
eks plozj¹, po wo dzi¹, trzê sie niem zie mi itd. Pro du kty ubez pie cze nio we ad re so -
wa ne do przed siê bio r ców, mog¹ ta k ¿e obe j mo waæ ta kie zda rze nia, jak sa bo ta¿ lub 
spe cy fi cz ne ry zy ka bran ¿o we (np. ska ¿e nie che mi cz ne, fe r men ta cja itd.), awa rie
urz¹dzeñ prze mys³owych, ko m pu te rów, dŸwi gów itd. W pro du ktach ubez pie cze -
nio wych dla ro l ni ków spe cy fi cz ne s¹ nie ty l ko ro dza je zda rzeñ, któ rych do tycz¹,
ale ta k ¿e spo sób sprze da ¿y. Ro l ni c two na ra ¿o ne jest na dzia³anie si³ przy ro dy.
Su sza, gra do bi cie, przy mro z ki, po wo dzie, hu ra ga ny mog¹ zni sz czyæ upra wy.
¯ywy in we ntarz mo¿e byæ za ata ko wa ny przez cho ro by. Ochro na ubez pie cze nio -
wa ofe ro wana przez pro du kty dla ro l ni ków do ty czy sku t ków ta kich zda rzeñ.
Ochro na ta mo¿e ta k ¿e obe j mo waæ szko dy u osób trze cich, wy ni kaj¹ce z dzia³al -
no œci ro l ni czej. W ube z pie cze niach ro l ni czych wy stê puj¹ ta k ¿e pro du kty ubez -
pie cze nio we obo wi¹zko we (OC i bu dyn ków). Pro du kty ube z pie czeñ odpo wie -
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dzial no œci cy wi l nej s¹ doœæ zró¿ ni co wa ne. Naj bar dziej chara ktery sty cz ne to
pro du kty dla ró ¿ nych grup za wo do wych zwi¹zane z ich dzia³al no œci¹ (stra ¿a ków, 
le ka rzy, pra wni ków itd.). Inn¹ grup¹ pro du któw s¹ ube z pie cze nia OC dla przed -
siê biorstw z tytu³u ich odpo wie dzial no œci wo bec za³ogi lub kon tra hen tów oraz
z ty tu³u nie bez pie cz nych pro du któw. Pro du kty ube z pie czeñ fi nan so wych naj -
czê œciej chro ni¹ wierzytelnoœci:
l kre dyt ban ko wy i ku pie cki, 
l krót kote rmi no we pa pie ry d³u¿ne, 
l le a sing, 
l fa c to ring, 
l fo r fa i ting,
l raty.

Do gru py pro du któw fi nan so wych
na le¿¹ ube z pie cze nia od utra ty sta³ego
Ÿród³a do cho du lub zy sku, od nad zwy -
cza j nych ko sztów/wy da t ków (np. po szu -
ki wa nia na by w ców), od przerw w dzia³al -
no œci bi z ne so wej. Kwe sti¹ skom p li ko wan¹
do roz strzy g niê cia w pra kty ce s¹ gra ni ce
pro du któw ubez pie cze nio wych. Trud no
usta liæ, gdzie ko ñ czy siê je den pro dukt
ubez pie cze nio wy, a po ja wia inny. Ko m -
po zy cje ele men tów, z któ rych sk³ada siê
pro dukt ubez pie cze nio wy, mog¹ siê nie -
kie dy nie wie le ró ¿ niæ, mimo to w pra kty -
ce ubez pie czy cie la pro du kty te mog¹ byæ
tra kto wa ne jako od mien ne. Z ko lei inny
ra zem zmia na mo¿e byæ na wet doœæ zna -
cz na, ale np. jed no ra zo wa i przy pa dek
ten bê dzie tra kto wa ny jako jed no ra zo we

100 Zeszyty Naukowe SGSP nr 52 (4) 2014

Wy kres 1. Pod mio ty, któ re naj czê œciej
za ku puj¹ po li sy maj¹tko we

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ
an kie to wych.

Wy kres 2. Przed miot ube z pie cze nia

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ an kie to wych.



od stê p stwo od da ne go pro du ktu, a nie
nowy pro dukt. Spo sób pre zen ta cji i two -
rze nia wi ze run ku pro du ktu, ze wzglê du na
od mien ny se g ment klien tów, mo¿e ta k ¿e
sta no wiæ pod sta wê wyod rê b nie nia pro duk -
tu. Z tego pun ktu wi dze nia ist niej¹ zna cz -
ne mo ¿ li wo œci do wo l ne go kszta³to wa nia
od rê b no œci pro du ktu przez zak³ady ube z -
pie czeñ33. In sty tu cje ubez pie cze nio we za j -
muj¹ siê gro ma dze niem œro d ków, któ re
s¹ wyko rzy sty wa ne do wyp³aca nia od szko -
do wañ ube z pie czo nym w ra zie wyst¹pie nia 
zda rzeñ lo so wych. S¹ in sty tu cja mi, któ re
w za mian za op³aca ne sk³adki chro ni¹
maj¹tek i nie ru cho mo œci. Za ku pio ne po li -
sy maj¹tko we ube z pie czaj¹ bu dyn ki i bu -
do w le, ma szy ny, urz¹dze nia i wy po sa ¿e nie oraz po zo sta³e mie nie, na wy pa dek
wy st¹pie nia nie ko rzy stne go zda rze nia. Pod mio ty, któ re naj czê œciej ko rzy staj¹
z o chro ny ubez pie cze nio wej swo je go mie nia to prze de wszy stkim oso by pro -
wadz¹ce go spo da r stwa do mo we i pod mio ty pro wadz¹ce dzia³al noœæ go spo darcz¹
(wy kres 1). Przed mio tem ube z pie cze nia s¹ za zwy czaj bu dyn ki i bu do w le oraz
ma szy ny i urz¹dze nia oraz œro d ki ob ro to we (wy kres 2). Po prze anali zo wa niu son -
da ¿u diag no sty czne go an kie to wa ne oso by po twier dzi³y po sia da nie ochro ny
ubez pie cze nio wej swo je go maj¹tku (wy kres 3). Czyn ni kiem wp³ywaj¹cym na za -
kup po li sy ubez pie cze nio wej wœród re spon den tów by³o po czu cie bez pie cze ñ stwa
oraz przy stê p na sk³adka ubez pie cze nio wa (wy kres 4).
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Wy kres 3. Po sia da nie po li sy
ubez pie cze nio wej

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba -
dañ an kie to wych.

przystêpna sk³adka
ubezpieczeniowa

poczucie
bezpieczeñstwa

szybka wyp³ata
odszkodowania

68,29%

55,17%

32,41%

Wy kres 4. Odpowiedzi na pytanie: Co sk³ania lud noœæ do za ku pu po lis ubez pie cze nio wych?

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ an kie to wych.

33 B. Ha dy niak: Pro du kty ubez pie cze nio we, s. 81–90. Ube z pie cze nia. Pod rê cz nik aka de mi cki. Han -
d s ch ke J., Mon kie wicz J., Pol text. Wa r sza wa 2010.



Ba da nia prze pro wa dzo ne me tod¹ son da ¿u diag no sty cz ne go w gru pie re spon -
den tów zo sta³y wy ko na ne na prze³o mie roku 2009/2010 na te re nach miast i wsi
z wy ko rzy s ta niem kwe stio na riu sza an kie to we go. Mia³y cha ra kter ja ko œcio wy.
Osza co wa no w³as no œci zda rzeñ kata stro fi cz nych i opi nii osób na te mat za gro ¿eñ
na tu ra l nych oraz po gl¹dów na ró ¿ no rod ne fo r my za bez pie cza nia siê przed zda -
rze nia mi nie po¿¹da ny mi. Uzy ska ne wy ni ki po zwo li³y sfo r mu³owaæ kon klu zje
na te mat zda rzeñ kata stro fi cz nych, ich sku t ków i spo so bów fi nan so wa nia strat
i z ni sz czeñ.

5. Zna czenie bez pie cze ñ stwa fi nan so we go

Po trze by fi nan so we pod mio tu go spo da ruj¹cego mo ¿ na okre œliæ jako na stê p -
stwo pos³ugi wa nia siê pie ni¹dzem do za spa ka ja nia po trzeb ma te ria l nych. Ró ¿ ne
pod mio ty re a li zuj¹ je na ryn ku dóbr i us³ug, kie ruj¹c siê pre fe ren cja mi, ce la mi
i gu sta mi. Ka ¿ dy pod miot w go spo da r ce krajo wej sta ra siê gro ma dziæ okre œlo ne
œro d ki fi nan so we, które obejmuj¹:
l akty wa fi nan so we, np. go tów ka, de po zy ty ban ko we, in wes ty cje w pa pie ry war -

to œcio we, pro du kty ubez pie cze nio we i inne in stru men ty ryn ku fi nan so we go,
l akty wa nie fi nan so we, np. przed mio ty trwa³ego u¿y t ko wa nia (nie ru cho mo œci,

dzie³a sztu ki, bi ¿u te riê i ka mie nie szla che t ne, z³oto, sa mo cho dy, i inne),
przed mio ty co dzien ne go u¿y t ku oraz wa r to œci nie mate ria l ne i pra w ne. 
Two rze nie osz czêd no œci i zarz¹dza nie nimi mo¿e byæ Ÿród³em wie lu

przysz³ych ko rzy œci. Do naj wa¿ nie j szych z nich na le¿¹:
l za cho wa nie p³yn no œci fi nan so wej,
l sprzy ja nie sta bi l no œci i ra cjo nal no œci go spo daro wa nia,
l mini ma li za cji strat wy ni kaj¹cych z nie ko rzy st nych zda rzeñ,
l po wiê ksza nie do cho dów do dys po zy cji,
l po czu cie bez pie cze ñ stwa i nie za le ¿ noœæ od sku t ków wy da t ków lo so wych.

Ska la i stru ktu ra ko rzy œci, ja kie mo¿e osi¹gn¹æ ka ¿ dy pod miot, wi¹¿e siê
z umie jê t nym zarz¹dza niem fi nan sa mi. Go spo daro wa nie do cho da mi, œwia do me
i roz wa ¿ ne po dej mo wa nie de cy zji o po dzia le za so bów na ró ¿ ne cele, jest naj wa ¿ -
niejsz¹ de cyzj¹ w zarz¹dza niu fi nan sa mi ka ¿ de go pod mio tu, usta laj¹c hie ra r chiê
po trzeb fi nan so wych34. Nad rzêd nym ce lem ka ¿ de go pod mio tu, nie za le ¿ nie od
jego typu, wie l ko œci czy ro dza ju pro wa dzo nej dzia³al no œci, jest prze trwa nie i roz -
wój. Jed nym z pod sta wo wych wa run ków dzia³al no œci i roz wo ju jest za pe w nie nie
bez pie cze ñ stwa fi nan so we go. Bez nie go ¿a den pod miot nie mo¿e fun kcjo no waæ
bez za bu rzeñ. Po przez bez pie cze ñ stwo fi nan so we na le ¿y ro zu mieæ fi nan sow¹
gwa ran cjê ist nie nia, prze trwa nia i roz wo ju, któ ra po wsta je w wy ni ku co dzien -
nych dzia³añ ka ¿ de go pod mio tu po dej mo wa nych w celu za pe w nie nia do brej
kon dy cji fi nan so wej. Przez bez pie cze ñ stwo fi nan so we na le ¿y ro zu mieæ ta k ¿e

102 Zeszyty Naukowe SGSP nr 52 (4) 2014

34  E. Boga cka - Ki siel: Fi nan se oso bi ste. Za cho wa nia- produ kty- stra te gie. Wy daw ni c two Na uko we
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wie le dzia³añ, któ re sprzy jaæ bêd¹ sta bi l no œci fi nan so wej. Z jed nej stro ny po trze -
bu je my rze te l nej in fo r ma cji o sta nie na szych mie siê cz nych wy da t ków i do cho -
dów, czy li wie dzy o tym, na co mo ¿e my so bie po zwo liæ w da nym mie si¹cu, a ta k -
¿e sy ste maty czne go osz czê dza nia, na wet nie wie l kich kwot. Bez pie cze ñ stwo
fi nan so we jest po œred nim sta dium bu do wa nia nie zale ¿ no œci fi nan so wej. W bu -
do wa niu nie zale ¿ no œci fi nan so wej mo ¿ na wy ró ¿ niæ trzy za sad ni cze sta dia:
Sta dium pie r wsze: „os³ona fi nan so wa” – to za so by fi nan so we, któ re umo ¿ li wiaj¹ 
prze trwa nie i kon ty nu a cjê bytu i da l szej dzia³al no œci. Po sia da nie i za cho wa nie
os³ony fi nan so wej umo ¿ li wia po kry cie bie¿¹cych po trzeb fi nan so wych. Sta dium
dru gie: „bez pie cze ñ stwo fi nan so we”, to za so by fi nan so we, któ re za pe w niaj¹
prze trwa nie i kon ty nu a cjê bytu i da l szej dzia³al no œci oraz stwa rzaj¹ fi nan so we
wa run ki roz wo ju. Sta dium trze cie: „swo bo da (wol noœæ) fi nan so wa”, to za so by
fi nan so we do za pe w nia nia bez pie cze ñ stwa fi nan so we go po wiê kszo ne o za so by
po trze b ne do re a li za cji nie pla no wa nych, na da rzaj¹cych siê efe kty w nych in wes ty -
cji35. 

Za spo ko je nie wiê kszo œci po trzeb
za le ¿y obe c nie od po sia da nia œro d ków
pie niê ¿ nych. Z tego po wo du bez pie -
cze ñ stwo fi nan so we, ochro na do cho -
dów i maj¹tku, jest jed nym z g³ów -
nych pro ble mów ¿y cio wych i bi z ne-
so wych. O na sze bez pie cze ñ stwo fi -
nan so we dbamy:
l zwiê kszaj¹c efe kty w noœæ i pe w noœæ 

zaro b ko wa nia,
l gro madz¹c i chro ni¹c maj¹tek, 
l zarz¹dzaj¹c wy da t ka mi i osz czêd -

no œcia mi.
Dbaj¹c o swój maj¹tek i sta raj¹c siê

ro biæ to do brze, nie uni k nie my nie -
spo dzie wa nych strat, a ich Ÿród³em
mog¹ byæ:
l cho ro by b¹dŸ kon tu zje albo

wyrz¹dzo ne ko muœ szko dy (np.
wsku tek ko li zji na dro dze), któ re
mog¹ wy ma gaæ po nie sie nia nie spo dzie wa nych wy da t ków, trud nych do po -
kry cia z bie¿¹cych do cho dów, a na wet spo wo do waæ ko nie cz noœæ czê œci zgro -
ma dzo nych dóbr,

l utra ta pra cy lub ¿y wi cie la ro dzi ny, co mo¿e nie spo dzie wa nie po zba wiæ do -
cho dów na utrzy ma nie,
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os³ona finansowa

bezpieczeñstwo
finansowe

swoboda
(wolnoœæ) finansowa

Rys. 1. Sta dia bu do wa nia nie zale ¿ no œci fi nan so wej

îród³o: Kar bo wiak L.: Po jê cie i ob sza ry kre o wa nia
oraz za pe w nia nia bez pie cze ñ stwa fi nan so we go
przed siê bio r stwa. Pra ce Na uko we. Uni we r sy tet
£ódz ki. £ódŸ 2012, s. 65–67.

35 L. Kar bo wiak: Po jê cie i ob sza ry kre o wa nia oraz za pe w nia nia bez pie cze ñ stwa fi nan so we go
przed siê bio r stwa. Pra ce Na uko we. Uni we r sy tet £ódz ki, £ódŸ 2012, s. 65–67.



l si³y na tu ry (po wo dzie, du¿e opa dy œnie gu, hu ra ga ny itp.),
l dzia³ania osób trze cich (np. pod pa le nie, kra dzie ¿e), któ re mog¹ usz czu p liæ

b¹dŸ po zba wiæ nie zbêd nych dóbr, co wy ma ga œro d ków na ich od two rze nie
itp.
Ró ¿ ne czyn ni ki lo so we mog¹ na ru szyæ bez pie cze ñ stwo fi nan so we go spo -

darstw do mo wych i przed siê biorstw. Za gro ¿e niu temu mo ¿e my prze ciw dzia³aæ,
wy ko rzy stuj¹c okre œlo ne na rzê dzia, do któ rych na le ¿y za li czyæ prze de wszy stkim 
pro du kty ubez pie cze nio we oraz inne in stru men ty fun kcjo nuj¹ce na ryn ku fi nan -
so wym36.

Za ko ñ cze nie

Jedn¹ z pod sta wo wych, a za ra zem naj wa¿ nie j szych po trzeb cz³owiek jest bez -
pie cze ñ stwo. Ty l ko cz³owiek, któ ry czu je siê bez pie cz nie, jest w sta nie no r ma l nie 
fun kcjo no waæ, spe³niaæ swo je po zo sta³e po trze by oraz roz wi jaæ siê. Bez pie cze ñ -
stwo to nie ty l ko brak za gro ¿eñ, ale ta k ¿e „stan fun kcjo no wa nia” wie lu in nych
dzie dzin ¿y cia, tj. po moc spo³ecz na, bez pie cze ñ stwo pu b li cz ne, ochro na zdro wia, 
do stêp do in sty tu cji edu ka cy j nych i oœwia to wych, do stêp do te re nów re krea cy j -
nych, ist nie nie i do stê p noœæ nie zbêd nych szla ków komu nika cy j nych itp.37. Po -
trze bê bez pie cze ñ stwa od czu waj¹ wszy s cy, po czy naj¹c od jed no stki po ol brzy mie 
gru py spo³ecz ne, na ro dy oraz sy ste my miê dzy naro do we. Bez pie cze ñ stwo jest po -
trzeb¹ eg zy sten cjaln¹ i wi¹¿e siê z ist nie niem, za bez pie czaj¹c prze trwa nie, to ¿ sa -
moœæ, nie za le ¿ noœæ, spo kój oraz pe w noœæ fun kcjo no wa nia i roz wo ju38. Cz³owie -
ko wi od sa me go pocz¹tku ist nie nia to wa rzysz¹ ró ¿ ne go ro dza ju za gro ¿e nia
o wiê kszej lub mnie j szej ska li. Zmie nia siê na to miast ich cha ra kter, w tym przy -
czy ny po wsta nia i roz prze strze nia nia siê. Da w niej, mówi¹c o za gro ¿e niach ma so -
wych, mia no na my œli prze de wszy stkim klê ski ¿y wio³owe, cho ro by za ka Ÿ ne czy
dzia³ania wo jen ne. Na to miast obe c nie gwa³to w ny roz wój eko no mi cz ny, otwa r cie 
ryn ków zby tu i co raz bar dziej dy na mi cz ny roz wój wy mia ny to wa ro wej po wo du je 
zna cz ny wzrost za gro ¿eñ zwi¹za nych z po stê pem te ch ni ki39. Go spo daro wa nie lu -
dzi, któ rych ³¹cz¹ wiê zi spo³ecz ne, czy li wy twa rza nie i po dzia³ wy two rzo nych
dóbr jest po szu ki wa nie od po wied nich na rzê dzi do za bez pie cza nia siê przed ne ga -
tyw ny mi zja wi ska mi. Po trze by fi nan so we pod mio tu go spo da ruj¹cego mo ¿ na
okre œliæ jako na stê p stwo pos³ugi wa nia siê okre œlo ny mi œro d ka mi fi nan so wy mi
lub in nym maj¹tkiem do za spo ka ja nia okre œlo nych ce lów fi nan so wych i za -
rz¹dczych. Wspó³cze œ nie ka ¿ dy cz³owiek po dej mu je de cy zje do tycz¹ce spo so bu
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36 B. Ha dy niak: Ube z pie cze nie jako urz¹dze nie fi nan so we, s. 43.
37 A. Li so wski: Dia g no za po trzeb i re a li za cja glo ba l nej po li ty ki spo³ecz nej, [w:] Ku rzy no wski A.

(red.), Po li ty ka spo³ecz na, glo ba l na i lo ka l na. Wa r sza wa 1999, s. 114.
38 Z. No wa ko wski, H. Sza fran, R. Sza fran: Bez pie cze ñ stwo w XXI wie ku, RS Druk Dru ka r nia Wy -

daw ni c two, Rze szów 2009, s. 1.
39 R. Gro cki: Pra ca pod re dakcj¹, Zarz¹dza nie kry zy so we. Fun da cja roz wo ju de mo kra cji lo ka l nej.

Wa r sza wa 2000, s. 23.



roz dys pono wa nia po sia da nych za so bów fi nan so wych, a wcze œ niej – do tycz¹ce
tego, sk¹d je uzy skaæ. Za ra bia nie, osz czê dza nie, in wes to wa nie, ube z pie cza nie,
zaci¹ga nie kre dy tów i po ¿y czek, p³ace nie po da t ków to naj bar dziej zna ne
przyk³ady za cho wañ fi nan so wych. Pro wa dze nie dzia³al no œci przez cz³owie ka to
nie ustan ny pro ces de cy zy j ny, a ka ¿ da z wy bie ra nych opcji bez po œred nio lub po -
œred nio ma wp³yw na fun kcjo no wa nie jed no stki b¹dŸ pod mio tu. Wy bo ry wszy st -
kich ucze st ni ków ryn ku w isto t ny spo sób wp³ywaj¹ na dzia³al noœæ po szcze gó l -
nych se kto rów ryn ku i ich od bio r ców. W celu za pe w nie nia naj wy ¿sze go po zio mu 
bez pie cze ñ stwa spo³ecze ñ stwu two rzo ne s¹ ró ¿ ne go ro dza ju sy ste my, w ra mach
któ rych fun kcjo nuj¹ pod sy ste my re a li zuj¹ce za da nia w za kre sie po szcze gó l nych
dzie dzin ¿y cia lu dzi. Klu czow¹ za sad¹ ube z pie czeñ jest po kry cie strat po -
wsta³ych w wy ni ku nie szczê œli wych zda rzeñ lo so wych, za pe w nie nie œro d ków na
po kry cie ko sztów le cze nia lub zgro ma dze nie œro d ków na sta roœæ, gdy za ko ñ czy
siê akty w noœæ za wo do wa. Re a li za cja ube z pie cze nia na stê pu je przez wyp³atê od -
szko do wañ i œwia d czeñ z fun du szu two rzo ne go ze sk³adek osób ube z pie czo nych.
Dziê ki temu ube z pie cze nie po zwa la na dzie le nie siê z in ny mi ko szta mi le cze nia,
eme ry tu ry lub ren ty. Ube z pie cze nia s¹ form¹ za bez pie cze nia spo³ecz ne go lud no -
œci przy po mo cy zak³adów ubez pie cze nio wych. Zor gani zo wa ne s¹ one dla kon -
kre t nych ry zyk ¿y cio wych ta kich, jak: cho ro ba, in wa li dz two, wy pa dek przy pra -
cy, sta roœæ, œmieræ ¿y wi cie la ro dzi ny, czy bez ro bo cie oraz maj¹tko wych ta kich
jak: kra dzie¿ dóbr ma te ria l nych, po ¿ar dóbr, zni sz cze nie nie ru cho mo œci przez
¿y wio³y na tu ra l ne. Istot¹ ube z pie czeñ s¹ po je m ne i ela sty cz ne in stru men ty po li -
ty ki go spo da r czej, któ re s³u¿¹ w g³ów nej mie rze go spo da r ce na ro do wej. Ube z pie -
cze nia pe³ni¹ rolê jako me cha ni z my go spo da r cze. Za da nia oraz spo so by ich re a li -
za cji 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.

Li ter atu ra

 [1] Ba na si ñ ski A.: Ube z pie cze nia go spo da r cze. Wa r sza wa 1993.

 [2] Bland D., Ran son D.: Ube z pie cze nia. Za sa dy i Pra kty ki. Cen trum Kszta³ce nia. Sy stem
za wo do wej edu ka cji ubez pie cze nio wej i ban ko wej. Wa r sza wa 1994.

 [3] Boga cka - Ki siel E.: Fi nan se oso bi ste. Za cho wa nia – pro du kty – stra te gie. Wy daw ni c two 
Na uko we PWN, Wa r sza wa 2012.

 [4] Gro cki R. (red.): Zarz¹dza nie kry zy so we. Fun da cja roz wo ju de mo kra cji lo ka l nej. Wa r -
sza wa 2000.

 [5] H. van Gle der, In su ran ce Co m pa ny Or ga ni za tion and Ma na ge ment Stru c tu re [w:]
A Gu i de to In su ran ce Ma na ge ment, S. Dia con (red.), Ho un d mills 1990.

 [6] Ha dy niak B.: Przed siê bio r stwo ubez pie cze nio we. Roz dzia³ 5.8. Ube z pie cze nia. Pod -
rê cz nik Aka de mi cki. Wy daw ni c two Pol text, Wa r sza wa 2010.

Pro dukty ubez piec zeni owe jako in strum enty za pewn iaj¹ce be zpie czeñstwo... 105



 [7] Ha dy niak B.: Pro du kty ubez pie cze nio we. Roz dzia³ 2.9. Ube z pie cze nia. Pod rê cz nik
aka de mi cki. Han d s ch ke J., Mon kie wicz J. Wy daw ni c two Pol text, Wa r sza wa 2010.

 [8] Ha dy niak B.: Ube z pie cze nie jako urz¹dze nie fi nan so we. Ube z pie cze nia. Pod rê cz nik
aka de mi cki. Han d s ch ke J., Mon kie wicz J. Wy daw ni c two Pol text, Wa r sza wa 2010.

 [9] Han d s ch ke J.: Fun kcje i za sa dy ube z pie czeñ go spo da r czych [w:] Ube z pie cze nia go -
spo da r cze. Ryn ki fi nan so we i ube z pie cze nia. Nowe per spe kty wy in sty tu cji
i in stru men tów. Wy daw ni c two Uni wer sy te tu Eko nomi cz ne go, Po znañ 2010. 

[10] Han d s ch ke J., Mon kie wicz J.: Ube z pie cze nia. Pod rê cz nik aka de mi cki. Wy daw ni c two

Pol text. Wa r sza wa 2010. 

[11] Kar bo wiak L.: Po jê cie i ob sza ry kre o wa nia oraz za pe w nia nia bez pie cze ñ stwa fi nan so -

we go przed siê bio r stwa. Pra ce Na uko we. Uni we r sy tet £ódz ki. £ódŸ 2012.

[12] Li so wski A.: Dia g no za po trzeb i re a li za cja glo ba l nej po li ty ki spo³ecz nej [w:] Ku rzy no w -

ski A. (red.): Po li ty ka spo³ecz na, glo ba l na i lo ka l na, Wa r sza wa 1999.

[13] Mi cha l ski T., Ka r ma ñ ska A., Œli wi ñ ski A.: Ube z pie cze nia go spo da r cze. Ry zy ko i me to -

do lo gia oce ny. Wa r sza wa 2004. 

[14] No wa ko wski Z., Sza fran H., Sza fran R.: Bez pie cze ñ stwo w XXI wie ku. RS Druk Dru kar -

nia Wy daw ni c two, Rze szów 2009.

[15] Nowo tar ska- Roma niak B.: Za cho wa nia klien tów indy widu a l nych w pro ce sie za ku pu

us³ugi ubez pie cze nio wej. Wo l ters Klu wer Pol ska SA, Wa r sza wa 2013. 

[16] Owsiak S.: Fi nan se pu b li cz ne. Fi nan se ube z pie czeñ spo³ecz nych. Obo wi¹zki pa ñ stwa

w za kre sie ube z pie czeñ. Wy daw ni c two Na uko we PWN, Wa r sza wa 1999. 

[17] Ra port ro cz ny Pol skiej Izby Ubez pie cze nio wej 2012. 

[18] Ronka -Ch mie lo wiec W.: Rys hi sto ry cz ny ube z pie czeñ [w:] Ube z pie cze nia. Ry nek i ry -

zy ko, red. Ronka -Ch mie lo wiec W. Wa r sza wa 2002. 

[10] Ronka -Ch mie lo wiec W. (red.): Ube z pie cze nia. Ry nek i ry zy ko. Wa r sza wa 2002. 

[20] Sa mu e l son. P.A. Nor d ha us W.D.: Eko no mia. Wa r sza wa 2012.

[21] San go wski T.: Pol ski ry nek ube z pie czeñ – stan, kie run ki roz wo ju [w:] Ube z pie cze nia

w go spo da r ce ryn ko wej, t. IV. By d goszcz 2002. 

[22] San go wski T. (red.): Va de me cum po œred ni ka ubez pie cze niowe go. Po znañ 1996. 

[23] Szro mnik A.: Psy cho logi cz ne uwa run ko wa nia prze mian pol skie go ryn ku ubez pie cze -
niowe go, cz. 1. Wia do mo œci Ubez pie cze nio we 1998, nr 7–8.

[24] Usta wa z 22 maja 2003 r. o dzia³al no œci ubez pie cze nio wej (Dz.U. 2003 nr 124
poz. 1151. Art. 3. pkt. 1).

[25] www.piu.org.pl (do stêp 01.07.2014). 

 

106 Zeszyty Naukowe SGSP nr 52 (4) 2014



Pro dukty ubez piec zeni owe jako in strum enty za pewn iaj¹ce be zpie czeñstwo... 107

A neta KU£AKOWSKA

In sur ance Pro ducts as In strum ents En sur ing
Econ omic Sa fety for Su bj ects Oper ati ng

on the Market

The chan ges of eve ry hu man act ivity are con sid ered to be in cid ents. Eve ry 
un favou rable in cid ent in flue nces our life and act ivity. That is why for ages
pe op le have been seeking po ssib ili ties and knowled ge to pro tect them sel ves
from the effects of un des ira ble in cid ents. The effects of tho se in cid ents have
a ne gat ive cha ract er cau sing lo ses and da mag es of diffe rent size. The
con seque nces of tho se phe nom ena have the econ omic cha ract er and are
re pres ented in mo ney. The econ omic cha ract er of the in cid ents effects, can
be express ed in the si tua tion when our pro perty or in come is lost or
con sid era bly lo wer. In such si tua tions pe op le try to pro tect them sel ves agai nst 
tho se effects using to ols oper ati ng on fi nanc ial mar ket. In sur ance pro ducts
be long to fi nanc ial pro ducts which pe op le use to pro tect them sel ves agai nst
harm ful effects. It is so, on the de fin ite con dit ions. In sur ances are de fin ed as
the econ omic to ols which aim at mi tig ati on or full re covery of fi nanc ial effects
of for tui tous events by spre ading the bur den on many su bj ects who are
en dang ered by tho se events. In sur ances can not elim ina te the cau ses or
con seque nces of acc ide nts but they can lo wer fi nanc ial bur dens. It is true that 
eve ry hu man should be in ter est ed in ta king care of him self, his re lat ives and
his pro perty by pro tect ing him self agai nst ne gat ive effects of va rious fac tors.

Keywords: insurance, insurance institutions, insurance products, financial
security.
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m³. bryg. mgr in¿. Aga ta DOM¯A£

bryg. dr in¿. Wa l de mar WNÊK

m³. bryg. mgr in¿. Prze mys³aw KUBICA

m³. kpt. mgr in¿. Sy l wia BOROÑ

Zak³ad Te ch ni cz nych Sy ste mów Za bez pie czeñ

Ka te dra Bez pie cze ñ stwa Bu do w li i Roz po zna wa nia Zagro¿eñ 

Wy dzia³ In ¿y nie rii Bez pie cze ñ stwa Po ¿a ro we go

Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

Ma te usz GRABA

Zak³ad Te ch ni cz nych Sy ste mów Za bez pie czeñ – dy p lo mant

Ba da nie wp³ywu ci œ nie nia na roz dzia³ wody dla
wy bra nych ele men tów wy lo to wych in sta la cji

tryskaczowych

Wstêp

Sta³e Urz¹dze nie Ga œ ni cze (SUG), to urz¹dze nie na sta³e zwi¹zane z za bez pie -
cza nym obie ktem, po sia daj¹ce za pas œro d ka ga œ ni cze go i uk³ad do po da wa nia
tego œro d ka. W przy pa d ku urz¹dzeñ try ska czo wych, œro d kiem ga œ ni czym jest
woda, spo ra dy cz nie wod ne roz two ry œro d ka pia no twór cze go. SUG uru cha mia ne
jest auto ma ty cz nie we wcze s nej fa zie roz wo ju po ¿a ru. In sta la cje try ska czo we
umo ¿ li wiaj¹ ga sze nie po ¿a ru w pocz¹tko wej fa zie jego roz wo ju i na le¿¹ do naj bar -
dziej roz po wszech nio nych sta³ych urz¹dzeñ ga œ ni czych. Otwa r cie try ska czy na -
stê pu je auto ma ty cz nie, w wy ni ku prze kro cze nia zna mio no wej tem pe ra tu ry
otwa r cia (pê k niê cie ampu³ki lub roz pad za mka). Po wo du je to naty ch mia sto we
po da nie œro d ka ga œ ni cze go (naj czê œciej wody) na ob szar, gdzie roz wi ja siê po ¿ar.

W ar ty ku le przed sta wio no wy ni ki ba dañ labo rato ry j nych do tycz¹cych roz -

dzia³u wody po ni ¿ej i po wy ¿ej de fle kto ra dla wy bra nych ele men tów wy lo -

to wych in sta la cji try ska czo wych, tzw. try ska czy. Ba da niom pod da no czte ry

wy bra ne ro dza je try ska czy roz py laj¹cych. Ce lem ba dañ by³o usta le nie,

w ja ki spo sób dla wy bra nych try ska czy ci œ nie nie zmie niaj¹ce siê w za kre sie

0,5–5,0 bar wp³ywa na roz dzia³ wody po ni ¿ej i po wy ¿ej de fle kto ra, a co za

tym idzie, jak wie dza o roz dzia le wody mo¿e wp³ywaæ na do bór try ska czy

do kon kre t nych za sto so wañ.

S³owa klu czo we: SU G - wod ne, try ska cze, roz dzia³ wody.
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Woda podawana jest na Ÿród³o po¿aru w postaci rozpylonego strumienia o okre œ -
lo nych parametrach (kszta³t, œrednice kropel, trajektorie kropel). 

Pro je ktuj¹c in sta la cjê, na le ¿y do braæ jej naj wa¿ nie j sze pa ra me try, takie jak:
l po wie rz ch nia dzia³ania – przy j mo wa na do ob li czeñ ma ksy ma l na po wie rz ch -

nia, nad któr¹ mog¹ siê otwo rzyæ try ska cze w przy pa d ku po ¿a ru [m
2
];

l ma ksy ma l na po wie rz ch nia chro nio na przez je den try skacz – po wie rz ch nia
za bez pie cza na przez po je dyn czy try skacz, na któ rej za pe w nio no wy ma gan¹
in ten sy w noœæ zra sza nia [m

2
];

l in ten sy w noœæ zra sza nia – okre œla na jako mi ni ma l na iloœæ wody spa daj¹ca na
chro nion¹ po wie rz ch niê [mm/min];

l mi ni ma l ny czas dzia³ania – czas, w ja kim wy ma ga ne jest za pe w nie nie od po -
wied nie go ci œ nie nia i na tê ¿e nia przep³ywu na po trze by dzia³ania urz¹dze nia
try ska czo we go [min] [2].
Ró ¿ no rod noœæ roz wi¹zañ kon stru kcy j nych bu dyn ków co raz czê œciej wy ma ga

od pro je ktan ta wie dzy na te mat roz dzia³u wody wyp³ywaj¹cej z try ska cza, tj. ilo -
œci wody kie ro wa nej bez po œred nio w dó³, chro ni¹cej prze strzeñ po mie sz cze nia,
a ta k ¿e ilo œci wody kie ro wa nej w górê – wyko rzy sty wa nej do ochrony przestrzeni
nad tryskaczem.

1. Opis sta no wi ska ba da w cze go

Sta no wi sko ba da w cze do ba da nia roz dzia³u wody sk³ada siê z na stê puj¹cych
ele men tów (rys. 1):
– ko mo ra ba da w cza o wy mia rach 140 × 60 × 70 [cm],
– zbio r nik po œred ni o po je mno œci 5 [m

3
],
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Dop³yw wody z sieci
wodoci¹gowej  

M  

1 
2 

3 

4 

Rys. 1. Sche mat blo ko wy sta no wi ska ba da w cze go
1 – ko mo ra ba da w cza, 2 – przep³ywo mierz, 3 – sza fa ste ruj¹ca, 4 – ko mo ra ba da w cza

îród³o: [1].



– po mpy CRE 16-60,
– przep³ywo mierz z prze two r ni kiem sy g na³u o za kre sie po mia ro wym do 500 [l/min],
– ci œ nie nio mierz z wy œwie t la czem ciek³okry sta li cz nym o za kre sie po mia ro wym

do 10 [bar],
– sza fa ste ruj¹ca.

2. Me to dy ka prze pro wa dzo nych badañ

Ba da nie zo sta³o prze pro wa dzo ne na sta no wi sku ba da w czym zgod nym
z norm¹ PN-EN 12259-1 [3] (rys. 2, 3).

Ba da nie po le ga³o na zmie rze niu ilo œci wody nap³ywaj¹cej do po szcze gó l nych
czê œci dwu komo ro we go po je mni ka umie sz czo ne go pod po zio mo zain sta lo wa -
nym try ska czem (do jed nej czê œci sp³ywa³a woda spod de fle kto ra, do dru giej
znad de fle kto ra) przy zmia nie ci œ nie nia wody w za kre sie 0,5–5 bar (no r mo wy za -
kres pra cy try ska czy). Czas wyp³ywu wody przy usta lo nym ci œ nie niu wy no si³
60 se kund. Przy po mo cy son dy do po mia ru po zio mu cie czy mie rzo no wy so koœæ
s³upa wody w obu ko mo rach po je mni ka. Na stê p nie ob li czo no pro cen to wy
wyp³yw wody po wy ¿ej i po ni ¿ej deflektora. Dla ka¿dego tryskacza pomiar
wykonano trzykrotnie i uœredniono wynik [1].
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Rys. 2. Ko mo ra do ba da nia roz dzia³u wody try ska czy

Fot.: Aga ta Do m¿a³



3. Wy ni ki prze pro wa dzo nych po mia rów

Ba da nie wp³ywu ci œ nie nia na roz dzia³ wody dla wy bra nych ele men tów wy lo to wych ... 111

Rys. 4. Wy ni ki po mia ru roz py la nia wody nad i pod de fle kto rem dla try ska cza roz py laj¹cego
K = 57 (DN 10)

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 3. Wi dok try ska cza w tra kcie ba dañ

Fot.: Aga ta Do m¿a³



Do ko na no roz dzia³u wody dla czte rech try ska czy, wy ni ki przed sta wio no po -
ni ¿ej. 

Na pod sta wie ba dañ stwier dzo no, ¿e pro cen to wy roz dzia³ wody wyp³ywaj¹cej
z try ska cza po ni ¿ej i po wy ¿ej de fle kto ra jest sta³y i nie za le ¿ ny od ci œ nie nia. Wraz
ze wzro stem ci œ nie nia wzra sta³o na tê ¿e nie wyp³ywu wody z try ska cza, zgod nie
z rów na niem Q = K × p0.5, ale sto su nek ilo œci wody wyp³ywaj¹cej nad/pod de flek -
tor do ca³ej ilo œci wyp³ywaj¹cej wody po zo sta wa³ sta³y. 

Ana li zuj¹c po szcze gó l ne typy try ska czy roz py laj¹cych, stwier dzo no, ¿e try -
skacz roz py laj¹cy o p³askim stru mie niu roz py la nej cie czy roz py la wodê w taki
spo sób, ¿e zbli ¿o na iloœæ wody skie ro wa na jest nad i pod de fle ktor – od po wie d nio 
46% i 54%. Na to miast w przy pa d ku try ska cza K = 150 wy stê pu je naj wiê ksze
zró¿ ni co wa nie – 8% nad rozpryskiwacz i 92% pod rozpryskiwacz.
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Rys. 5. Wy ni ki po mia ru roz py la nia wody nad i pod de fle kto rem dla try ska cza roz py laj¹cego
K= 80 (DN 15)

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Wnio ski

Ba da nia prze pro wa dzo no w celu okre œle nia, w jaki spo sób ci œ nie nie wp³ywa
na roz dzia³ wody w za le ¿ no œci od œred ni cy try ska cza. Za bez pie czaj¹c dan¹ prze -
strzeñ, na le ¿y tak do braæ try ska cze, aby œro dek ga œ ni czy do cie ra³ do mie j s ca po -
¿a ru. W przy pa d ku try ska czy nie jed no krot nie wy stê pu je ko nie cz noœæ za bez pie -
cza nia prze strze ni nad try ska czem, s¹ to w szcze gó l no œci sy tu a cje, gdy try skacz
in sta lo wa ny jest w prze strze ni nad su fi tem pod wie sza nym (rys. 8) lub pod
pod³og¹ pod nie sion¹, w prze strze niach miê dzy rega³owych lub pod stro pem wy -
ko na nym z ma te ria³ów pa l nych. We wska za nych przypadkach potencjalny
rozwój po¿aru mo¿e wystêpowaæ zarówno nad, jak i pod tryskaczem.

Na pod sta wie ba dañ stwier dzo no, ¿e ro dzaj try ska cza de cy du je o kie run ku po -
da wa nia œro d ka ga œ ni cze go. Try ska cze roz py laj¹ce o p³askim stru mie niu na le ¿y
sto so waæ wów czas, gdy lo ka li za cja ma te ria³u pa l ne go mo¿e wy stê po waæ za rów no
nad, jak i pod try ska czem. Po zo sta³e try ska cze, w szcze gó l no œci try ska cze K = 150
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54%
46%

Rys. 6. Wy ni ki po mia ru roz py la nia wody nad i pod de fle kto rem dla try ska cza roz py laj¹cego
o p³askim stru mie niu K= 80 (DN 15) 

îród³o: opra co wa nie w³asne.



na le ¿y sto so waæ wów czas, gdy ma te ria³ pa l ny zlo kali zo wa ny jest pod try ska czem, 
na to miast nad try ska czem wy stê puj¹ stro py z ma te ria³ów nie pa l nych.
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Rys. 7. Wy ni ki po mia ru roz py la nia wody nad i pod de fle kto rem dla try ska cza K = 150 (DN 20)

îród³o: opra co wa nie w³asne.

miejsce monta¿u tryskacza

Rys. 8. In sta la cja try ska czo wa nad su fi tem pod wie sza nym w oto cze niu ma te ria³ów pa l nych.

Fot. Aga ta Do m¿a³



Li te ra tu ra

[1] Do m¿a³ A.: Ba da nie roz dzia³u wody w fun kcji na tê ¿e nia przep³ywu przez ele men ty
wy lo to we wod nych urz¹dzeñ ga œ ni czych. Pra ca ba da w cza w³asna BW/E-422/8/2005.

[2] Wnêk W., Ku bi ca P., Ba siak M.: Stan dar dy pro je kto wa nia urz¹dzeñ try ska czo wych
– po rów na nie g³ów nych pa ra me trów, Bez pie cze ñ stwo i Te ch ni ka Po ¿a r ni cza 2012,
vol. 27/3/12, s. 83–97.

[3] PN-EN 12259-1. Sta³e urz¹dze nia ga œ ni cze. Pod ze spo³y urz¹dzeñ try ska czo wych
i zra sza czo wych. Czêœæ 1: Try ska cze. Wa r sza wa, 2005 r.

Ba da nie wp³ywu ci œ nie nia na roz dzia³ wody dla wy bra nych ele men tów wy lo to wych ... 115

Aga ta DOM¯A£,

Wa l de mar WNÊK,

Prze mys³aw KUBICA,

Sy l wia BOROÑ,

Ma te usz GRABA

Te sting the In flue nce of Wa ter Di strib uti on
Pres sure for Some Outlet Elem ents of Sprin kler

Sys tems 

The ar ticle pre sents the re sults of la bor ato ry stu dies on the di strib uti on of
wa ter be low and above the de flector for se lect ed elem ents of the exhaust
fixed sprin kler sys tems – so cal led sprin klers. The stu dy involved four se lect ed
ty pes of spray – fixed outf low of K = 57, K = 80, K = 150. The aim of the
stu dy was to de term ine how, for se lect ed sprin kler pres sure va riab le in the
ran ge of 0.5–5.0 bar affects the di strib uti on of wa ter be low and above the
de flector, and, the ref ore, the knowled ge of the di strib uti on of wa ter may
affect the se lect ion of a specific application of sprinklers.

Keywords: FES-water sprinklers, water distribution, sprinklers.
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bryg. dr in¿. Wa l de mar JASKÓ£OWSKI

Zak³ad Te o rii Pro ce sów Spa la nia i Wy bu chu

Ka te dra Pod staw Pro ce sów Spa la nia, Wy bu chu i Ga sze nia

Wy dzia³ In ¿y nie rii Bez pie cze ñ stwa Po ¿a ro we go

Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej 

Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we bu dyn ków – pro gno zy
na przysz³oœæ

Wstêp

„Bez pie cze ñ stwo i roz wój to dwa pod sta wo we wy mia ry ist nie nia jed no stek i ca³ych
spo³ecz no œci, w tym spo³ecz no œci zor gani zo wa nych w pa ñ stwa lub or ga ni za cje miê dzy -
naro do we. Te dwa wy mia ry wza je m nie siê wa run kuj¹; bez bez pie cze ñ stwa nie mo ¿ na
ma rzyæ o roz wo ju, roz wój zaœ u³atwia za pe w nia nie bez pie cze ñ stwa”[1].

Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we jest czê œci¹ sze ro ko poj mo wa ne go bez pie cze ñ stwa.
Nie jest ono dane raz na za wsze. Kszta³to wa nie bez pie cze ñ stwa jest pro ce sem
ci¹g³ym, któ re go tre œci¹ (ce lem) jest za pe w nie nie mo ¿ li wo œci prze trwa nia (eg zy -

Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we jest jed nym z naj wa¿ nie j szych wy ma gañ sta wia -

nych wspó³cze s nym bu dyn kom. Po mi mo co raz wiê kszej œwia do mo œci

spo³ecz nej, po dej mo wa nych dzia³añ profi la kty cz nych li cz ba ofiar po ¿a rów

w osta t nich la tach ci¹gle utrzy mu je siê na sta³ym po zio mie. W zwi¹zku

z tym ist nie je ko nie cz noœæ da l szych sze ro ko za kro jo nych wspó l nych dzia³añ 

ró ¿ nych œro do wisk zwi¹za nych z ochron¹ prze ciw po ¿a row¹, edu kacj¹,

ube z pie cze niow¹ i in nych. Ty l ko zin te gro wa ne wie lowy mia ro we dzia³ania

mog¹ przy nieœæ ocze ki wa ny sku tek. Ten ar tku³ ma celu pró bê przed sta wie -

nia pro gnoz na przysz³oœæ w za kre sie bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go bu dyn -

ków, któ re w bli ¿ szej i da l szej per spe kty wie bêd¹ dete r mi no waæ ich po -

ziom bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go. Zmia ny, na któ re wska zu je au tor, zo -

sta³y po dzie lo ne na trzy sfe ry: zmia ny w te ch no lo gii ma te ria³owej, zmia ny

w po dej œciu do pro je kto wa nia bu dyn ków oraz zmia ny spo³ecz ne. Oprócz

opi su prze wi dy wa nych zmian w ob sza rach, o któ rych mowa po wy ¿ej,

au tor wska zu je na nie któ re dzia³ania, któ re na le ¿y podj¹æ, aby osi¹gn¹æ

naj wa¿ nie j szy cel bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go, ja kim jest ogra ni cze nie

li cz by ofiar po ¿a rów bu dyn ków i nie ty l ko.

S³owa klu czo we: bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we, ofia ry po ¿a rów, nano tech no -

lo gia, edu ka cja, pro je kto wa nie na ka zo we, pro je kto wa nie fun kcjo na l ne.
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sten cji) i swo bo dy re a li za cji w³as nych in te re sów ró ¿ nym pod mio tom, w szcze gó l -
no œci po przez sta wia nie czo³a wy zwa niom, re du ko wa nie ry zy ka oraz prze ciw -
dzia³anie (za po bie ga nie i prze ciw sta wia nie siê) po ¿a rom, któ re za gra ¿aj¹ ich
¿y ciu i in te re som. Li cz ba ofiar po ¿a rów w Pol sce od ki l ku lat utrzy mu je siê na
sta³ym po zio mie (ok. 500 osób ro cz nie). Je œli do daæ do tego li cz bê osób ran nych
(3500 osób ro cz nie), stra ty spo wo do wa ne prze sto jem w pro du kcji, utrat¹ miejsc
pra cy to wi daæ, ¿e ko szty spo³ecz ne zwi¹zane z wy stê po wa niem po ¿a rów s¹ bar -
dzo du¿e (dane KG PSP). Li cz ba ofiar œmie r te l nych w po ¿a rach i po szko do wa -
nych jest jednym ze wskaŸników poziomu bezpieczeñstwa po¿arowego.

Po mi mo co raz wiê kszej œwia do mo œci spo³ecz nej, po dej mo wa nych dzia³añ
profi la kty cz nych, za gro ¿e nia po ¿a ro we wca le nie ma lej¹, a wie le wska zu je wrêcz
prze ciw nie, wzra staj¹. Do czyn ni ków wp³ywaj¹cych na te ne ga ty w ne zmia ny za -
li czyæ na le ¿y prze de wszy stkim: para do ksa l nie roz wój cywi liza cy j ny oraz za -
chodz¹ce zmia ny spo³eczne.

Dia g no za obe cne go sta nu bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go w Pol sce upra w nia do 
stwier dze nia, ¿e po trze b ne s¹ zmia ny, któ re po pra wi¹ po ziom bez pie cze ñ stwa
po ¿a ro we go i w re zu l ta cie spo wo duj¹ zmnie j sze nie li cz by ofiar po ¿a rów ogó l -
nie.

W celu re a li za cji za da nia, o któ rym mowa po wy ¿ej po trze b ny jest wy kaz
uporz¹dko wa nych w cza sie ci¹gów dzia³añ (zmian) i sta nów za chodz¹cych po so -
bie, któ re bêd¹ od po wie dzi¹ na prze wi dy wa ne i nie prze widy wa ne zmia ny w ró ¿ -
nych ob sza rach zwi¹za nych z eg zy stencj¹ cz³owie ka. W po ni ¿ szym ar ty ku le
wska za no za gro ¿e nia i per spe kty wy zmian spo³ecz nych, tech nolo gi cz nych, te ch -
ni cz nych, któ re jak wy da je siê bêd¹ dete r mi no waæ w naj bli ¿ szych la tach stan
bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go obywateli w Polsce.

1. Zmia ny w tech nol ogii ma ter ia³owej

W po wstaj¹cych obe c nie bu dyn kach, nie za le ¿ nie od ich prze zna cze nia, du¿a
za wa r toœæ ma te ria³ów pa l nych jest regu³¹, a nie wyj¹tkiem. Do pro du kcji me b li
(rega³ów, me b li tapi ce ro wa nych, biu rek), wy ro bów wyko ñ cze nio wych (wyk³a d -
zin pod³ogo wych, zas³on, okien i in nych ele men tów wy stro ju wnêtrz), osprzê tu
i in sta la cji ele ktry cz nych wy ko rzy stu je siê two rzy wa sztu cz ne, dre w no i two rzy -
wa drze w ne. Ka ¿ da z tych grup ma te ria³ów sta no wi w ró ¿ nym sto p niu za gro ¿e -
nie dla mie sz ka ñ ców czy u¿yt ko w ni ków bu dyn ków. Zu ¿y cie two rzyw w Pol sce
na jed ne go mie sz ka ñ ca, to oko³o 65 kg, pod czas gdy œred nia uni j na, to oko³o
90 kg, a wœród li de rów zu ¿y cie prze kra cza 130 kg/oso bê [2]. Z da nych tych wy ni -
ka, ¿e w naj bli ¿ szych la tach mo ¿e my siê spo dzie waæ wzro stu zu ¿y cia tego ro dza ju 
ma te ria³ów w na szym kra ju. Na rys. 1 przed sta wio no zu ¿y cie two rzyw sztu cz -
nych w Pol sce wraz z po dzia³em na se kto ry prze mys³owe.

Pod czas spa la nia two rzy wa sztu cz ne s¹ Ÿród³em du ¿ych ilo œci ciep³a (œred nie
ciep³o spa la nia wy no si 40 MJ/kg), dymu oraz pro du któw to ksy cz nych. 
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Pod czas po ¿a rów, w któ rych spa laj¹ siê two rzy wa sztu cz ne ju¿ po 1-3 min. po -
wsta je taka iloœæ dymu i stê ¿e nie to ksy cz ne ga zów, ¿e sku te cz na i bez pie cz na ewa -
ku a cja z po mie sz czeñ ob jê tych po ¿a rem jest bar dzo utru d nio na, a wrêcz nie mo ¿ li -
wa. Œre d nio przed up³ywem 3 mi nut mo ¿ li we jest wyst¹pie nie roz go rze nia1.
Trze ba pa miê taæ, ¿e wów czas tem pe ra tu ra w po mie sz cze niu wy no si co naj mniej
600°C. Bry ty j skie ba da nia po ka zuj¹, ¿e na prze strze ni osta t nich 50 lat czas
do wyst¹pie nia roz go rze nia uleg³ skró ce niu 8 razy. Mo ¿ na to wyt³uma czyæ m.in.
zwiê kszon¹ liczb¹ two rzyw sztu cz nych w bu dyn kach mie sz ka l nych [3]. Je œli
przyj¹æ, ¿e do sta te cz nie bez pie cz na tem pe ra tu ra dla cz³owie ka pod czas ewa ku a cji
wy no si 60°C, to czas na bez pieczn¹ i sku teczn¹ ewa ku a cjê jest bar dzo kró t ki. Ja kie
to przy no si w rze czy wi sto œci sku t ki? Nie ste ty, co ja kiœ czas mo ¿e my siê prze ko naæ,
czy taj¹c o sku t kach po ¿a rów w me diach (pra sie, In ter ne cie, TV) b¹dŸ do œwia d -
czaj¹c ich pod czas pro wa dze nia dzia³añ ra to w ni czych. Oka zu je siê, ¿e czê sto u ofiar 
œmie r te l nych ta kich po ¿a rów nie stwier dza siê ob ra ¿eñ spo wo do wa nych pro mie -
nio wa niem cie p l nym. Wy ni ka z tego, ¿e pra wdo po dobn¹ przy czyn¹ œmie r ci by³o
od dzia³ywa nie dymu i to ksy cz nych pro du któw spa la nia. Po twier dzaj¹ to sta ty sty ki 
– 80% ofiar po ¿a rów gi nie z po wo du za tru cia ga za mi po ¿a ro wy mi!

To im p li ku je po trze bê zmian w te ch no lo gii pro du kcji ma te ria³ów wyko rzy s -
ty wa nych do wy ko ñ cze nia i wy po sa ¿e nia do mów czy mie sz kañ. Ten pro ces trwa.
Spe cja li œci z za kre su in ¿y nie rii ma te ria³owej nie ustaj¹ w pra cach na uko wych
i ba da w czych, któ rych ce lem jest po pra wa w³aœci wo œci po ¿a ro wych ma te ria³ów
po wszech nie wyko rzy sty wa nych w budo w ni c twie. Do ty ch czas zna ne i wyko rzy -
sty wa ne mody fi ka to ry spa la nia (œro d ki og nio chron ne) nie za pe w niaj¹ ko m p lek so -
wej po pra wy w³aœci wo œci pa l nych ma te ria³ów bu do w la nych, tzn. ob ni ¿e nie szy b -
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Rys. 1. Zu ¿y cie two rzyw sztu cz nych w Pol sce

îród³o: [3].

1 Roz go rze nie to taki stan po ¿a ru, w któ rym po ¿ar prze cho dzi z powie rzch nio we go w prze strzen ny
(po ¿ar wype³nia ca³e po mie sz cze nie).



ko œci wy dzie la nia ciep³a nie za wsze idzie w pa rze ze zmnie j sze niem siê ilo œci
wy dzie la ne go dymu oraz ogra ni cze niem emi sji pro du któw to ksy cz nych. 

Para do ksa l nie po zy ty w ne zmia ny w te ch no lo gii ma te ria³owej zwi¹zane s¹
z mo ¿ liw¹ pod wy¿k¹ cen ropy na fto wej. Dro ¿ sza ropa na fto wa, to dro ¿ sze ko szty
pro du kcji two rzyw sztu cz nych. Gdy by tak siê sta³o, ist nie je wte dy szan sa na wy -
ko rzy sta nie w wiê kszym za kre sie ma te ria³ów na tu ra l nych, czy li w szcze gó l no œci
dre w na. I nie cho dzi tu o dre w no w na tu ra l nej, li tej po sta ci, ale o od pa dy drze w ne 
w po sta ci wió rów, py³ów, któ re z po wo dze niem mog¹ byæ wyko rzy sty wa ne
w prze my œle two rzyw sztu cz nych. Te ch no lo gia ta ju¿ jest sto so wa na miê dzy in -
ny mi w USA. Ma te ria³y te zna ne s¹ pod nazw¹ WPC (ang: Wood Pla stic Co m po si -
te). Co raz czê œciej w pro du kcji two rzyw sztu cz nych wy ko rzy stu je siê ta k ¿e inne
pro du kty na tu ra l ne, ubo cz ne. Udzia³ ma te ria³ów na tu ra l nych w pro du kcji two -
rzyw sztu cz nych mo¿e spo wo do waæ zmnie j sze nie za gro ¿eñ po ¿a ro wych zwi¹za -
nych prze de wszy stkim z wy dzie la niem dymu i produktów toksycznych.

Ko rzy st ne zmia ny wi¹¿e siê ta k ¿e z nano tech no lo gi¹, któ rej zdo by cze od ki l -
ku lat wyko rzy sty wa ne s¹ w in ¿y nie rii ma te ria³owej. Two rzy wa sztu cz ne, któ re
zo sta³y zmo dyfi ko wa ne nano doda t ka mi (np.: mont mo ry lo nit) okre œla siê mia -
nem nano kom po zy tów po li me ro wych. Pro wa dzo ne do ty ch czas ba da nia daj¹
pewn¹ nad zie jê, ¿e nano kom po zy ty po li me ro we bêd¹ mia³y lepsz¹ sta bi l noœæ te r -
miczn¹ i zwi¹zan¹ z tym du¿¹ od po rnoœæ na spa la nie. Ba da nia wy ka za³y, ¿e szy b -
koœæ wy dzie la nia ciep³a pod czas spa la nia nano kom po zy tów po li me ro wych
zmnie j sza siê od 20 do 50% wa r to œci szy b ko œci wy dzie la nia ciep³a (HRR) w po -
rów na niu z czyst¹ ma tryc¹ po li me row¹. Za sto so wa nie na no do dat ku po zwa la za -
rów no na zna cz ne zwiê ksze nie od po rno œci na spa la nie po li me ru, jak i po pra wê
jego w³aœci wo œci. Ule p szo ne ma te ria³y to ta k ¿e zmnie j sze nie ry zy ka za pa le nia,
cho cia ¿ by me b li tapi ce ro wa nych, od nie do pa³ka pa pie ro sa. Nie oz na cza to jed -
nak, ¿e ca³ko wi cie unie pa l nia po li mer (two rzy wo sztu cz ne). W do sta te cz nie wy -
so kiej tem pe ra tu rze nano kom po zy ty spa laj¹ siê jak ka ¿ da sub stan cja or ga ni cz na.
Na le ¿y siê spo dzie waæ, ¿e pra ce nauko wo-ba da w cze z wy ko rzy sta niem nano do -
da t ków bêd¹ kon tynu o wa ne. Szan se w nano tech no lo gii wi dzi ta k ¿e Na ro do we
Cen trum Ba dañ i Roz wo ju, któ re fi nan su je li cz ne pro je kty nauko wo-ba da w cze,
w tym cen tra na uko we (np. Cen trum Dyda ktycz no-Na uko we Mikro ele ktro ni ki
i Nano tech no lo gii w Rze szo wie), których celem jest dostarczenie technologii
wytwarzania materia³ów o obni¿onej palnoœci.

2. Zmia ny w pode jœciu do pro jekt owa nia bud ynków

In ¿y nie ria bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go, po do b nie jak inne dys cy p li ny (dzie -
dzi ny) in¿y nie ry j ne, jest po da t na na ewo lu cjê, któ rej te m po zmian jest po chodn¹
roz wo ju bu dow ni c twa. Obe c ny sy stem pra w ny zwi¹zany z pro je kto wa niem bu -
dyn ków, w za kre sie bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go ma w prze wa ¿aj¹cej czê œci cha -
ra kter na ka zo wy. W przy pa d ku bu dyn ków, szcze gó l nie tych o nie ty po wych roz -
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wi¹za niach archi tekto ni cz nych, w któ rych za sto so wa no nowe te ch no lo gie
ma te ria³owe czy bu dyn ków wy so ko œcio wych, spe³nie nie wy ma gañ, o któ rych
mowa w przed mio to wych prze pi sach jest bar dzo utru d nio ne, wrêcz nie mo ¿ li we.
In ¿y nie riê bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go w Pol sce cze kaj¹ za pe w ne w naj bli ¿ szych
la tach zmia ny re gu la cji pra wnych do tycz¹ce pro je kto wa nia w za kre sie prze j œcia
z po dej œcia na ka zo we go w fun kcjo na l ny. Kon ce p cja pro je kto wa nia bu dyn ków
w o pa r ciu o fun kcjo na l ne po dej œcie opie ra siê na wy ko rzy sta niu tzw. do brej pra k -
ty ki in ¿y nie r skiej, któ rej za sto so wa nie ma za pe w niæ ilo œcio wo akce pto wa l ny po -
ziom bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go, czy li taki po ziom, któ ry jest spo³ecz nie akce p -
to wa l ny. Miar¹ po zio mu bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go mo¿e byæ np.: czas
po trze b ny do prze pro wa dze nia sku te cz nej i bez pie cz nej ewa ku a cji z bu dyn ku,
któ ry jest dete rmi no wa ny szy b ko œci¹ two rze nia siê wa run ków kry ty cz nych
w œro do wi sku po ¿a ro wym. Po ziom krea ty w no œci w do bo rze roz wi¹zañ te ch ni cz -
nych, jaki daje po wy ¿szy pa ra dy g mat, jest jego naj wiêksz¹ za let¹, ale za ra zem naj -
wiêksz¹ wad¹. Pro je kto wa nie opa r te o cele fun kcjo na l ne mo¿e za pe w niæ bar dziej
sku teczn¹ ochro nê prze ciw po ¿a row¹, uwzglêdniaj¹c¹ konkretn¹ potrzebê, a do -
da t ko wo równie¿ uzupe³nienie wiedzy na temat potencjalnych strat.

Kon ce p cja opa r ta na „do brej pra kty ce in ¿y nie r skiej” po wo du je, ¿e na stê pu je
prze rzu ce nie wiê kszej odpo wie dzial no œci mo ra l nej i pra wnej z or ga nów pa ñ stwa, 
któ re tworz¹ prze pi sy pra wa, na jed no stki (in ¿y nie rów), któ re sto suj¹ to pra wo
w pra kty ce.

Tak jak zo sta³o po wie dzia ne wcze œ niej, kon ce p cja pro je kto wa nia opa r ta na
para dy g ma cie spo³ecz nej akce pto wal no œci daje w du ¿ej mie rze woln¹ rêkê in ¿y -
nie ro wi w do bo rze roz wi¹zañ te ch ni cz nych, orga niza cy j nych i jest nie kwe stio no -
wan¹ jego za let¹. Swo bo da dana in ¿y nie ro wi w za kre sie za pro pono wa nych roz -
wi¹zañ mo¿e byæ zgu b na, je œli bra ku je mu do sta te cz nych umie jê t no œci,
do œwia d cze nia, wie dzy, ko m pe ten cji, a ta k ¿e w³aœci wych za sad ety cz nych. Po zo -
sta je za sta no wiæ siê, jak te wady zmi nima li zo waæ i w jaki spo sób uwy da t niæ za le -
ty? Jak „bez pie cz nie” prze pro wa dziæ œro do wi sko in ¿y nie rów od po dej œcia na ka -
zo we go do po dej œcia fun kcjo nal ne go? Wy ma ga to sze ro kiej dys ku sji œro do wi ska,
któ rej przed miot nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

3. Zmia ny spo³ecz ne

Roz wój cywi liza cy j ny i po stêp tech nolo gi cz ny po wo duj¹, ¿e co raz wiê cej u¿y -
wa my urz¹dzeñ ele ktry cz nych i ele ktro ni cz nych. Pre sja ryn ku po wo du je, ¿e pre -
mie ry no wo œci s¹ czê st sze ni¿ ki l ka czy ki l ka na œcie lat temu. Nowo wpro wa dzo ne 
do ob ro tu urz¹dze nia ce chu je „cho ro ba wie ku dzie ciê ce go” (s¹ nie do pra cowa ne), 
co wi¹¿e siê z wiê kszym ry zy kiem awa rii, któ rych sku t kiem mo¿e byæ na
przyk³ad za pa le nie siê da ne go urz¹dze nia. Do tego do cho dzi pre sja eko no mi cz -
na. Wy mo gi ryn ku spra wiaj¹, ¿e pro du cen ci chc¹ pro du ko waæ du¿o i ta nio. To
im p li ku je wiêksze ryzyko po¿aru.

120 Zeszyty Naukowe SGSP nr 52 (4) 2014



Ko le j ne za gro ¿e nie, któ re wi¹¿e siê z roz wo jem cywi liza cy j nym, ku l tu ro wym, 
bo ga ce niem siê spo³ecze ñ stwa, to moda na go to wa nie i zwi¹zane z tym u¿y wa nie
ku che nek ga zo wych. An ga ¿o wa nie w tê czyn noœæ dzie ci ro dzi do da t ko we za gro -
¿e nia, któ re zwiê kszaj¹ ry zy ko po¿aru.

W osta t nich la tach ob se r wu je siê zwiê kszon¹ mi gra cjê spo³ecze ñ stwa poza cen -
trum aglo me ra cji mie j skich i bu do wa nie do mów, za rów no se zo no wych, jak i ca³oro -
cz nych, mu ro wa nych i dre w nia nych. Ten den cja do bu do wy do mów drew nia nych bê -
dzie siê na si laæ. Prze ma wiaj¹ za tym ko szty bu do wy, a ta k ¿e eko lo gia. Pra kty cz nie
ka ¿ dy z tych do mów wy po sa ¿o ny jest w ko mi nek, któ ry pe³ni nie ty l ko fun kcjê de -
ko ra cyjn¹ i u¿y wa ny jest oka zjo na l nie, ale ta k ¿e co raz czê œciej – w po³¹cze niu z te ch -
no lo gi¹ p³asz cza wod ne go – za stê pu je ca³ko wi cie lub wspie ra tra dy cy j ne in sta la cje
grze w cze. To stwa rza do da t ko we za gro ¿e nia, któ re na le ¿y braæ pod uwa gê. 

Ry nek pra cy wy mu sza ta k ¿e mi gra cjê, szcze gó l nie m³odych lu dzi w kie run ku
od wro t nym, tzn. z te re nów wie j skich do mia sta. Po trze ba no wych mie sz kañ. Czê -
sto po wstaj¹ one na ma³ych po wie rz ch niach, po zba wio nych wy zna czo nych miejsc
par kin go wych. Mamy co raz wiê cej sa mo cho dów, bra ku je mie j s ca na ich par ko wa -
nie. Ja kie to ro dzi kon se k wen cje? Oczy wi œcie trud no œci z do ta r ciem jed no stek
stra ¿y po ¿a r nej do mie j s ca po ¿a ru i pod jê ciem sku te cz nych dzia³añ ra to w ni czych. 

W domu, w któ rym s¹ ma³e dzie ci, ale ta k ¿e i oso by do ros³e pra so wa nie jest
czyn no œci¹ szcze gó l nie wy ma gaj¹c¹. Z jed nej stro ny rze czy do pra so wa nia przy by -
wa, gdy¿ ubra nia i po œciel dzie ci wa r to, ze wzglê du na hi gie nê, po ka ¿ dym pra niu
upra so waæ. Do ty czy to zw³asz cza tych dzie ci, któ re maj¹ wra ¿ liw¹ skó rê, ale r giê.
Nie ste ty od se tek dzie ci ale r gi cz nych zwiê ksza siê. Po dru gie bo ga ce nie siê
spo³ecze ñ stwa to wiê cej ubrañ. Zda rza siê, ¿e od pra so wa nia ode rwie p³acz dzie cka
– w ta kiej sy tu a cji ³atwo za po mnieæ o wy³¹cze niu ¿e la z ka. Mo ¿ na przy pu sz czaæ, ¿e
za gro ¿e nie po ¿a ro we zwi¹zane z u¿y t ko wa niem ¿e la z ka wzro œ nie. Na szczê œcie co -
raz wiê cej pro du cen tów wpro wa dza bar dziej bez pie cz ne pro du kty. Nie któ re z nich
maj¹ w swo jej ofe r cie ¿e la z ka z funkcj¹ „stra ¿ak”, któ rych dzia³anie po le ga na tym,
¿e same siê wy³¹czaj¹, gdy po zo stan¹ w jed nej po zy cji nie ru cho me przez okre œlo ny
czas. ¯ela z ko syg na li zu je pro blem ala r mem aku sty cz nym i wi zu a l nym. 

Sta rze nie siê spo³ecze ñ stwa, co raz d³u¿ sza œred nia ¿y cia i zwi¹zane z tym dys -
fun kcje, nie rza d ko po³¹czo ne z sa mo tnym za mie szki wa niem, to ta k ¿e za gro ¿e nie 
dla za cho wa nia w³aœci we go po zio mu bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go. Trud no œci
z per cepcj¹, ocen¹ sy tu a cji, a ta k ¿e trud no œci z po ru sza niem siê, to wy sta r czaj¹ce
czyn ni ki, któ re ka¿¹ my œleæ ze szcze góln¹ trosk¹ o tej gru pie spo³ecz nej w naj bli¿ -
szych la tach. 

Po wy ¿szy ma te ria³ od no si³ siê do ne ga ty w nych zmian wp³ywaj¹cych na po gor -
sze nie po zio mu bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go, ale s¹ ta k ¿e po zy ty w ne pro gno zy.
W ko le j nych la tach na le ¿y ocze ki waæ, ¿e ten den cja zwi¹zana ze zmnie j sze niem licz -
by osób pal¹cych pa pie ro sy bê dzie siê utrzy my waæ. Ma na to wp³yw wiê ksza œwia -
do moœæ za gro ¿eñ zwi¹za nych z pa le niem ty to niu, akcje pro zdro wo t ne, e- pa pie ro -
sy, ogra ni cze nie pra w ne, po li ty ka UE. Tym sa mym ry zy ko po ¿a ru od nie do pa³ka
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po win no siê ob ni ¿yæ. Poza tym ju¿ te raz pro wa dzo ne s¹ pra ce, któ rych ce lem jest
wy pro duko wa nie pa pie ro sa, któ ry bê dzie spa la³ siê w ni ¿ szej tem pe ra tu rze. Ponad -
to urz¹dze nia ku chen ne ga zo we te¿ s¹ co raz le piej za bez pie cza ne przed sku t ka mi
nie ostro ¿ no œci cz³owie ka (auto ma ty cz ne za mkniê cie dop³ywu gazu). 

Jak wy ni ka z po wy ¿sze go, szcze gó l nie w sfe rze spo³ecz nej cze kaj¹ nas du¿e
zmia ny, któ rych w³aœci wie nie mo ¿e my za ha mo waæ. Ju¿ te raz po trze b ne s¹ wie -
lowy mia ro we dzia³ania przy go to wuj¹ce spo³ecze ñ stwo na zmia ny, któ re za ha -
muj¹ mo ¿ li we ob ni ¿e nie siê po zio mu bez pie cze ñ stwa po¿arowego.

Edu ka cja w za kre sie bez pie cze ñ stwa jest prio ry te tem w za kre sie pre wen cji spo -
³ecz nej. Bior¹c za pod sta wê dane sta ty sty cz ne o li cz bie ofiar i po szko do wa nych
w po ¿a rach wi daæ, ¿e jest ci¹gle wie le do zro bie nia w tym ob sza rze. Po mi mo wie -
lu akcji pro wa dzo nych przez or ga ny in sty tu cjo nalne wspie ra ne przez me dia
œwia do moœæ spo³ecz na w za kre sie bez pie cze ñ stwa jest ci¹gle nie za do wa laj¹ca.
Œwia d czy o tym cho cia ¿ by fakt, ¿e w Pol sce czu jek dymu oraz czu j ni ków CO jest
zain sta lo wa nych w oko³o 1% go spo darstw do mo wych, pod czas gdy w kra jach
skan dy na wskich oko³o 90%. Na le ¿y za tem po szu ki waæ no wych na rzê dzi edu ka -
cy j nych, nie zna nych w Pol sce, któ re dadz¹ bar dziej efe kty w ne wy ni ki w ob sza rze 
pro fi la kty ki spo³ecz nej. Jed nym z pro po no wa nych na rzê dzi edu ka cy j nych mo¿e
byæ mo bi l ny tre na ¿er, dziê ki któ re mu jest szan sa na zna cz nie pod nie sie nie ja ko -
œci kszta³ce nia pol skich dzie ci. Umo ¿ li wi on szcze gó³ow¹ edu ka cjê w ta kich ob -
sza rach jak m.in.: czu j ki dymu i czu j ni ki CO2 (za sa da i efekt dzia³ania), spo so by
ala r mo wa nia stra ¿y po ¿a r nych, do mo we pla ny ewa ku a cji (za gro ¿e nia wy ni kaj¹ce 
z po ¿a ru, po trze ba i za sa dy sporz¹dza nia do mo we go pla nu ewa ku a cji, za sa dy po -
ru sza nia siê w po mie sz cze niach wype³nio nych dy mem), bez pie cz ne za cho wa nia
w ku ch ni oraz pod czas eks plo a ta cji urz¹dzeñ i in sta la cji grze w czych, bez pie cze ñ -
stwo po ¿a ro we w ku ch ni (stra te gie ogra ni cza nia ry zy ka po ¿a ro we go, po ten cja l ne
Ÿród³a po ¿a ru w ku ch ni, spo so by po stê po wa nia na wy pa dek po ¿a ru, dzie ci w kuch -
ni). Ponad to ka ¿ de z dzie ci otrzy my wa³oby ma te ria³y z za kre su bez pie cze ñ stwa
po ¿a ro we go, któ re by³yby de dy ko wa ne dla ro dzi ców, dzia d ków. Mo bi l ny tre na -
¿er móg³by „od wie dzaæ” nie ty l ko pla ców ki oœwia to we ale rów nie¿ im pre zy ma -
so we orga ni zo wa ne przez ró ¿ ne pod mio ty. Edu ka cja i szko le nia dla dzie ci w wie -
ku przed szko l nym i szko l nym jest uwa ¿a na za szcze gó l nie sku teczn¹ po nie wa¿
przek³ada siê ona na zwiê ksze nie œwia do mo œci w ca³ej po pu la cji. Taka edu ka cja
po win na byæ obo wi¹zko wym ele men tem w pro ce sie edu ka cji. Te le wi zja jest ko -
le j nym me dium, któ re po win ny byæ wyko rzy sty wa ne do roz po wszech nia nia in -
fo r ma cji na te mat ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej. 

Za dbaæ na le ¿y ta k ¿e o edu ka cjê na uczy cie li. Wspa r ciem dla na uczy cie li, ale
ta k ¿e dla wszy stkich oby wa te li po win na byæ in ter ne to wa pla t fo r ma edu ka cy j na
za wie raj¹ca po trze b ne ma te ria³y. W osta t nich la tach co raz wiêksz¹ popu la r no œci¹ 
ciesz¹ siê ró ¿ ne go ro dza ju poza obo wi¹zko we fo r my do dat ko we go kszta³ce nia
(uni wer sy te ty otwa r te, uni wer sy te ty II i III wie ku inne). Na le ¿y wy ko rzy staæ te
in sty tu cje i do trzeæ tam z edu kacj¹ w za kre sie bez pie cze ñ stwa. Opi sa ne po wy ¿ej
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dzia³ania na pe w no za owo cuj¹ wzro stem œwia do mo œci spo³ecz nej oraz po pra wi¹
bez pie cze ñ stwo po¿arowe polskiego spo³eczeñstwa.

Pod sum owa nie

Zmnie j sze nie li cz by ofiar œmie r te l nych i osób po szko do wa nych w po ¿a rach
bu dyn ków, to prio ry te to we dzia³anie w ob sza rze bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go.
Nic nie jest cen nie j sze ni¿ ¿y cie lu dz kie. Po win ni œmy go chro niæ wsze l ki mi spo -
so ba mi. To tru izm. Je œli mimo wszy stko to ko goœ nie prze ko nu je, to ra chu nek
eko no mi cz ny po ka zu je, ¿e stra ty bez po œred nie i po œred nie na ka zuj¹ szy b kie pod -
jê cie dzia³añ w przedmiotowym obszarze.

Prze wi dy wa ne i opi sa ne w ni nie j szym ar ty ku le dzia³ania, za bie gi po win ny re -
a l nie wp³yn¹æ w d³u¿ szej per spe kty wie na zmnie j sze nie li cz by ofiar œmie r te l nych 
i po szko do wa nych w po ¿a rach bu dyn ków, co za tym idzie po pra wiæ bez pie cze ñ -
stwo oby wa te li, któ re jest na czeln¹ po trzeb¹ cz³owie ka.
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Build ings Fire Safety – Prog no sis

Fire sa fe ty re qu i re ments for bu i l dings are one of the most im po r tant
stan dards that pre sent bu i l dings must comply with. De spi te gro wing so cial
cons cio u s ness and pre ven ti ve ac tions ta ken, the nu m ber of fa ta li ties in
bu i l ding fi res in re cent ye ars re ma ins at the same le vel. The re fo re, it is
ne ces sa ry to in ten si fy ef forts of va rio us com mu ni ties con ne c ted with fire
sa fe ty, edu ca tion, in su ran ce, etc. Only clo se ly in te gra ted ac tions of huge
im pact may re sult in de si red ef fect. The main goal of this ar ti c le is to di s cuss
fu tu re trends of the stan dards of bu i l ding fire sa fe ty. They de te r mi ne the le vel
of fire sa fe ty in the long and short term. The chan ges de scri bed by the au t hor
were di vi ded into three gro ups: chan ges in ma te rial scien ce, chan ges in the
ap proach to bu i l ding de sign, so cial chan ges. De spi te de scri bed abo ve to pics,
the au t hor in di ca tes some ac tions, that sho uld be ta ken to achie ve the most
im po r tant ob je c ti ve of fire sa fe ty, which is the decrease in fatalities in building 
fires.

Ke y words: fire sa fe ty, fire fa ta li ties, nano tech no lo gy, edu ca tion, fun c tio nal
de sign, per fo r man ce ba sed de sign, per spe c ti ve ba sed de sign.
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