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dr in¿. Ta de usz TE R LI KO WSKI

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

Stan in fra stru ktu ry kry ty cz nej pa ñ stwa w aspe kcie
jej po da t no œci na za gro ¿e nia1

The Condition of State Critical Infrastructure
Considering its Vulnerability to Threats

Omó wie nie

W ar ty ku le omó wio no zna cze nie in fra stru ktu ry kry ty cz nej pa ñ stwa w ogó l nym
kon te k œcie jego bez pie cze ñ stwa. Przed sta wio no ogóln¹ cha ra kte ry stykê in fra stru k -
tu ry pa ñ stwa, w tym cha ra kte ry stykê in fra stru ktu ry kry ty cz nej. Uwa gê po œwiê co no
cha ra kte ry styce sy ste mów in fra stru ktu ry kry ty cz nej wed³ug sta nu na 2011 r., na
pod sta wie da nych Rz¹do we go Cen trum Bez pie cze ñ stwa bêd¹cego rz¹dow¹
agend¹ maj¹c¹ w swo ich w³aœci wo œciach sy ste my bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa, w tym
sy stem in fra stru ktu ry kry ty cz nej. Ana li zie pod da no sy stem ener ge ty cz ny – prze de
wszy stkim za opa trze nie w ene r giê i pa li wa, sy stem ³¹czno œci, w³¹czaj¹c w ten sy -
stem ra dio, te le wi zjê i in ter net jako pod sta wo we œro d ki kszta³to wa nia opi nii
spo³ecz nej, sy stem ochro ny zdro wia, za opa trze nia w ¿y w noœæ i po do b ne pod sy ste -
my wa run kuj¹ce fun kcjo no wa nie pa ñ stwa i gwa ran tuj¹ce bez pie cze ñ stwo
spo³ecze ñ stwa. Zwró co no uwa gê na sy ste my trans po rtu jako sy ste my maj¹ce
znacz¹cy wp³yw na roz wój eko no mi cz ny, go spo da r czy i spo³ecz ny, a ta k ¿e na
sy ste my ra to w ni cze w za kre sie ochro ny lud no œci, mie nia i œro do wi ska przed sku t ka -
mi za gro ¿eñ na tu ra l nych i cywi liza cy j nych czê sto maj¹cych swo je przy czy ny w po -
wszech nej glo ba li za cji ¿y cia i roz wo ju lu dz ko œci.

W ar ty ku le pod jê to ta k ¿e pró bê wska za nia na ró ¿ ne go ro dza ju za gro ¿e nia
w pod sta wo wych ob sza rach fun kcjo no wa nia pa ñ stwa, ta kich jak: go spo da r czy,
po li ty cz ny, ku l tu ro wy, œro do wi sko wy, tech nolo gi cz ny itp.

1 Tre œci za wa r te w ar ty ku le od nosz¹ siê do wy bra nych re zu l ta tów ba dañ prze pro wa dzo nych w ra -
mach pro je ktu rea lizo wa neo w za kre sie bez pie cze ñ stwa i ob ron no œci pa ñ stwa pt. „Sy stem Bez pie cze ñ -
stwa Na ro do we go RP” fi nan sowa ne go ze œro d ków Na ro do we go Cen trum Ba dañ i Roz wo ju na pod sta -
wie umo wy nr DOBR/0076/R/ID1/2012/03 z 18.12.2012, kier. nauk.W. Ki t ler.
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Tre œci za wa r te w ar ty ku le od nosz¹ siê do wy bra nych re zu l ta tów ba dañ
prze pro wa dzo nych w ra mach pro je ktu rea lizo wa ne go w za kre sie bez pie cze ñ stwa
i ob ron no œci pa ñ stwa pt. „Sy stem Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go RP” fi nan sowa -
ne go ze œro d ków Na ro do we go Cen trum Ba dañ i Roz wo ju na pod sta wie umo wy
nr DOBR/0076/R/ID1/2012/03 z 18.12.2012, kier. nauk. W. Ki t ler.

Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e dane sta ty sty cz ne za wa r te w ar ty ku le po chodz¹ z okre su,
w któ rym by³a pro wa dzo na ana li za dla po trzeb rea lizo wa ne go pro je ktu. W zwi¹zku 
z tym, ¿e ar ty ku³ jest pre zen tacj¹ tre œci pro je ktu i jego upo wsze ch nie niem, dane
sta ty sty cz ne mog¹ stwa rzaæ prze œwia d cze nie o nie aktu al no œci tre œci ar ty ku³u,
jed nak ua ktua l nie nie da nych sta ty sty cz nych zmie ni³oby treœæ ar ty ku³u jako
ma te ria³u z prze pro wa dzo nych ba dañ w ra mach pro je ktu pt. „Sy stem Bez pie -
cze ñ stwa Na ro do we go RP”. Dane sta ty sty cz ne wska zuj¹ prze de wszy stkim na
pro blem a nie maja wska zaæ sta nu rze czy wi ste go.

S³owa klu czo we: bez pie cze ñ stwo na ro do we, sy stem bez pie cze ñ stwa na ro do we -
go, za gro ¿e nia, po da t noœæ na za gro ¿e nia, ro dza je za gro ¿eñ, in fra stru ktu ra kry ty cz -
na, sy stem in fra stru ktu ry.

Sum ma ry

The ar ti c le di s cus ses the im po r tan ce of sta te cri ti cal in fra stru ctu re con si de ring
the sta te sa fe ty. The ge ne ral cha rac te ri stic of sta te in fra stru ctu re in clu ding cri ti cal
in fra stru ctu re has been de scri bed. The au t hor de scri bes the sy stems of cri ti cal
in fra stru ctu re ope ra ting in 2011 using the data ba sis from Rz¹dowe Cen trum
Bez pie cze ñ stwa (Go ve r n ment Cen tre for Se cu ri ty) which is the go ve r n ment
de pa r t ment re spon si b le for sta te sa fe ty sy stems in clu ding cri ti cal in fra stru ctu re.
The ar ti c le ana ly ses the fol lo wing sy stems: – the ene r gy sy stem, first thing, the
ene r gy and fuel sup p ly, – the com mu ni ca tion sy stem in clu ding ra dio, te le vi sion and
in ter net as the cru cial me dia in flu en cing the so cial opi nion, – he alth care and food
sup p ly sy stems and ot her si mi lar sy stems which gu a ran tee sta te good fun c tio ning
and its sa fe ty. The spe cial at ten tion was paid both, on trans port as a sy stem which
con side ra b le in flu en ces eco no mic and so cial de ve lo p ment and on re s cue sy stems
ope ra ting to pro tect pe o p le, pro per ty and en vi ron ment aga inst the ef fects of na tu ral 
and man- made di sa sters of ten ha ving the ir ca u ses in com mon glo ba li za tion and
de ve lo p ment of man kind. 

The au t hor tries to po int out va rio us kinds of thre ats pre sent in the ba sic are as of
sta te such as: eco no mic, po li ti cal, cu l tu ral, en vi ron men tal, tech no lo gi cal and
others.

The ideas pre sent in the ar ticle deal with some se lect ed re sults of re sea rch
car ried wi thin the pro ject about sa fety and de fense of a co unt ry ti tled ‘Sys tem
Bezp ie czeñstwa Na rod owe go’ (’The Sys tem of Na tion al Sa fety of Re pub lic of
Po land’). The pro ject was fi nanc ed by Na rod owe Cen trum Bad añ I Roz woju ( the
Na tion al Cen tre of Re sea rch and Deve lopment) on the ba sis of agree ment no
DOBR/0076/R/ID1/2012/03 from 18.12.2012, chief scientist W.Kitler.



Wstêp

Zhar moni zo wa ny roz wój kra ju i jego spo³ecze ñ stwa umo ¿ li wiaj¹cy za spo ko -
je nie pod sta wo wych po trzeb ¿y cio wych nie jest mo ¿ li wy bez fun kcjo nuj¹cych
w pa ñ stwie od po wied nich sy ste mów pra wno-u stro jo wych oraz tech nicz no - funk -
cjo na l nych. Aby ka ¿ dy oby wa tel z oso b na, na ród i w kon se k wen cji pa ñ stwo jako
ca³oœæ w ro zu mie niu geo poli ty cz nym i spo³ecz nym, mog³o siê roz wi jaæ w spo sób
nie zak³ócaj¹cy jego fun kcjo no wa nie, nie zbêd ne s¹ od po wied nie roz wi¹za nia
we wnê trz nej in fra stru ktu ry po³¹czo nej w do bie glo ba li za cji z sy ste ma mi infra -
stru ktura lny mi obe j muj¹cych inne pa ñ stwa, za rów no w za kre sie re gio na l nym,
jak i glo ba l nym. Te roz wi¹za nia sy ste mów in fra stru ktu ry musz¹ byæ ade k wa t ne
do te ch ni ki i uza le ¿ nie nia od niej spo³eczeñstw. Obe c nie ist nie je ko nie cz noœæ
uw z glêd nia nia zwi¹zków wy stê puj¹cych po miê dzy gwa³to w nym, czê sto nie kon -
trolo wa nym roz wo jem te ch ni ki, ogra ni cze nia mi œro dowi sko wy mi wy ni kaj¹cymi 
z po je mno œci eko sy ste mu oraz adap tacy j ny mi mo¿ li wo œcia mi cz³owie ka do
zmie niaj¹cych siê wa run ków œro do wi ska i wy mo gów cywi liza cy j nych. Jak pod -
kre œla S. Ra d ko wski, w obe cnych cza sach co raz czê œciej zwra ca siê uwa gê na ko -
nie cz noœæ ci¹g³ego ana li zo wa nia sy ste mu cz³owiek- techni ka-œro dowi sko2. Efe k -
tem ta kie go po dej œcia do obe cnych pro ble mów re la cji za chodz¹cych po miê dzy
tymi sy ste ma mi jest roz wi niê ta w USA pro ce du ra Te ch no lo gy As se s ment (TA),
któ rej sche mat po ka za no na rys. 1.

Mo ¿ na uz naæ, ¿e zgod nie z przed sta wia nym sche ma tem, stan te ch ni ki i œro do -
wi ska pe³ni rolê ogra ni czeñ, w któ rym funkcj¹ kry te rialn¹ jest po ziom bez pie czeñ -
stwa. Za le ¿ ny jest on od wie dzy i mo ¿ li wo œci inte le ktua l nych cz³owie ka. Kon se k -
wencj¹ ta kie go sta nu rze czy jest wie le zda rzeñ w ¿y ciu spo³eczeñstw, któ re po ja -
wiaj¹ siê w mo men tach trud nych do prze wi dze nia, s¹ przy pa d ko we, lo so we. Jed -
na k ¿e w wiê kszo œci przy pa d ków s¹ re zu l ta tem fun kcjo no wa nia cz³owie ka, jego
dzia³ania b¹dŸ za nie cha nia dzia³ania. Nie któ re z nich s¹ dla cz³owie ka ko rzy st ne, 
inne zaœ (i te s¹ w wiê kszo œci) przy nosz¹ stra ty, czê sto bar dzo do tkli we.

Stan in fra stru ktu ry kry ty cz nej pa ñ stwa w aspe kcie jej po da t no œci na za gro ¿e nia 7

It sho uld be stres sed that sta ti stic data in clu ded in the ar ti c le come from
the pe riod when the ana ly sis ne e ded for the pro ject was car ried out. Be ca u se the
ar ti c le ,in some way, pre sents and pro pa ga tes the pro ject ,the sta ti stic data may
ca u se the im pres sion that the ar ti c le does not deal with the pre sent si tu a tion.
To chan ge the data it wo uld mean to chan ge the con tent of the ar ti c le which is
ba sed on the re se arch ma te rial in clu ded in the pro ject ‘System Bez pie cze ñ stwa
Na ro do we go RP’ (‘The Sy stem of Na tio nal Sa fe ty of Re pu b lic of Poland’) . The data
are to po int the pro blem it self and not to pre sent the real si tu a tion.

Ke y words: na tio nal sa fe ty, sy stem of na tio nal sa fe ty, thre ats, vul nera bi li ty to thre ats, 
kinds of thre ats, cri ti cal in fra stru ctu re, sy stem of cri ti cal in fra stru ctu re

2 S. Ra d ko wski: Pod sta wy bez pie cz nej te ch ni ki. Ofi cy na wy da w ni cza Poli te ch ni ki Wa r sza wskiej,
Wa r sza wa 2003.



W ska li du ¿ych spo³ecz no œci nie ko rzy stny mi zda rze nia mi by³y i s¹ ró ¿ ne go
ro dza ju ka ta stro fy przy rod ni cze, prze mys³owe, wy pa d ki, ata ki ter rory sty cz ne itp. 
W ska li po je dyn cze go cz³owie ka s¹ to wy pa d ki dro go we, ostre za cho ro wa nia, wy -
klu cze nie spo³ecz ne czy bez do mnoœæ. Szcze gó l nie du¿y wzrost zda rzeñ nie -
po¿¹da nych wy stê po wa³ w XIX i XX wie ku3. Wi¹za³o siê to z bar dzo gwa³to w -
nym roz wo jem te ch ni ki i prze mys³u. Li cz ne, w la tach 70. i 80. ubieg³ego wie ku,
po wa ¿ ne ka ta stro fy w prze my œle che mi cz nym, w ene r ge ty ce (zw³asz cza j¹dro -
wej), w lo t ni c twie, ko mu ni ka cji sa mo cho do wej, ka ta stro fy na tu ra l ne (trzê sie nia
zie mi, tsu na mi), ata ki ter rory sty cz ne (WTC w No wym Jor ku, me tro w Lon dy nie
i To kio, poci¹g w Ma dry cie), u¿y cie bro ni ma so we go ra ¿e nia w lo ka l nych kon fli -
ktach zbro j nych spo wo do wa³y wzrost akty w no œci cz³owie ka maj¹cej na celu
zmnie j sze nie po zio mu tych za gro ¿eñ.

Jak po da je P. Ka mi ñ ski4, an gie l ski stra teg wo j sko wy Sir Ba sil Hen ry Li dell
Hart twier dzi³, ¿e stra te gia mi li ta r na, powi¹zana z pla na mi dzia³añ zbro j nych nie
wy sta r czy dla zdo l no œci pa ñ stwa do koor dy no wa nia i kie ro wa nia roz wo jem na ro -
dów. Do tego celu nie zbêd ne s¹ pa ñ stwo we sy ste my ochro ny obie któw szcze gó l nie
wa ¿ nych dla ist nie nia pa ñ stwa, jego na ro du, dla jego roz wo ju i bez pie cze ñ stwa.

Sy stem bez pie cze ñ stwa obie któw szcze gó l nie wa ¿ nych dla ist nie nia pa ñ stwa
i roz wo ju jego na ro du pod le ga re gu la cjom usta wo wym o cha ra kte rze ustro jo -
wym, se kto ro wym, bran ¿o wym, egzy sten cjona l nym itp.
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Œrodowisko
 

Cz³owiek  Technika  

 

Rys. 1. Sche mat re lac ji w sys tem ie cz³owiek-tech nika-œrod owi sko wg S. Rad kows kiego

îród³o: [21].

3 T. Szo pa: Nie za wod noœæ i bez pie cze ñ stwo. Ofi cy na wy da w ni cza Poli te ch ni ki Wa r sza wskiej,
Wa r sza wa 2009.

4 P. Ka mi ñ ski: Sy ste my za bez pie czeñ obie któw in fra stru ktu ry kry ty cz nej. Wpro wa dze nie.
http://www.za bez pie cze nia.com.pl/pub li cy sty ka/.



1. Cha rakt ery sty ka in fras truktu ry pa ñstwa

Cha ra kte ry zuj¹c in fra stru ktu rê pa ñ stwa, na le ¿y pod daæ ana li zie te roz -
wi¹za nia for mal no- praw ne, któ re od nosz¹ siê do ochro ny in fra stru ktu ry,
dziel¹c j¹ pod k¹tem wa ¿ no œci dla jego fun kcjo no wa nia. I tak cha ra kte ry stykê
in fra stru ktu ry pa ñ stwa mo ¿ na oprzeæ o usta wê z 21 li sto pa da 1967 r. o po -
wszech nym obo wi¹zku ob ro ny Rze czpo spo li tej Pol skiej5 oraz wy da nym na jej
pod sta wie roz porz¹dze niu Rady Mi ni strów z 24 cze r w ca 2002 r. w spra wie obiek -
tów szcze gó l nie wa ¿ nych dla bez pie cze ñ stwa i ob ron no œci pa ñ stwa oraz ich
szcze gó l nej ochro ny6. Wed³ug tego roz porz¹dze nia, obie kty in fra stru ktu ry
szcze gó l nie wa ¿ nej dla in te re sów pa ñ stwa dziel¹ siê na dwie ka te go rie. Do pierw -
szej z nich, zwi¹za nej z po ten cja³em ob ron nym pa ñ stwa, na le¿¹: 
– zak³ady pro du kuj¹ce, re mon tuj¹ce, ma ga zy nuj¹ce uz bro je nie, sprzêt wo j sko wy

i œro d ki bo jo we, 
– oœro d ki pro wadz¹ce pra ce nauko wo-ba da w cze oraz kon stru kto r skie w dzie dzi -

nie bez pie cze ñ stwa i ob ron no œci pa ñ stwa,
– ma ga zy ny re zerw pa ñ stwo wych, ta kie jak na przyk³ad bazy pa liw p³yn nych,

gazu, ¿y w no œci, le ków itp.,
– obie kty pod leg³e  mi ni stro wi ob ro ny na ro do wej i obie kty przez nie go nad zo ro -

wa ne,
– obie kty in fra stru ktu ry trans po rtu samo cho do we go, ko le jo we go, lo t ni cze go,

mo r skie go, ¿e glu gi œródl¹do wej, dro gow ni c twa, ko lej ni c twa i ³¹czno œci,
– oœro d ki gro ma dze nia do ku men ta cji geo de zy j nej i kar to gra ficz nej,
– za po ry wod ne,
– urz¹dze nia hy dro tech nicz ne, 
– obie kty na le¿¹ce go jed no stek orga niza cy j nych agen cji wy wia du,
– obie kty Na ro do we go Ban ku Pol skie go,
– obie kty Ban ku Go spo da r stwa Krajo we go, 
– obie kty Pa ñ stwo wej Wy twó r ni Pa pie rów Wa r to œcio wych oraz Men ni cy Pa ñ -

stwo wej,
– obie kty tele komu nika cyj ne s³u¿¹ce na da wa niu pro gra mów ra dio wych i te le wi -

zji pu b li cz nej,
– obie kty, mie j s ca i te re ny w któ rych pro du ko wa ne s¹ lub sto so wa ne albo maga -

zy no wa ne ma te ria³y j¹dro we i od pa dy pro mie nio twór cze.
Do dru giej ka te go rii in fra stru ktu ry zwi¹za nej z po ten cja³em ob ron nym pa ñ -

stwa, za li cza prze de wszy stkim: 
– obie kty or ga nów i jed no stek orga niza cy j nych pod leg³e mi ni strom spraw we -

wnê trz nych oraz ad mi ni stra cji, 
– obie kty jed no stek orga niza cy j nych Agen cji Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go,

Stan in fra stru ktu ry kry ty cz nej pa ñ stwa w aspe kcie jej po da t no œci na za gro ¿e nia 9

5 Usta wa z 21 li sto pa da 1967 r. o po wszech nym obo wi¹zku ob ro ny Rze czpo spo li tej Pol skiej
(Dz.U. z 2002 r. nr 21 poz. 205 z póŸn. zm.).

6 Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 24 cze r w ca 2002 r. ws. obie któw szcze gó l nie wa ¿ nych dla
bez pie cze ñ stwa i ob ron no œci pa ñ stwa oraz ich szcze gó l nej ochro ny (Dz.U. z 2003 r. nr 116 poz. 1090).



– obie kty Po li cji, Stra ¿y Gra ni cz nej i Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej,
– obie kty pod leg³e mi ni stro wi spra wied li wo œci, s³u¿by wiê zien nej oraz jed no stek 

orga niza cy j nych przez nie go nad zo ro wa nych,
– zak³ady, w któ rych dzia³al noœæ ma zwi¹zek z wy do by wa niem ko pa lin pod sta -

wo wych,
– obie kty (mie j s ca) w któ rych pro du ko wa ne, sto so wa ne albo maga zy no wa ne s¹

ma te ria³y stwa rzaj¹ce za gro ¿e nie po ¿a rem lub wy bu chem,
– obie kty, w któ rych pro wa dzo na jest dzia³al noœæ opa r ta na wy ko rzy sta niu to ksy -

cz nych zwi¹zków che mi cz nych ich pre ku r so rów, œro d ków bio lo gi cz nych i mi -
kro biolo gicz nych, mi kro orga niz mów, to ksyn i in nych sub stan cji po wo du -
j¹cych za cho ro wa nia u lu dzi i/lub zwierz¹t,

– ele ktro w nie oraz inne obie kty ele ktroe nerge tycz ne, 
– inne obie kty zna j duj¹ce siê we w³aœci wo œci or ga nów ad mi ni stra cji rz¹do wej lub 

te¿ or ga nów jed no stek sa morz¹du tery to rial ne go, fo r ma cji, in sty tu cji pa ñ stwo -
wych, a ta k ¿e przed siê bio r ców pry wa t nych.
Wy mie nio ne wy ¿ej obie kty w po dzia le na dwie ka te go rie in fra stru ktu ry isto t -

nej dla bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa s¹ pod staw¹ do po dej mo wa nia dzia³añ ochron -
nych. W tym kon te k œcie na le ¿y zwró ciæ uwa gê na tzw. in fra stru ktu rê kry tyczn¹
pa ñ stwa, do któ rej na le¿¹ obie kty in fra stru ktu ry szcze gó l nie wa ¿ ne dla bez pie -
cze ñ stwa i ob ron no œci pa ñ stwa. 

In fra stru ktu ra kry ty cz na pa ñ stwa, jako po jê cie do ko ñ ca lat 90. XX wie ku, od -
no szo na by³a do obie któw stra te gi cz nych, ta kich jak dro gi, mo sty, trans port,
a ich ochro na sta no wi³a bar dzo isto t ny ele ment pla nów ob ron nych pa ñ stwa. Jak
stwier dza P. Kmie cik „ko niec zi mnej wo j ny do pro wa dzi³ do sy tu a cji, w któ rej
uz na no, ¿e ce lo woœæ ata ku na ta kie obie kty jest w¹tpli wa, a u¿y wa nie ta kich obie -
któw w pla nach ob ron nych bez ce lo we”7. W la tach 90. XX wie ku za czê to ana li zo -
waæ tzw. „wra ¿ li woœæ wspó³cze s nych spo³eczeñstw” jako nowe za gro ¿e nie, któ re
mo¿e wy stê po waæ w ska li glo ba l nej jako swo i ste go ro dza ju sku tek upo wsze ch -
nio nych zdo by czy roz wo ju cy wi li za cji. Za gro ¿e nie to wy ra ¿a siê bra kiem przy -
sto so wa nia spo³ecze ñ stwa do ró ¿ ne go ro dza ju ano ma lii, jak np. ano ma lii po go -
do wych i sku t ków awa rii w in fra stru ktu rze te ch ni cz nej. 

Cho cia¿ dla wie lu re gio nów œwia ta wra ¿ li woœæ na ano ma lie po go do we bê dzie
ró ¿ na, to wra ¿ li woœæ spo³ecze ñ stwa w od nie sie niu do sku t ków awa rii w in fra struk -
tu rze te ch ni cz nej unie mo ¿ li wiaj¹cej fun kcjo no wa nie spo³ecze ñ stwa wed³ug no r -
ma l nych stan dar dów jest bar dziej nie bez pie cz na. Przyk³adem tego mo¿e byæ
nowe za gro ¿e nie, któ re oz na czo no s³owem „bla c ko ut”, a od no si siê ono do sku t -
ków awa rii sy ste mów za si la nia w ene r giê ele ktryczn¹.

Tele komu ni ka cja, trans port ko le jo wy, mie j ski, lo t ni czy, sy ste my obs³ugi fi nan -
so wej itp. obs³uguj¹ce fun kcjo no wa nie spo³ecze ñ stwa za le¿¹ od ene r gii elek try cz nej. 
Brak za si la nia w ene r giê to nie ty l ko za³ama nie ko mu ni ka cji, to brak wody, k³opo -
ty tele komu nika cyj ne, unie mo¿ li wie nie ko rzy sta nia z p³at no œci elek tro ni cz nej itp.
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Tego typu zda rze nia zwi¹zane z usz ko dze nia mi sy ste mów in fra stru ktu ry obe -
j muj¹ tzw. za gro ¿e nia wy ni kaj¹ce ze wspó³za le ¿ no œci. Wspó³za le ¿ noœæ wie lu
dzie dzin ¿y cia wspó³cze s ne go œwia ta w do bie po wszech nej glo ba li za cji jest zja wi -
skiem co dzien nym, a w wa run kach no r ma l nych sta je siê zupe³nie oczy wi stym
ele men tem fun kcjo no wa nia pa ñ stwa. Dzie je siê to prze de wszy stkim wsku tek
powi¹zañ wszy stkich dzie dzin ¿y cia ró ¿ ne go ro dza ju wspó³za le ¿ ny mi wiê za mi,
do któ rych na le ¿y w zna cz nej mie rze tele info rma ty ka.

Po raz pie r wszy zwró co no uwa gê na ten fakt pod ko niec XX wie ku pod czas
ana li zo wa nia sy tu a cji, jaka mo¿e siê wy da rzyæ w sy ste mach info rma ty cz nych
przy od czy ta niu daty 1.01.2000. Zda rze nie to na zwa no po wszech nie „syn dro -
mem 2000 r.”. Wa r to przy tym za zna czyæ, ¿e poza nie li cz ny mi przy pa d ka mi nic
szcze gó l ne go siê nie wy da rzy³o. Po mi mo tego, sam fakt wspó³za le ¿ no œci sy ste -
mów info rma ty cz nych sk³oni³ jedn¹ z agen cji NATO, jak¹ jest Ko mi tet ds. Wy -
zwañ Wspó³cze s ne go Spo³ecze ñ stwa do pod jê cia tego pro ble mu8. 

W wy ni ku prze pro wa dzo nych ba dañ i ana liz wyse le kcjo nowa no kry ty cz ne
ele men ty in fra stru ktu ry o glo ba l nym cha ra kte rze dla fun kcjo no wa nia spo³eczeñ -
stwa opa r te go na wspó³za le ¿ no œci. Ele men ta mi tymi s¹:
– tele komu ni ka cja,
– trans port ru ro ci¹gowy,
– sy ste my wo do ci¹gowe,
– sie ci trans po rto we,
– agen dy rz¹dowe,
– agen dy wo j sko we,
– s³u¿by ra to w ni cze.

Wszy stkie te ele men ty kry ty cz ne fun kcjo nuj¹ w opa r ciu o wspó³za le ¿ ne sy ste -
my, któ re s¹ isto t ne dla bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa i ob ron no œci. Usz ko dze nie jed -
ne go ele men tu w ka ¿ dym przy pa d ku po wo du je im p li ka cjê w doty ch cza so wym
fun kcjo no wa niu pa ñ stwa, jego in sty tu cji, us³ug, or ga ni za cji ¿y cia spo³ecze ñ stwa.
¯adne pa ñ stwo nie ma mo ¿ li wo œci fun kcjo no wa nia bez za pe w nie nia sy ste mów
za opa trze nia w wodê, ene r giê, do sta wy pod sta wo wych us³ug, opie kê zdro wotn¹,
bez pie cze ñ stwa eko nomi cz ne go, spo³ecz ne go itp.

Wo bec tego, bar dzo isto t nym ele men tem dzia³ania pa ñ stwa jest ochro na tych
sy ste mów in fra stru ktu ry kry ty cz nej9. Cha ra kte ry zuj¹c ele men ty in fra stru ktu ry,
w tym in fra stru ktu ry kry ty cz nej, na le ¿y uw z glêd niæ ta k ¿e prze pi sy usta wy
z 22 sie r p nia 1997 r. o ochro nie osób i mie nia10, któ ra doœæ pre cy zy j nie okre œla
kry te ria po dzia³u in fra stru ktu ry, wy mie niaj¹c ob sza ry, obie kty i urz¹dze nia pod -
le gaj¹ce obo wi¹zko wej ochro nie. Kry te ria te dziel¹ in fra stru ktu rê na te ele men -
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8 To r - Pet ter Jo h nes: Po da t noœæ na za gro ¿e nia spo³eczeñstwa opa r te go na wspó³za le ¿ no œci. „NA -
TO - Re viev” 2002 r.

9 W. Sko m ra: Ochro na in fra stru ktu ry kry ty cz nej w sy ste mie zarz¹dza nia kry zy so we go. Rz¹dowe
Cen trum Bez pie cze ñ stwa, Wa r sza wa 2001.

10 Usta wa z 22 sie r p nia 1997 r. o ochro nie osób i mie nia  (Dz.U. z 1997 r. nr 114, poz. 740, z póŸn. zm).



ty, któ re zwi¹zane s¹ z ob ron no œci¹ pa ñ stwa, ochron¹ in te re su go spo dar cze go,
bez pie cze ñ stwem pu b li cz nym oraz in ny mi wa ¿ ny mi in te re sa mi pa ñ stwa.

Cha ra kte ry zuj¹c ele men ty in fra stru ktu ry kry ty cz nej pa ñ stwa, na le ¿y opie raæ
siê o prze pi sy usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym11.

Usta wa o zarz¹dza niu kry zy so -
wym de fi niu je in fra stru ktu rê kry -
tyczn¹ jako „sy ste my (obie kty bu -
do w la ne, urz¹dze nia, in sta la cje,
us³ugi) klu czo we dla bez pie cze ñ -
stwa pa ñ stwa i jego oby wa te li oraz
s³u¿¹ce za pe w nie niu spra w ne go
fun k cjo no wa nia or ga nów ad mi ni -
stra cji pu b li cz nej, in sty tu cji,
przed siê bio r ców. In fra stru ktu ra
kry ty cz na obe j mu je sy ste my: za -
opa trze nia w ene r giê i pa li wa,
³¹czno œci i sie ci tele infor maty cz -
nych, fi nan so we, za opa trze nia
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w ¿y w noœæ i wodê, ochro ny zdro wia, trans po rto we i komu nika cy j ne, ra to w ni cze,
za pe w niaj¹ce ci¹g³oœæ dzia³ania ad mi ni stra cji pu b li cz nej, pro du kcji, sk³ado wa -
nia, prze cho wy wa nia i sto so wa nia sub stan cji che mi cz nych i pro mie nio twór -
czych”12. In fra stru k tu rê kry tyczn¹ mo ¿ na zi lu stro waæ sche ma ta mi (rys. 2 i 3).

Okre œle nie ele men tów in fra stru ktu ry kry ty cz nej jest pro ce sem przy na le ¿ nym 
do ka ¿ de go or ga nu ad mi ni stra cji na wszy stkich szcze b lach orga niza cy j nych.
Pod staw¹ do okre œle nia ele men tów in fra stru ktu ry kry ty cz nej s¹ ró ¿ ne go ro dza ju
„efe kty spo³ecz ne i go spo da r cze wywo³ane przez dys fun kcjê da ne go sy ste mu
b¹dŸ któ ryœ z jego ele men tów”13. Zgod nie z ustaw¹ o zarz¹dza niu kry zy so wym,
ana li zo wa nie sta nu in fra stru ktu ry kry ty cz nej na le ¿y do obo wi¹zków Rz¹do we go
Cen trum Bez pie cze ñ stwa.

2. Stan sy ste mów in fra stru ktu ry kry ty cz nej w Pol sce
wed³ug Rz¹do we go Cen trum Bez pie cze ñ stwa

Pod sy stem ene r gii ele ktry cz nej gro ma dzi wszy stkie pod mio ty wy twa rzaj¹ce
ene r giê ele ktryczn¹, pod mio ty sie ci prze sy³owych, pod mio ty ope ra to rów sie ci
dys try bucy j nej i pod mio ty sprze da ¿y ene r gii ele ktry cz nej. Wed³ug ra po r tu
Rz¹do we go Cen trum Bez pie cze ñ stwa, w 2011 r. na te re nie Pol ski ³¹czna moc
zain sta lo wa na w pol skim sy ste mie ele ktroe nerge tycz nym wy no si³a nie co ponad
38 tys. MW i wy twa rza na by³a przez ele ktro w nie za wo do we, ele ktro ciep³ow nie
za wo do we i ele ktro ciep³ow nie prze mys³owe14. RCB po da je, ¿e w po szcze gó l nych
ro dza jach pod mio tów na ko niec II kwa r ta³u 2012 r. moc zain sta lo wa na wy nios³a
od po wie d nio (MW)15:

Ele ktro ciep³ow nie za wo do we cie p l ne –31 461,10

 z cze go:

  na wê glu bru na t nym -9 603,80

  na wê glu ka mien nym -20 819,40

  ga zo we -886,00

Ele ktro w nie za wo do we wod ne –2 189,00

 z cze go: szczy towo- pom po we –1 330,00

Ele ktro ciep³ow nie prze mys³owe –1 900,20

Ele ktro w nie nie za le ¿ ne –2 508,00

 w tym wia tro we –2 291,70

OGÓ£EM –38 059,10  

Prze sy³  wy two rzo nej ene r gii ele ktry cz nej do od bio r cy za pe w nia sieæ li nii
i sta cji ele ktroe nerge tycz nych. Do prze sy³u sto so wa ne s¹ sie ci i sta cje bu do wa ne
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12 Ta m ¿e.
13  P. Kmie cik, opt. cit.
14  Na ro do wy Pro gram Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej. Za³. 1 Cha ra kte ry styka sy ste mów in fra -

stru ktu ry kry ty cz nej. RCB 2013.
15 Ta m ¿e.



wg kry te rium wa r to œci na piê cia i od leg³oœci. I tak sto su je siê na stê puj¹cy po dzia³
sie ci prze sy³owych:
– naj wy ¿sze na piê cia: od 220 do 440 kV w przy pa d ku prze sy³ania na du¿e od -

leg³oœci,
– wy so kie na piê cia – 110 kV w przy pa d ku prze sy³ania na od leg³oœci do kil ku dzie -

siê ciu ki lo me trów,
– œred nie na piê cia od 10 do 30 kV sto so wa ne w sie ciach lo ka l nych.

Prze sy³em ene r gii ele ktry cz nej za j muj¹ siê od po wied nie pod mio ty go spo da r -
cze. Ope ra to rem sie ci prze sy³owej naj wy ¿szych na piêæ w Pol sce jest PSE Ope ra -
tor S.A. Po sia da on sieæ prze sy³ow¹ naj wy ¿szych na piêæ, któr¹ tworz¹:16

– 242 li nie o na piê ciu 750 kV i d³ugo œci 114 km,
– 74 li nie o na piê ciu 400 kV o d³ugo œci 5340 km,
– 167 li nii o na piê ciu 220 kV o d³ugo œci 7 942 km,
– 100 sta cji naj wy ¿szych na piêæ (NN),
– pod mo r skie po³¹cze nie 450 kV DC Pol ska- Sz we cja o d³ugo œci 254 km.

Sche mat sie ci prze sy³owej mo ¿ na zo ba czyæ na stro nie ope ra to ra
http://www.pse -o pe ra tor.pl

Prze sy³ ene r gii ele ktry cz nej po te ry to rium kra ju jest w³¹czo ny w sy stem
po³¹czeñ miê dzyna ro do wych, a zw³asz cza w sy stem ryn ku Unii Eu ro pe j skiej.
Wed³ug Ÿró de³ rz¹do wych, ca³ko wi ta zdo l noœæ po³¹czeñ pol skie go sy ste mu ele -
ktroe nerge tyczne go z kra ja mi Unii Eu ro pe j skiej wy no si od 2000 do 3000 MW17.
Moc po³¹czeñ trans gra ni cz nych Pol ski spe³nia cel okre œlo ny przez Radê Eu ro py
i wy no si mi ni mum 10% zdo l no œci prze sy³owej w sto sun ku do mocy krajo we go
sy ste mu ele ktroe nerge tyczne go18. 

Bar dzo isto t nym ele men tem sy ste mu ele ktroe nerge tyczne go jest dys try bu cja
ene r gii, pro wa dzo na przez ope ra to rów sy ste mów dys try bucy j nych. Na pol skim
ryn ku ene r gii ele ktry cz nej naj wiê kszy mi ope ra to ra mi dys try bu cji ene r gii s¹ gru -
py ka pi ta³owe: Pol ska Gru pa Ener ge ty cz na, ENERGA, TAURON, ENEA19.

G³ów nym od biorc¹ ene r gii ele ktry cz nej w Pol sce s¹ pod mio ty ku puj¹ce j¹ na
po trze by pro wa dzo nej dzia³al no œci go spo da r czej. Go spo da r stwa do mo we sta no -
wi¹ 25% ogó l nej li cz by od bio r ców. G³ów nym su ro w cem do pro du kcji ene r gii elek -
try cz nej w Pol sce jest wê giel ka mien ny i bru na t ny. 

Se ktor gazu zie mne go jako ele ment sy ste mu in fra stru ktu ry kry ty cz nej jest
dzia³al no œci¹ prze mys³ow¹ po le gaj¹c¹ na wy do by wa niu tego su ro w ca, jego prze -
sy³u, maga zy no wa nia i dys try bu cji do od bio r ców ko ñ co wych. W Pol sce nie wie l -
kie ilo œci gazu zie mne go wy do by wa ne s¹ na Pod ka r pa ciu oraz w Wiel kopo l s ce.
Ge ne ra l nie pol ska go spo dar ka opa r ta jest na do sta wach gazu z Ro sji. Jest on prze -
sy³any trze ma ga zo ci¹gami: oren bu r skim, Zo rza Po la r na i ja ma l skim.
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16  http://www.pse -o pe ra tor.pl.
17  Ta m ¿e.
18  www.cire.pl/ry ne ke ner gi.
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Gaz sto so wa ny jest do prze twa rza nia na inne no œ ni ki ene r gii (np. ele ktro w nie
ga zo we) oraz zu ¿y cie bez po œred nie (prze mys³owe i w go spo da r stwach do mo -
wych). Jedn¹ z klu czo wych ról w sy ste mie gazu zie mne go sta no wi jego prze sy³,
któ rym w Pol sce za j mu je siê Ope ra tor Ga zo ci¹gów Prze mys³owych
GAZ-SYSTEM S.A. jako przed siê bio r stwo ener ge ty cz ne wy zna czo ne przez Pre -
ze sa Urzê du Re gu la cji Ene r ge ty ki20. Sie ci prze sy³owe spó³ki GAZ-SYSTEM S.A. 
po sia daj¹ d³ugoœæ 9850 km.

Oprócz spó³ki GAZ-SYSTEM S.A. prze sy³em gazu za j mu je siê rów nie¿
spó³ka Sy stem Ga zo ci¹gów Tran zy to wych EuRo Pol GAZ, bêd¹ca w³aœci cie lem
ga zo ci¹gu tran zy to we go o d³ugo œci ca³ko wi tej ok. 4000 km, któ ry prze bie ga z Ro -
sji i Bia³oru si przez Pol skê do Eu ro py Za chod niej. Dys try bucj¹ gazu zie mne go
za j muj¹ siê tzw. ope ra to rzy sy ste mów dys try bucy j nych. Zgod nie z de cyzj¹ Pre ze -
sa URE, na te re nie Pol ski fun kcjo nu je 40 ta kich pod mio tów go spo da r czych21.

W zwi¹zku z okre so wy mi wa ha nia mi zapo trze bo wa nia na gaz, w celu wy rów -
na nia tych wa hañ gaz jest maga zy no wa ny w spe cja l nych ma ga zy nach. Z regu³y s¹ 
nimi wy cze r pa ne z³o¿a gazu za ato zowa ne go b¹dŸ tzw. ka we r ny so l ne. Na te re nie
Pol ski fun kcjo nu je szeœæ ta kich ma ga zy nów, a ich ope ra to rem jest Ope ra tor Sy -
ste mu Maga zy no wa nia Spó³ka z o.o.22

Pod sy stem ropy na fto wej jako ele ment in fra stru ktu ry kry ty cz nej obe j mu je
pod mio ty go spo da r cze za j muj¹ce siê wy do by ciem, prze sy³em, maga zy no wa -
niem, prze twa rza niem oraz wy twa rza niem, do sta r cza niem pa liw. Ropa na fto wa
dla po trzeb pol skiej go spo dar ki po zy ski wa na jest z im po r tu dwie ma dro ga mi: ru -
ro ci¹giem „Przy jaŸñ”, któ re go eks plo a tacj¹ za j mu je siê Przed siê bio r stwo Eks -
plo a ta cji Ru ro ci¹gów Na fto wych „Przy jaŸñ” S.A. oraz drog¹ morsk¹ – w tym
przy pa d ku im port rea li zo wa ny jest przez Przed siê bio r stwo Prze³adun ku Pa liw
P³yn nych „Na fto port” Spó³ka z.o.o. Ope ra tor PERN „Przy jaŸñ” S.A. zarz¹dza
trze ma ru ro ci¹gami do prze sy³u ropy na fto wej oraz czte ro ma ru ro ci¹gami pa liw
p³yn nych.23

W celu za bez pie cze nia siê przed wa ha nia mi do staw ropy na fto wej ope ra tor
PERN „Przy jaŸñ” S.A. po sia da trzy bazy ma ga zy no we, w któ rych mo ¿ li we jest
zgro ma dze nie 3 mln m3 ropy na fto wej24. Je ¿e li cho dzi o prze pu sto woœæ te r mi na lu
mo r skie go obs³ugi wa ne go przez „Na fto port” Sp. z o.o., to wy no si ona ok. 40 mln
ton. Prze rób ropy na fto wej od by wa siê przez dwa pod mio ty go spo da r cze: PKN
Or len S.A. oraz Gru pê LOTOS S.A. Ma³y prze rób ropy na fto wej od by wa siê rów -
nie¿ w ra fi ne riach w Trze bi ni i w Je d li czu25. Maga zy no wa niem i prze³adun kiem
pa liw p³yn nych w pol skim se kto rze na fto wym jest Ope ra tor Lo gi sty cz ny Pa liw
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P³yn nych (OLPP) Spó³ka z o.o.OLPP po sia da na ob sza rze kra ju 20 baz maga zy -
no wa nia pa liw p³yn nych26.

Se ktor ene r gii cie p l nej bêd¹cy ele men tem in fra stru ktu ry kry ty cz nej jest
dzia³al no œci¹ prze mys³ow¹ wy twa rzaj¹c¹ ene r giê ciepln¹ oraz pod mio tów go spo -
da r czych bêd¹cych ope ra to ra mi sie ci ciep³ow ni czych. Pod sy stem ene r gii cie p l -
nej sta no wi¹:
– ele ktro w nie i ele ktro ciep³ow nie za wo do we,
– ele ktro ciep³ow nie i ciep³ow nie nie za wo do we,
– przed siê bio r stwa produ kcyjno- dystry bucyj ne i ciep³ow nie za wo do we.

Zgod nie z ustaw¹ z 10 kwie t nia 1997 r. Pra wo ener ge ty cz ne dzia³al noœæ w za -
kre sie wy twa rza nia ciep³a w Ÿród³ach po wy ¿ej 5 MWt oraz jej prze sy³ i dys try bu -
cja prze kra czaj¹ca 5 MWt za ma wia nej mocy s¹ kon ce sjo nowa ne przez Pre ze sa
Urzê du Re gu la cji Ene r ge ty ki27. Wed³ug URE, na ko niec 2011 r. w Pol sce
480 pod mio tów go spo da r czych po sia da³o kon ce sjê na wy twa rza nie, prze sy³anie
i dy stry bu cjê ciep³a. Pod mio ty te dys po nuj¹ sie cia mi ciep³ow ni czy mi o ³¹cznej
d³ugo œci ponad 19,5 tys. km. 

Pod sta wo wym pa li wem wyko rzy sty wa nym do pro du kcji ciep³a w Pol sce jest
wê giel ka mien ny. Jego udzia³ w pro du kcji ciep³a w Pol sce wy no si a¿ 74,1%. In -
nym pa li wem s¹: olej opa³owy, gaz zie m ny, Ÿród³a ene r gii od na wia l nej (bio ma sa) 
i inne. 

Pod sy stem ³¹czno œci w ogó l nym sy ste mie in fra stru ktu ry kry ty cz nej za pe w -
nia prze kaz wszy stkich in fo r ma cji s³u¿¹cych fun kcjo no wa niu pa ñ stwa
i spo³ecze ñ stwa i obe j mu je za rów no po cztê, w kla sy cz nym ro zu mie niu prze ka zu
in fo r ma cji i prze sy³ania dóbr i wa r to œci ma te ria l nych, jak rów nie¿ tele komu ni -
ka cjê, ra dio fo niê, te le wi zjê oraz in ter net. Jest on nie zbêd ny dla zarz¹dza nia pa ñ -
stwem jako pod mio tem geo poli ty cz nym, dla go spo dar ki we wszy stkich jej bi z ne -
so wych pro ce sach, a ta k ¿e fun kcjo no wa nia ad mi ni stra cji pu b li cz nej w re la cjach
admi ni stra cja- spo³ecze ñ stwo (oby wa tel)-ad mi ni stra cja. Wed³ug da nych sta ty -
sty cz nych, w sy ste mie ³¹czno œci fun kcjo nu je ok. 6,5 tys. pod mio tów go spo da r -
czych28. W sy ste mie ³¹czno œci fun kcjo nu je ki l ka pod sy ste mów. 

£¹cznoœæ tele fo ni cz na jest naj bar dziej roz po wszech nion¹ form¹ ko mu ni ka -
cji po miê dzy abo nen ta mi. W sy ste mie ³¹czno œci fun kcjo nu je te le fo nia sta cjo na r -
na i te le fo nia ru cho ma. W za kre sie te le fo nii sta cjo na r nej us³ugi œwia d czy oko³o
115 ope ra to rów obs³uguj¹cych po³¹cze nia lo ka l ne, miê dzy stre fo we i miê dzy -
naro do we. 

Dru gim ro dza jem ³¹czno œci tele fo ni cz nej jest te le fo nia ru cho ma. Na pol skim
ryn ku, wg sta nu na ko niec 2011 r., fun kcjo no wa³y sie ci te le fo nii ru cho mej
23 prze dsiê bio r ców tele komu nika cyj nych, z cze go czte ry kon ku ruj¹ ze sob¹.
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Trans mi sja pro gra mów ra dio wych i tele wi zy j nych rea li zo wa na jako emi sja
sy g na³ów na da wa nych z obie któw przed siê biorstw tele komu nika cyj nych do od -
bio r ców ko ñ co wych.

Na pol skim ryn ku ra dia i te le wi zji fun kcjo nuj¹ dwa ro dza je pod mio tów na -
da w ców, a mia no wi cie na da w cy pu b li cz ni oraz pry wa t ni, któ rych dzia³al noœæ
pod le ga kon ce sjo nowa niu. Na da w ca mi pub li cz ny mi s¹ Pol skie Ra dio S.A. na -
daj¹ca czte ry pro gra my ogól no kra jo we i rozg³oœ nie re gio na l ne ra dia pub li cz ne go
– 17. Ponad to w prze ka zie in fo r ma cji ucze st nicz¹ Te le wi zja Pu b li cz na, te le wi zje
pry wa t ne oraz te le wi zja ka b lo wa.

Do stêp do in ter ne tu w obe cnej chwi li po sia da w Pol sce ponad 10 mln u¿yt ko -
w ni ków. W osta t nim okre sie doœæ za uwa ¿a l na jest ten den cja wzro stu popu la r no -
œci us³ug mo bi l nych wo bec do stê pu sta cjo nar ne go.

£¹cznoœæ po cztow¹ w Pol sce œwiadcz¹ ope ra to rzy pu b li cz ni, jak Po czta Pol -
ska S.A. i nie pub li cz ni. Ope ra to rzy po czto wi ucze st nicz¹ za rów no w ob ro cie
krajo wym, jak i za gra ni cz nym.

Fun kcjo no wa nie sie ci tele infor maty cz nych na te ry to rium Pol ski re gu luj¹
usta wy: z 18 li pca 2002 r. o œwia d cze niu us³ug drog¹ ele ktro niczn¹ (Dz.U. z 2002 r.
nr 144, poz. 1204 z póŸn. zm) oraz  16 li pca 2004 r. Pra wo tele komu nika cyj ne
(Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800, z póŸn. zm.).

We dle usta wy o œwia d cze niu us³ug drog¹ ele ktro niczn¹, „sy stem info rma ty cz -
ny to ze spó³ wspó³pra cuj¹cych ze sob¹ urz¹dzeñ info rma ty cz nych i opro gra mo -
wa nia, za pe w niaj¹cy prze two rze nie i prze cho wy wa nie, a ta k ¿e wysy³anie i od bie -
ra nie da nych przez sie ci tele komu nika cyj ne za po moc¹ w³aœci we go urz¹dze nia
ko ñ co we go”. Na to miast sie ci¹ tele komu ni ka cyjn¹ – wg usta wy Pra wo tele komu -
nika cyj ne – s¹ „sy ste my trans mi sy j ne oraz urz¹dze nia ko mu ni kuj¹ce lub prze -
kie ro wuj¹ce, a ta k ¿e inne za so by umo ¿ li wiaj¹ce na da wa nie, od biór lub trans mi -
sjê sy g na³ów po przez fale ra dio we, prze wo dy, fale op ty cz ne i inne œro d ki
wy ko rzy stuj¹ce ene r giê ele ktro mag ne tyczn¹”29.

Sy stem sie ci tele infor maty cz nych jest bar dzo isto t nym ele men tem in fra stru k -
tu ry kry ty cz nej, bo wiem pañstw i jego wszy stkie or ga ny ad mi ni stra cji pu b li cz -
nej, re a li zuj¹c swo je usta wo we za da nia, ko rzy staj¹ z ich mo ¿ li wo œci. Wyko rzy sty -
wa ne s¹ dwa ro dza je sie ci: tele infor maty cz ne s³u¿¹ce prze twa rza niu i gro ma dze-
niu ró ¿ no rod nych da nych oraz tele komu nika cyj ne.

Sy stem fi nan so wy jako ele ment in fra stru ktu ry kry ty cz nej Pa ñ stwa obe j mu je 
swo im ob sza rem wszy stkie no r my pra w ne oraz in sty tu cje fi nan so we, któ rych za -
da niem jest re gu lo wa nie dzia³al no œci fi nan so wej na te re nie Pa ñ stwa. Od sy ste mu 
fi nan so we go, jego pra wid³owe go zor gani zo wa nia, fun kcjo no wa nia i spra wo wa -
nia nad nim nad zo ru za le ¿y spra w noœæ pa ñ stwa, jego roz wój i fun kcjo no wa nie
spo³ecze ñ stwa.

Wed³ug po wszech nie sto so wa nej wie dzy eko no mi cz nej, sy ste mem fi nan so -
wym pa ñ stwa jest pro ces gro ma dze nia i roz dzia³u za so bów pie niê ¿ nych, któ ry mi
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dys po nuj¹ pu b li cz ne i nie pub li cz ne (pry wa t ne) pod mio ty go spo da r cze. Sy stem
fi nan so wy pa ñ stwa tworz¹:
– in stru men ty fi nan so we, któ ry mi s¹ zo bo wi¹za nia i na le ¿ no œci,
– ryn ki fi nan so we, ro zu mia ne jako ogó³ trans akcji zwi¹za nych z ob ro tem pa pie -

ra mi war to œcio wy mi jako in stru ment za si la nia ob ro tu go spo dar cze go,
– in sty tu cje fi nan so we jako po œred ni cy fi nan so wi w go spo da r ce na ro do wej,
– za sa dy okre œlaj¹ce spo sób fun kcjo no wa nia sy ste mu, czy li usta lo ne no r my praw -

ne po stê po wa nia ucze st ni ków sy ste mu fi nan so we go.
Sy stem fi nan so wy fun kcjo nu je w od po wied nich se g men tach ze wzglê du  na
swoj¹ rolê w pa ñ stwie, a mia no wi cie:
– se g ment ban ko wy w któ rym fun kcjo nuj¹ ban ki oraz in sty tu cje kre dy to we.

Szcze góln¹ rolê w se g men cie ban ko wym sy ste mu fi nan so we go spe³nia Na ro do -
wy Bank Pol ski, któ ry jest ban kiem emi sy j nym, jest re gu la to rem w sto sun ku
do in nych ban ków i jest cen tra l nym ban kiem pa ñ stwa,

– se g ment bu d¿e to wy, któ re go zda niem jest re gu lo wa nie bu d¿e tu pa ñ stwa i jed -
no stek sa morz¹du tery to rial ne go,

– se g ment ubez pie cze nio wy, re gu luj¹cy fun kcjo no wa nie ryn ku ubez pie cze -
niowe go,

– se g ment ka pi ta³owy, w któ rym do ko ny wa ny jest ob rót in stru men ta mi fi nan so -
wy mi.

In sty tucj¹ pa ñ stwa spra wuj¹c¹ nad zór nad sy ste mem fi nan so wym jest Ko mi sja
Nad zo ru Fi nan so we go.

Za opa trze nie w ¿y w noœæ jest klu czo wym ele men tem in fra stru ktu ry kry ty cz -
nej pa ñ stwa, na któr¹ sk³ada siê wy twa rza nie œro d ków do pro du kcji ¿y w no œci,
us³ugi dla ro l ni c twa, pro du k cja i po zy ski wa nie su ro w ców ¿y w no œcio wych, prze -
cho wy wa nie ¿y w no œci, dys try bu cja oraz za pe w nie nie jej bez pie cze ñ stwa. Jako je -
den z pod sta wo wych sy ste mów za pe w niaj¹cych po trze by spo³ecze ñ stwa, sy stem
za opa trze nia w ¿y w noœæ jest ele men tem bez pie cze ñ stwa eko nomi cz ne go. Na to -
miast ce lem stra te gi cz nym sy ste mu bez pie cze ñ stwa ¿yw no œcio we go jest za pe w -
nie nie wy ¿y wie nia na ro du. Dla te go te¿ bez pie cze ñ stwo ¿y w no œcio we po win no
byæ tra kto wa ne na rów ni z in ny mi ele men ta mi in fra stru ktu ry kry ty cz nej. 

Du¿e zna cze nie w sy ste mie bez pie cze ñ stwa ¿yw no œcio we go ma po li ty ka ro l -
na. Sy stem za opa trze nia w ¿y w noœæ obe j mu je swo im ob sza rem tak¹ dzia³al noœæ,
jak:
– prze twó r stwo i prze chowa lni c two rol no- spo ¿yw cze,
– od po wied nia ja koœæ ar ty ku³ów rolno -spo ¿y w czych,
– fun kcjo no wa nie me cha ni z mów re gu la cji ryn ków ro l nych.

Sy stem za opa trze nia w ¿y w noœæ, a tym sa mym bez pie cze ñ stwo eko no mi cz ne
pa ñ stwa zwi¹zany jest z uni j ny mi ryn ka mi w ra mach Wspó l nej Po li ty ki Ro l nej.
W Pol sce fun kcjo nu je od po wie d nio zor gani zo wa na stru ktu ra ryn ku ro l ne go
w po sta ci ryn ków hu r to wych, gie³d i sy ste mów in fo r ma cji ryn ko wej w od nie sie -
niu prze de wszy stkim do cen i roz mia rów ob ro tów. W sy ste mie za opa trze nia
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w ¿y w noœæ fun kcjo nuj¹ po wsta³e z ini cja ty wy rz¹du ryn ki hu r to we oraz ryn ki
o ka pi ta le pry wa t nym b¹dŸ sa morz¹do wym. Ryn ki hu r to we s¹ prze de wszy stkim
og ni wem dys try bu cji ar ty ku³ów rolno -spo ¿y w czych, zw³asz cza w za kre sie to wa -
rów œwie ¿ych. Do naj wa¿ nie j szych ryn ków w sy ste mie za opa trze nia w ¿y w noœæ
na le¿¹ ryn ki: mle ka, miê sa wie przo we go, miê sa dro bio we go, zbó¿, owo ców i wa -
rzyw, cu kru.

W sy ste mie za opa trze nia w ¿y w noœæ znacz¹c¹ rolê w fun kcjo no wa niu bez pie -
cze ñ stwa eko nomi cz ne go pe³ni pol ski han del za gra ni cz ny ar ty ku³ami rolno -spo -
¿yw czy mi, za rów no w za kre sie eks po rtu, jak i im po r tu. Za opa trze nie w ¿y w noœæ
obe j mu je ta k ¿e tak¹ dzia³al noœæ, jak rybo³óstwo. Do pro wa dze nia dzia³al no œci
zwi¹za nej z rybo³óstwem s³u¿¹ po rty mo r skie, przy sta nie oraz mie j s ca wy³adun -
ku. Znacz¹c¹ rolê w sy ste mie za opa trze nia w ¿y w noœæ od gry waj¹ ob sza ry wie j -
skie. 

Ob sza ry wie j skie s¹ pod sta wo wym ele men tem ro l ni cze go u¿y t ko wa nia grun -
tów, co spra wia, ¿e s¹ one pod staw¹ fun kcjo no wa nia sy ste mu za opa trze nia w ¿y -
w noœæ. Na sy stem za opa trze nia w ¿y w noœæ za sad ni czy wp³yw ma in fra stru ktu ra
te re nów wie j skich, któr¹ dzie li siê na czte ry pod sta wo we gru py, a mia no wi cie:30

– go spo darcz¹, obe j muj¹ca us³ugi zwi¹zane z pro dukcj¹ ¿y w no œci i jej sprze da¿¹,
– te ch niczn¹ w po sta ci sy ste mów trans po rto wych, ener ge ty cz nych, wo do ci¹go -

wych, sa ni ta r nych itp.,
– spo³eczn¹, na któr¹ sk³adaj¹ siê obie kty za spo ka jaj¹ce po trze by lud no œci za mie -

sz kuj¹cej ob sza ry wie j skie i za j muj¹ce siê pro dukcj¹ ¿y w no œci,
– or ga ni za cyjn¹, w sk³ad któ rej wchodz¹ sy ste my zarz¹dza nia so³ec twa mi, gmi -

na mi, orga ni za cja mi ro l ni czym itp.
In fra stru ktu ra ob sza rów wie j skich ma du¿y wp³yw na sy stem za opa trze nia

w ¿y w noœæ po przez za pe w nie nie od po wied nie go po zio mu ¿y cia lud no œci tych ob -
sza rów.

Sy stem za opa trze nia w wodê tworz¹ pod mio ty go spo da r cze po zy skuj¹ce,
usz la che t niaj¹ce i do sta r czaj¹ce wodê dla lud no œci kra ju i jego prze mys³u. Dla in -
fra stru ktu ry kry ty cz nej pa ñ stwa, za opa trze nie w wodê oraz od pro wa dza nie œcie -
ków ma bar dzo isto t ne zna cze nie, bo wiem jest jed nym z pod sta wo wych ele men -
tów za pe w niaj¹cych spra w ne fun kcjo no wa nie spo³ecze ñ stwa. Cha ra kte ry zuj¹c
sy stem za opa trze nia w wodê i od pro wa dza nie œcie ków, na le ¿y uw z glêd niæ jego
wie l koœæ. I tak na ko niec 2011 r. d³ugoœæ sie ci kana liza cy j nej wy no si³a oko³o
118 tys. km31. W sy ste mie za opa trze nia w wodê wy stê pu je bar dzo isto t ny ele ment
w po sta ci oczy sz cza l ni œcie ków. W Pol sce fun kcjo nu je 3143 oczy sz cza l ni œcie ków
ko mu na l nych i 1110 oczy sz cza l ni w zak³adach prze mys³owych.

Sy stem ochro ny zdro wia tworz¹ in sty tu cje oraz pod mio ty go spo da r cze pu b -
li cz ne i nie pub li cz ne, któ rych za da niem jest za pe w nie nie opie ki zdro wo t nej
spo³ecze ñ stwa. Jego fun kcjo no wa nie w pa ñ stwie jest swo i ste go ro dza ju gwa ran -
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tem praw cz³owie ka okre œlo nych w Kon sty tu cji. W sy ste mie ochro ny zdro wia
fun kcjo nuj¹:
– œwiad cze nio bior cy, czy li pa cjen ci (spo³ecze ñ stwo),
– in sty tu cje ube z pie cze nia zdro wo t ne go, któ re s¹ p³at ni kiem œwia d czeñ zdro wo t -

nych (w Pol sce fun kcjê tê pe³ni Na ro do wy Fun dusz Zdro wia),
– œwiad cze nioda w cy, któ ry mi zgod nie z ustaw¹ z dnia 15 kwie t nia 2011 r.

o dzia³al no œci le cz ni czej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217) s¹ pod mio ty œwiadcz¹ce
us³ugi zdro wo t ne, pro wadz¹ce dzia³al noœæ le cz nicz¹,

– or ga ny kon tro li i nad zo ru, do któ rych na le¿¹:
l Pa ñ stwo wa In spe k cja Sa ni ta r na,
l Pa ñ stwo wa In spe k cja Far mace uty cz na,
l Rze cz nik Praw Pa cjen ta,
l wo je wo do wie jako or ga ny za³o¿y cie l skie pla có wek s³u¿by zdro wia,
l wo je wó dz kie cen tra zdro wia pub li cz ne go,
l wo je wó dz cy kon su l tan ci po szcze gó l nych spe cja l no œci me dy cz nych.

– Mi ni ste r stwo Zdro wia okre œlaj¹ce po li ty kê zdro wotn¹ pa ñ stwa, po sia daj¹ce in -
stru men ty kon tro l ne oraz krajo wych kon su l tan tów w po szcze gó l nych spe cja l -
no œciach me dy cz nych.
Naj istot nie j szym ele men tem sy ste mu ochro ny zdro wia s¹ pod mio ty pro -

wadz¹ce dzia³al noœæ le cz nicz¹, do któ rych na le¿¹ prze de wszy stkim:
– pod mio ty go spo da r cze w ro zu mie niu prze pi sów usta wy z 2 li pca 2004 r. o swo -

bo dzie dzia³al no œci go spo da r czej (Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447, z póŸn.
zm.);

– sa mo dzie l ne pu b li cz ne zak³ady opie ki zdro wo t nej;
– jed no stki bu d¿e to we, w tym pa ñ stwo we jed no stki bu d¿e to we fun kcjo nuj¹ce

w re so r tach ob ro ny na ro do wej, spraw we wnê trz nych, spra wied li wo œci itp., po -
sia daj¹ce w swo ich stru ktu rach orga niza cy j nych am bu la to ria, am bu la to ria
z izb¹ cho rych lub le ka rza pod sta wo wej opie ki zdro wo t nej;

– in sty tu ty ba da w cze fun kcjo nuj¹ce wed³ug art. 3 usta wy z 30 kwie t nia 2010 r.
(Dz.U. z 2010 r., nr 96, poz. 618, z póŸn. zm.);

– fun da cje i sto wa rzy sze nia dla któ rych ce lem sta tu to wym s¹ dzia³ania z za kre su
ochro ny zdro wia i dzia³al noœæ le cz ni cza;

– oso by pra w ne i jed no stki orga niza cy j ne ko œcio³ów i zwi¹zków wy zna nio wych
fun kcjo nuj¹cych w kra ju na pod sta wie spe cja l nych prze pi sów.
Sy stem ochro ny zdro wia w Pol sce na ko niec 2011 r.32 gru po wa³ w so bie na stê -

puj¹ce pod mio ty:
– 853 szpi ta le o pro fi lu ogó l nym, z cze go 540 to szpi ta le pu b li cz ne (63,3%) oraz

313 to szpi ta le pry wa t ne (nie pub li cz ne),
– 505 sta cjo na r nych zak³adów d³ugo ter mi no wej opie ki zdro wo t nej oraz 79 ho -

spi cjów,
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– 19,1 tys. ambu lato ry j nych zak³adów opie ki zdro wo t nej (po rad nie zdro wia)
z cze go 14,4% to zak³ady pu b li cz ne i 85,6% to zak³ady nie pub li cz ne

33
,

– 23 re gio na l ne cen tra krwio da w stwa oraz 164 od dzia³y te re no we.
Na ko niec 2011 r. w Pol sce by³o 11,7 tys. ap tek ogól nodo stê p nych, 1,2 tys.

pun któw ap te cz nych oraz 40 ap tek zak³ado wych34. Spo œród ap tek ogól nodo stê p -
nych 99,6% jest w³as no œci¹ pry watn¹.

Fun kcjo no wa nie sy ste mu ochro ny zdro wia za le ¿y od wie l ko œci po sia da nych
œro d ków fi nan so wych przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia, któ ry jako in sty tu cja
pa ñ stwo wa dys po nu je œro d ka mi fi nan so wy mi po chodz¹cymi z obo wi¹zko we go
ube z pie cze nia zdro wo t ne go oby wa te li.

Sy stem in fra stru ktu ry trans po rto wej i jego roz wój s¹ jed nym z pod sta wo -
wych wa run ków wzro stu go spo dar cze go, a jego bez pie cze ñ stwo jest jed nym z wa -
run ków bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa. Sie ci trans po rto we, w tym prze de wszy stkim
sie ci trans po rtu dro go we go i ko le jo we go, s¹ swo i ste go ro dza ju „uk³adem krwio -
no œ nym” go spo dar ki, bo wiem to wa rzysz¹ ka ¿ dej dzia³al no œci o cha ra kte rze eko -
no mi cz nym, spo³ecz nym, porz¹dku pub li cz ne go itp.35

Roz wi niê ta i spra w nie fun kcjo nuj¹ca in fra stru ktu ra trans po rto wa jest pod -
staw¹ spra w ne go fun kcjo no wa nia ryn ku we wnê trz ne go, zwiê ksze nia spó j no œci
go spo da r czej i spo³ecz nej. Trans port, jego zor gani zo wa nie i fun kcjo no wa nie ma
za sad ni czy wp³yw na œro do wi sko, bez pie cze ñ stwo ¿y cia i zdro wia lud no œci.

Trans port, ze wzglê du na cha ra kter prze wo zów, dzie li siê na pa sa ¿e r ski (prze -
wóz osób) oraz to wa ro wy (prze wóz ³adun ków). Na to miast, bior¹c pod uwa gê ro -
dzaj trans po rtu, dzie li siê on na: ko le jo wy, dro go wy (sa mo cho do wy), lo t ni czy,
mo r ski, ru ro ci¹gowy, ¿e glu gê œródl¹dow¹.

Spo œród wy mie nio nych sze œciu ro dza jów trans po rtu, dla bez pie cze ñ stwa pa ñ -
stwa naj istot nie j szym wy da je siê byæ trans port dro go wy i ko le jo wy, bo wiem in -
fra stru ktu ra tych grup trans po rtu jest naj bar dziej wra ¿ li wa na ró ¿ ne go ro dza ju
za gro ¿e nia. 

Po 1990 r. trans port dro go wy w Pol sce na le ¿a³ do  naj bar dziej dy na mi cz nie
roz wi jaj¹cych siê ro dza jów trans po rtu. Na ko niec 2009 r. na pol skich dro gach po -
ru sza³o siê kilku nasto kro t nie wiê ksza li cz ba po ja z dów sa mo cho do wych ani ¿e li
w 1990 r. W tym okre sie (i jest to ten den cja utrzy muj¹ca siê na dal) trans port dro -
go wy ca³ko wi cie zdy stan so wa³ trans port ko le jo wy36. Œwia d czy o tym fakt, ¿e
wska Ÿ nik prze wo zu jed nej tony ³adun ku trans po rtem dro go wym wy no si 51 km,
a ko le jo wym 131 km37.
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35  M. Min dur: Pro ce sy trans fo r ma cji sy ste mo wej w pol skim trans po rcie. Lo g fo rum 2007, nr 5.
36  T. Te r li ko wski: Roz bu do wa trans po rtu dro go we go i ko le jo we go w Pol sce, [w:] In no wa cyj na Pol -

ska w Eu ro pie 2020. Szan se i za gro ¿e nia trwa³ego roz wo ju. Red. n. u. P³awiec PWE, Wa r sza wa 2010,
s. 478.

37  Ta m ¿e.



Na prze strze ni lat 1990-2010 udzie lo no w Pol sce 66 tys. li cen cji na prze wóz
dro go wy, w tym 57 tys. li cen cji na prze wóz rze czy i 9 tys. li cen cji na prze wóz
osób38. O do mi na cji trans po rtu dro go we go œwia d czy fakt, ¿e od uzy ska nia cz³on -
ko stwa w Unii Eu ro pe j skiej li cz ba firm prze wo zo wych w Pol sce wzros³a
o 135%39. Na le ¿y do mnie my waæ, ¿e dy na mi ka prze wo zów jest o wie le wy ¿sza, bo -
wiem trud no usta liæ dane cha ra kte ry zuj¹ce nieza re je stro wan¹ dzia³al noœæ za ro b -
kow¹ w trans po rcie dro go wym i to za rów no w prze wo zie osób, jak i rze czy. Cha -
ra kte ry zuj¹c ry nek trans po rtu dro go we go, nie spo sób po min¹æ in fra stru ktu rê
dro gow¹, bo wiem od niej za le ¿y efe kty w noœæ prze wo zów, a ta k ¿e (a mo¿e prze de
wszy stkim) bez pie cze ñ stwo ru chu dro go we go.

Dro gi l¹dowe w Pol sce dziel¹ siê na pu b li cz ne i nie pub li cz ne. Cha ra kte ry -
stykê sie ci dro go wej przed sta wia siê tzw. gê sto œci¹ sie ci trans po rto wej, któ rej
wska Ÿ nik w na szym kra ju wy no si ok. 1,21 km/km2 po wie rz ch ni przy  œred nim
wska Ÿ ni ku pañstw UE wy nosz¹cym ok. 1,4 km/km40.

Wy ra Ÿ nie na nie ko rzyœæ Pol ski kszta³tuje siê wska Ÿ nik gê sto œci dróg szy b kie -
go ru chu. Na 100 km2 po wie rz ch ni przy pa da ok. 0,20 km au to strad przy œred niej
eu ro pe j skiej 13 km dla kra jów UE. Wed³ug Ra po r tu Pol ska 2030 do ce lo wy plan
uk³adu sie ci dróg szy b kie go ru chu i au to strad po wi nien osi¹gn¹æ po ziom
23 km/1000 km2 po wie rz ch ni, w tym dla au to strad 6,4 km/1000 km2. Do ce lo wo
w 2030 r. wska Ÿ nik ten po wi nien osi¹gn¹æ po ziom 50% obe cne go wska Ÿ ni ka
œred nie go dla kra jów UE41.

Stan in fra stru ktu ry ko le jo wej w Pol sce od zwie rcie d la prze de wszy stkim
dzie dzi c two hi sto ry cz ne. Z tego fa ktu wy ni ka du¿e zró¿ ni co wa nie sie ci li nii ko le -
jo wych, bo wiem wiê kszoœæ z nich po wsta³a je sz cze w XIX wie ku i na pocz¹tku
wie ku XX. Wiê kszoœæ, bo pra wie 83% sie ci li nii ko le jo wych w Pol sce po wsta³o je -
sz cze przed I wojn¹ œwia tow¹42. W la tach 80. XX wie ku, trans port ko le jo wy by³
do mi nuj¹cym trans po rtem osób i rze czy. Wska Ÿ nik gê sto œci sie ci ko le jo wych
w Pol sce w 1995 r. wy no si³ 7,5 km, co sy tu o wa³o Pol skê na 7. mie j s cu w Eu ro pie.
Na le ¿y zwró ciæ uwa gê ta k ¿e na in fra stru ktu rê ko le jow¹, tj. ja koœæ, iloœæ i stan ta -
bo ru, wêz³y prze³adun ko we, czas prze wo zu itp. Do mi nuj¹ca czêœæ ob sza ru kra ju
ma œred ni¹ do stê p noœæ, bar dzo nisk¹ zaœ do stê p noœæ maj¹ ob sza ry pó³no c ne,
a zw³asz cza pó³noc no- ws chod nie43.

Trans port ko le jo wy od gry wa i bê dzie od gry wa³ bar dzo istotn¹ rolê w bez pie -
cze ñ stwie pa ñ stwa, ze wzglê du na prze wóz ³adun ków ma so wych, w tym su ro w -
ców ener ge ty cz nych; wê gla ropy na fto wej, pa liw, su ro w ców hu t ni czych, rud, wy -
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38  In fo r ma cja Mi ni ste r stwa In fra stru ktu ry nt. sy tu a cji w trans po rcie dro go wym. Wa r sza wa 2010.
39  Ta m ¿e.
40  Pol ska 2030. Wy zwa nia roz wo jo we. Re da k cja M. Boni. Kan ce la ria PRM. Wa r sza wa 2009.
41  Ta m ¿e.
42  B. Li be ra cki, L. Min dur: Uwa run ko wa nia roz wo ju sy ste mu trans po rto we go Pol ski. ITE. Wa r sza -

wa 2006.
43  T. Te r li ko wski, op. cit.



ro bów me ta lo wych itp. Dla roz wo ju trans po rtu ko le jo we go isto t ne zna cze nie ma
roz wój tzw. trans po rtu in ter moda lne go i ko lei du ¿ych prê d ko œci.

Trans port in ter moda l ny (kom bi no wa ny) po le ga na prze mie sz cza niu to wa rów 
w jed no stkach ³adun ko wych przy wy ko rzy sta niu co naj mniej dwóch ro dza jów
œro d ków trans po rtu, np. mo r skie go i ko le jo we go, bez ko nie cz no œci prze³adun ku
masy to wa ro wej.

Poci¹gi du ¿ych prê d ko œci s¹ przysz³oœci¹ o czym œwia d czy fakt, ¿e w kra jach
wy so ko roz wi niê tych w tej czê œci trans po rtu ko le jo we go s¹ pro wa dzo ne in wes ty -
cje44. Cha ra kte ry zuj¹c trans port dro go wy, jak i ko le jo wy w Pol sce na le ¿y mieæ na
uwa dze jego po³¹cze nie z sie ci¹ trans eu ro pejsk¹ (TEN-T). Trans po rto wa sieæ
trans euro pe j ska tra kto wa na jest jako no wo cze s na in fra stru ktu ra trans po rto wa,
któ ra ma na celu umo ¿ li wie nie szy b kie go i ³atwe go prze mie sz cza nia to wa rów
i osób, co ma przy czy niæ siê do wzmo c nie nia konku rency j no œci Unii Eu ro pe j -
skiej45. Pol ska po sia da pro je kty bu do wy sie ci trans euro pe j skiej, a jej pro gram ma
byæ za ko ñ czo ny do 2020 r. Je ¿e li cho dzi zaœ o inne ro dza je trans po rtu, to np.
trans port mo r ski rea li zo wa ny jest po przez in fra stru ktu rê, w sk³ad któ rej wcho dzi 
11 po rtów mo r skich z 74 km na brze ¿y po rto wych w tym 64 km na brze ¿y
prze³adun ko wych.

Dla bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa znacz¹c¹ rolê od gry waj¹ te po rty, w któ rych do -
ko nu je siê prze³adun ku pa liw (Na fto port w Gda ñ sku oraz bu do wa ga zo po r tu
w Œwi no u j œciu).

Trans port lo t ni czy do ty czy prze de wszy stkim prze wo zu osób i jest rea li zo wa -
ny w ru chu miê dzy naro do wym oraz krajo wym.

Sy stem za pe w niaj¹cy ci¹g³oœæ dzia³ania ad mi ni stra cji pu b li cz nej. Ad mi -
ni stra cjê pu b liczn¹ tworz¹ w Pol sce: ad mi ni stra cja rz¹dowa i sa mo rz¹dowa.

Rol¹ ad mi ni stra cji pu b li cz nej jest w³ad cze wy ko ny wa nie za dañ przy na le ¿ -
nych z po sta no wieñ z Kon sty tu cji RP i aktów wy ko na w czych. Je ¿e li cho dzi o ad -
mi ni stra cjê rz¹dow¹, któr¹ na szcze b lu cen tra l nym tworz¹ Pre zes Rady Mi ni -
strów, Rada Mi ni strów, mi ni stro wie oraz cen tra l ne or ga ny ad mi ni stra cji
rz¹do wej, a na szcze b lu wo je wó dz kim wo je wo da jako przed sta wi ciel Rady Mi ni -
strów oraz rz¹dowa ad mi ni stra cja ze spo lo na, jak np. Po li cja, Pa ñ stwo wa Stra¿
Po ¿a r na i rz¹dowa ad mi ni stra cja nie ze spo lo na jak np. Izby Ce l ne, Izby Skar bo -
we, Sze fo wie Wo je wó dz kich Szta bów Wo j sko wych czy te¿ Wo j sko wi Ko men -
dan ci Uzu pe³nieñ.

W ad mi ni stra cji rz¹do wej fun kcjo nu je 19 mi ni sterstw oraz 39 cen tra l nych or -
ga nów ad mi ni stra cji rz¹do wej. W ad mi ni stra cji ze spo lo nej fun kcjo nu je 14 ze spo -
lo nych s³u¿b, in spe kcji i stra ¿y wy ko nuj¹cych za da nia pod zwie rzch ni c twem
wo je wo dy oraz 15 pod mio tów fun kcjo nuj¹cych pod zwie rzch ni c twem od po-
wied nich mi ni strów. Ad mi ni stra cjê sa morz¹dow¹ zbu do wan¹ na trzech szcze b -
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44  Wstê p ne stu dium wyko na l no œci bu do wy li nii du ¿ych prê d ko œci. Red. A. Mes sel, CNTR Wa r sza -
wa 2005.

45  Ko mu ni kat KE. Sie ci trans euro pe j skie w kie run ku po dej œcia zin te gro wane go. KOM (2007) 135
z 21.03.2007



lach tworz¹ gmi ny, po wia ty i wo je wó dz twa, gdzie or ga na mi sta no wi¹cymi s¹ se j -
mi ki wo je wó dz twa, rada po wia tu i rada gmi ny a or ga na mi wyko na w czy mi s¹
zarz¹d wo je wó dz twa, zarz¹d po wia tu, wójt/bu r mistrz, pre zy dent mia sta. 

Sy stem pro du kcji, sk³ado wa nia, prze cho wy wa nia i sto so wa nia sub stan cji
che mi cz nych i pro mie nio twór czych, w tym ru ro ci¹gi sub stan cji nie bez pie cz -
nych. W prze my œle che mi cz nym na ko niec 2010 r. fun kcjo no wa³o 1751 pod -
mio tów go spo da r czych, w któ rych za tru d nio nych by³o 220,9 tys. osób46. W prze -
my œle che mi cz nym fun kcjo nuj¹ przed siê bio r stwa o na stê puj¹cych bran ¿ach:
– tzw. wie l ka che mia obe j muj¹ca prze mys³y: pe tro che micz ny, so do wy, kwa su

siar ko we go, na wo zów sztu cz nych, two rzyw sztu cz nych i w³ókien sztu cz nych;
– che mia ni sko tona ¿o wa (tzw. pro du kty ko szto w ne) obe j muj¹ca prze mys³y: far -

mace uty cz ny, kos me ty cz ny i œro d ków czy sto œci;
– prze twó r stwo che mi cz ne obe j muj¹ce prze mys³y: gu mo wy, prze twó r stwa two -

rzyw sztu cz nych, farb i la kie rów oraz dys try bu cja i han del od czyn ni ka mi che -
mi cz ny mi.
Na ko niec 2013 r. na ob sza rze Pol ski fun kcjo no wa³o 1220 zak³adów prze -

mys³u che mi cz ne go, w któ rych w tra kcie pro ce su tech nolo gicz ne go, maga zy no -
wa nia b¹dŸ trans po rtu mo¿e po wstaæ emi sja, po ¿ar lub eks plo zja z udzia³em sub -
stan cji nie bez pie cz nych. Wed³ug Na ro do we go Pro gra mu Ochro ny In fra struk-
tu ry Kry ty cz nej, wœród tych zak³adów prze mys³owych w 173 ist nie je ry zy ko po -
wsta nia po wa ¿ nej awa rii prze mys³owej i 194 o zwiê kszo nym ry zy ku po wsta nia
awa rii prze mys³owej47.

W Pol sce nie fun kcjo nu je ¿a den obiekt j¹dro wy wyko rzy sty wa ny do ce lów
wy twa rza nia ene r gii ele ktry cz nej. W In sty tu cie Ba dañ J¹dro wych fun kcjo nu je
je den re a ktor j¹dro wy „Ma ria”, któ ry s³u¿y do ce lów na uko wych, me dy cz nych
i sz ko le nio wych. Ponad to obie kta mi j¹dro wy mi s¹ dwa prze cho wal ni ki wy pa lo -
ne go pa li wa j¹dro we go i od pa dów pro mie nio twór czych.

Od bio rem, trans po rtem, prze twa rza niem i sk³ado wa niem od pa dów pro mie -
nio twór czych za j mu je siê pod miot pa ñ stwo wy, ja kim jest Zak³ad Unie szkod li -
wia nia Od pa dów Pro mie nio twór czych, a mie j s cem ich sk³ado wa nia jest Krajo we 
Sk³ado wi sko Od pa dów Pro mie nio twór czych. Re jestr za mkniê tych Ÿró de³ pro -
mie nio wa nia u¿y wa nych w na uce, us³ugach, me dy cy nie w tym ta k ¿e Ÿró de³
z u¿y tych za j mu je siê Pa ñ stwo wa Agen cja Ato mi sty ki. Agen cja pro wa dzi Krajo -
wy sy stem ewi den cji ma te ria³ów j¹dro wych, któ ry spe³nia fun kcje kon tro li nad
ma te ria³ami pro mie nio twór czymi na ob sza rze Pol ski.

Na te re nie Pol ski oprócz ru ro ci¹gów opi sa nych wcze œ niej nie wy stê puj¹ inne
s³u¿¹ce do trans po rtu sub stan cji nie bez pie cz nych.

Sy stem ra to w ni czy. Po wszech nie przy j mu je siê, ¿e ra tow ni c two ro zu mia ne
jest jako ogó³ przed siê w ziêæ orga niza cy j nych i œro d ków po dej mo wa nych w celu
ra to wa nia ¿y cia i zdro wia lu dzi, mie nia i œro do wi ska przed sku t ka mi za gro ¿eñ.
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46  Na ro do wy Pro gram Ochro ny In fra stru ktu ry kry ty cz nej, op. cit.
47  Ta m ¿e.



Ra tow ni c two, w tym ta k ¿e ra tow ni c two me dy cz ne jest pod staw¹ re a li za cji kon -
sty tucy j nych praw oby wa te li do ochro ny ich ¿y cia, zdro wia oraz mie nia. W ra -
mach fun kcjo no wa nia w Pol sce ra tow ni c twa fun kcjo nuj¹ zor gani zo wa ne sy ste -
my ra to w ni cze tzw. ra tow ni c two bran ¿o we. Do naj wa¿ nie j szych z nich na le¿¹
prze de wszy stkim:

Krajo wy Sy stem Ratow niczo -Gaœ ni czy fun kcjo nu je w opa r ciu o usta wê
o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej, usta wê o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej oraz roz -
porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji w spra wie szcze -
gó³owych za sad or ga ni za cji Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go48.

Wed³ug sta nu na dzieñ 31 grud nia 2012 r. w ra mach Krajo we go Sy ste mu
Ratow niczo- Gaœni cze go fun kcjo nu je:
– Ko men da G³ówna Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej,
– 16 Ko mend Wo je wó dz kich Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej,
– 335 Ko mend Po wia to wych (Mie j skich) Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej,
– 501 jed no stek ra to w ni czych Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej,
– 3 916 jed no stek Ocho t ni czych Stra ¿y Po ¿a r nych,
– 4 Zak³ado we Stra ¿e Po ¿a r ne,
– 12 szpi ta li (w tym 10 szpi ta li MSW oraz Cen trum Le cze nia Opa rzeñ w Sie mia -

no wi cach i Szpi tal Pra ski w Wa r sza wie),
– 205 krajo wych spe cja li stów ds. ra tow ni c twa re pre zen tuj¹cych ró ¿ ne dzie dzi ny.

Ponad to na za sa dzie po ro zu mieñ sy stem wspo ma gaj¹ inne pod mio ty, ta kie
jak np.: Po li cja, In spe k cja Ochro ny Œro do wi ska, Stra¿ Gra ni cz na, In sty tut Mete -
o ro lo gii i Go spo dar ki Wod nej, Pa ñ stwo wa Agen cja Ato mi sty ki, Mo r ska S³u¿ba
Po szu ki wa nia i Ra tow ni c twa, Lo t ni cze Po go to wie Ra tun ko we, a ta k ¿e or ga ni za -
cje po zarz¹dowe ta kie jak GOPR, WOPR, ZHP, PCK itp. 

Pa ñ stwo we Ra tow ni c two Me dy cz ne jako sy stem ra tow ni c twa zo sta³ po wo -
³any ustaw¹ z 8 wrze œ nia 2006 r. o Pa ñ stwo wym Rato w ni c twie Me dy cz nym49.

Jed no stka mi re a li zuj¹cymi dzia³ania ra to w ni cze s¹:
– szpi ta l ne od dzia³y ra tun ko we,
– ze spo³y ra tow ni c twa me dy cz ne go,
– jed no stki ra to w ni cze LPR.

Na ko niec 2011 r. w sy ste mie ra tow ni c twa me dy cz ne go fun kcjo no wa³o 1537
ze spo³ów ra tow ni c twa me dy cz ne go, któ re dziel¹ siê na pod sta wo we, spe cja li sty -
czne, wy pa d ko we oraz rea nima cy j ne. W sy ste mie fun kcjo no wa³y 222 szpi ta l ne
od dzia³y ra tun ko we50.
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48 Usta wa z 24 sie r p nia 1991 r. o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej (Dz.U. z 2009 r. nr 170, poz. 1380,
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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).

49  Usta wa z 8 wrze œ nia 2006 r. o Pa ñ stwo wym Rato w ni c twie Me dy cz nym (Dz.U. z 2006 r., nr 191,
poz. 1410, z póŸn. zm.).

50  Na ro do wy Pro gram Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej, op. cit.



Po da t noœæ in fra stru ktu ry pa ñ stwa na za gro ¿e nia

Oma wiaj¹c po da t noœæ in fra stru ktu ry na za gro ¿e nia, mo ¿ na pos³u¿yæ siê tez¹
Ul ri cha Be cka „¿e ¿y je my w spo³ecze ñ stwie ry zy ka”51.

Przy j muj¹c po wy¿sz¹ tezê, mo ¿ na stwier dziæ o pe w ne go ro dza ju eks pan sji ry -
zy ka na oto cze nie, a tym sa mym po da t noœæ in fra stru ktu ry, w tym kry ty cz nej, na
za gro ¿e nia jako ¿e ry zy ko po wszech nie uto ¿ sa mia ne jest z za gro ¿e niem, co jest
pe w nym upro sz cze niem bo wiem ry zy ko jest wie l ko œci¹ ilu struj¹c¹ pra wdopo -
dobie ñ stwo wyst¹pie nia zda rze nia i sku t ków tego zda rze nia.  Bior¹c pod uwa gê
glo ba li za cjê, w ja kiej fun kcjo nuj¹ wspó³cze s ne spo³ecze ñ stwa i uwa ¿aj¹c, ¿e jest
„pro ce sem wie lowy mia ro wym, wie lo aspe kto wym, obe j muj¹cym ob szar po li ty ki,
go spo dar ki, de mo gra fii, te ch no lo gii, in fo r ma cji, eko lo gii, zdro wia, bez pie cze ñ -
stwa we wnê trz ne go i zew nê trz ne go, ku l tu ry, re li gii i wszy stkich in nych dzie dzin
i ob sza rów ¿y cia spo³eczno -go spoda rcze go œwia ta”52. W ta kim ro zu mie niu glo ba -
li za cji i ge ne ro wa nia za gro ¿eñ dla in fra stru ktu ry, po da t noœæ na za gro ¿e nia na le ¿y 
roz pa try waæ w ob sza rach fi nan sów, ryn ków, stra te gii konku rency j no œci, te ch no -
lo gii, ba dañ, mo de li i sty lów ¿y cia, re gu la cji pra wnych, œro do wi ska na tu ral ne go
i œro do wi ska cywi liza cyj ne go. Po da t noœæ na za gro ¿e nia dla in fra stru ktu ry mo ¿ na 
roz pa try waæ w na stê puj¹cych ob sza rach:

W ob sza rze go spo da r czym wy stê puj¹ prze de wszy stkim pro ce sy in te gra cji
re gio na l nej, otwa r toœæ ryn ku, wie lop³asz czy z no wa wspó³pra ca, miê dzy naro do wy 
roz wój or ga ni za cji go spo da r czych i form kon su m pcji. Tworz¹ siê ob sza ry pañstw 
bo ga tych i pañstw bied nych. Za czy na po ja wiaæ siê pro blem bo ga tej Pó³nocy
i bied ne go Po³ud nia. Jak pod kre œla Z. Ba u man, mo¿e to do pro wa dziæ do ta kiej
luki roz wo jo wej, któ ra mo¿e do pro wa dziæ do wo j ny go spo da r czej, do prote kcjo -
nali z mu, a to mo¿e byæ przy czyn¹ po wsta wa nia kon fli któw polity czno-go spoda r -
czych53. Zmia ny glo ba l ne bêd¹ce z jed nej stro ny szans¹ w wy rów na niu ró ¿ nic
roz wo jo wych, z dru giej zaœ mog¹ po wo do waæ ry zy ko wra ¿ li wo œci na ro do wych
go spo da rek na za³ama nia ryn ku, ry zy ko re ce sji, wzrost bez ro bo cia itp.

Po da t noœæ in fra stru ktu ry na za gro ¿e nia w ob sza rze tech nolo gi cz nym wy ni -
kaj¹ z dy na mi cz nie roz wi jaj¹cego siê po stê pu nauko wo-te chnicz ne go. Pod
wp³ywem no wych, wy so ce za awan so wa nych te ch no lo gii, do ko nuj¹ siê znacz¹ce
zmia ny w in fra stru ktu rze. Zmia ny glo ba l ne po wo duj¹, ¿e w po jê ciu te ch no lo gii
za wie ra siê za rów no aspekt ma te ria l ny (ma szy ny, urz¹dze nia, itp.), jak rów nie¿
aspekt nie mate ria l ny (do œwia d cze nie, zdo l no œci mene d¿e r skie, orga niza cy j ne).
Trans fer te ch no lo gii sprzy ja wzro sto wi go spo dar cze mu. Dziê ki te ch no lo gii na -
stê pu je dy na mi cz ny wzrost geo gra ficz ne go za siê gu in ten syw no œci dzia³añ ko r po -
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51  U. Beck: Spo³ecze ñ stwo ry zy ka Wa r sza wa. PWN 1987. Tezê tê U. Beck roz win¹³ w wy wia dzie
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52  J. Ka ty ñ ski: Ry zy ko a glo ba li za cja i in te gra cja eu ro pe j ska. Ma te ria³y kon fe ren cyj ne In sty tu tu
Zarz¹dza nia Ry zy kiem, WSU iB, Wa r sza wa 2004.

53  Z. Ba u man: Glo ba li za cja. PWE, Wa r sza wa 2000.



ra cji trans na ro do wych54. Trans fer te ch no lo gii ogra ni cza mie j s ca pra cy, po wo du -
je zmia ny spo³ecz ne, za gro ¿e nia dla œro do wi ska i oto cze nia, stwa rzaj¹c
za gro ¿e nie dla ¿y cia i zdro wia lu dzi. W wie lu przy pa d kach roz wój te ch no lo gii
wy prze dza roz wój sy ste mów bez pie cze ñ stwa.

Ob szar ku l tu ry. Glo ba l ne zmia ny w pro du kcji, te ch no lo gii, ob ro cie han d lo -
wym, kon su m pcji po wo duj¹, ¿e po wstaj¹ okre œlo ne stra ty w zró¿ ni co wa niu ku l -
tu ro wym, po wstaj¹ mo no kul tu ry, za gro ¿e nia utra ty w³as nej to ¿ sa mo œci ku l tu ro -
wej. Glo ba l nym prze mia nom to wa rzy szy et ni za cja, wzma gaj¹ siê ten den cje
nacjo nali sty cz ne, ob se r wu je siê re ne sans ró ¿ nych po sta ci in te gry z mu re li gij ne go
itp.55 Spo³ecze ñ stwa ob jê te glo ba l ny mi zmia na mi tworz¹ tzw. „mie szan ki so cjo -
logi cz ne”, a to z ko lei po wo du je wzrost za gro ¿eñ terro ry sty cz nych.

Ob szar po li ty cz ny. Glo ba li za cja sprzy ja po wsta wa niu glo ba l nych ini cja tyw
i in sty tu cji zdo l nych do œro dowi sko we go mo de ro wa nia prze mian wspó³cze s ne go 
œwia ta. Na stê pu je roz wój glo ba l nych or ga ni za cji po zarz¹do wych, jak cho cia ¿ by
tzw. nie le ga l nych nie pa ñ stwo wych ucze st ni ków sto sun ków miê dzyna ro do wych,
z któ rych wy wodz¹ siê gru py ter rory sty cz ne ig no ruj¹ce porz¹dek spo³eczno -poli -
ty cz ny56.

Ob szar œro do wi sko wy. Œro do wi sko wy ob szar za gro ¿eñ dla in fra stru ktu ry
mo ¿ na roz pa try waæ w aspe kcie za so bów su ro w co wych, jak i ni sz cze nia œro do wi -
ska na tu ral ne go. Po wszech nie wia do mo, ¿e go spo dar ka roz wi ja siê ko sztem œro -
do wi ska. Wy stê pu je zak³óce nie rów no wa gi œro do wi ska. W ska li glo ba l nej zwiê k -
szy³a siê czê sto t li woœæ wy stê po wa nia i si³a klêsk ¿y wio³owych (po wo dzi,
hu ra ga nów, eks tre ma l nych te m pe ra tur czy na wa l nych opa dów atmo sfe ry cz -
nych), a ta k ¿e ka ta strof te ch ni cz nych. Pod su mo wuj¹c po da t noœæ in fra stru ktu ry
na za gro ¿e nia, mo ¿ na po sta wiæ tezê, ¿e glo ba li za cja sprzy ja roz wo jo wi no wych
za gro ¿eñ dla wspó³cze s nych spo³eczeñstw. Pro je ktuj¹c sy ste my bez pie cze ñ stwa,
na le ¿y uw z glêd niæ zmia ny glo ba l ne i fakt, ¿e to one w wie lu przy pa d kach s¹
Ÿród³em za gro ¿eñ. Sy ste my te nie mog¹ byæ za mkniê te, musz¹ byæ otwa r te, aby
mog³y uzu pe³nia ne o nowe wy zwa nia. Na rys. 4 przed sta wio no ka ta log naj bar -
dziej ty po wych za gro ¿eñ dla in fra stru ktu ry pa ñ stwa, w tym in fra stru ktu ry kry ty -
cz nej.
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54  A. Za or ska: Ku glo ba li za cji. Prze mia ny w ko r po ra cjach trans na ro do wych i w go spo da r ce œwia to -
wej. Wa r sza wa PWE. 2002.
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Rys. 4. Za gro ¿e nia dla in fra stru ktu ry pa ñ stwa w tym in fra stru ktu ry kry ty cz nej

îród³o: Opra co wa nie w³asne [6].



Wnio ski

Prze pro wa dzo na ana li za do tycz¹ca sta nu in fra stru ktu ry pa ñ stwa, w tym in -
fra stru ktu ry kry ty cz nej i jej po da t noœci na za gro ¿e nia, po zwa la na stwier dze nie,
¿e w naj bli ¿ szej przysz³oœci bê dzie my ob se r wo waæ roz wój i glo ba li za cjê za gro ¿eñ. 
Ob se r wuj¹c tren dy œwia to we go roz wo ju, mo ¿ na z ca³¹ odpo wie dzial no œci¹ prze -
wi dy waæ, ¿e bêd¹ na ra staæ w swo im wy mia rze ta kie zda rze nia, jak:
– ka ta stro fy na tu ra l ne i te ch ni cz ne,
– epi de mie,
– miê dzy naro do wy ter ro ryzm,
– wra ¿ li woœæ spo³eczeñstw na usz ko dze nia in fra stru ktu ry,
– bê dzie wzra staæ li cz ba kry ty cz nych ele men tów in fra stru ktu ry nie zbêd nej do

fun kcjo no wa nia pa ñ stwa.
Ja kie za tem po wstaj¹ wy zwa nia dla bu do wa nia w pa ñ stwie sy ste mu bez pie cze ñ -
stwa i ob ro ny?
– zna cze nia na bie ra pro blem ochro ny lud no œci cy wi l nej i roz wój sy ste mów ra to -

w ni czych,
– ist nie je ko nie cz noœæ ode jœcia od tra dy cy j nych po dzia³ów na za gro ¿e nia mi li ta r -

ne i nie mili ta r ne,
– ko nie cz na jest zmia na po dej œcia do pro ble ma ty ki ra tow ni c twa ze sku pie niem

szcze gó l nej uwa gi na za gwa ran towa nie za gro ¿o nej lud no œci i stru ktu ry nie -
mate ria l nej w mia rê nor ma l ne go fun kcjo no wa nia, 

– opra co wa nie op ty ma l nych form nie sie nia po mo cy krajom po szko do wa nym
w wy mia rze miê dzy naro do wym,

– cen tra li za cja odpo wie dzial no œci pa ñ stwa za bez pie cze ñ stwo we wnê trz ne lud -
no œci.
Jako pod su mo wa nie prze pro wa dzo nej ana li zy pro ble ma ty ki do tycz¹cej in fra -

stru ktu ry pa ñ stwa, w tym in fra stru ktu ry kry ty cz nej oraz jej po da t noœæ na za gro -
¿e nia, mo¿e byæ sfo r mu³owa nie pe w nych stwier dzeñ, my œli i opi nii. Oto nie któ re 
z nich:
– ogra ni cze nie za gro ¿eñ dla in fra stru ktu ry pa ñ stwa p³yn¹cych z pro ce su glo ba li -

za cji i sku t ków ich ne ga tyw ne go od dzia³ywa nia na oto cze nie, jest jed nym
z pod sta wo wych za dañ wspó³cze s ne go œwia ta, ugru po wañ inte gra cy j nych
i wspó³pra cy miê dzy naro do wej,

– po jê cie ry zy ka na bie ra w spo³ecze ñ stwie szcze gó l ne go zna cze nia, w ob li czu kie -
dy spo³ecze ñ stwo zry wa z przesz³oœci¹ i tra dycy j ny mi spo so ba mi dzia³ania
i sta je wo bec ty le¿ otwa r tej co w¹tpli wej przysz³oœci,

– za gwa ran towa nie bez pie cze ñ stwa w porz¹dku fun kcjo no wa nia pa ñ stwa jest
czê œci¹ sze r sze go zja wi ska zwi¹za ne go z kon trol¹ cza su, któ re mo ¿ na na zwaæ
ko lo ni zacj¹ przysz³oœci,

– ry zy ko i pró by jego sza co wa nia maj¹ fun da men tal ne zna cze nie dla ko lo ni za cji
przysz³oœci i bu do wa nia ade k wa t nych sy ste mów bez pie cze ñ stwa,
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– ba da nie ry zy ka mo¿e przy nieœæ du¿o isto t nych in fo r ma cji o isto cie nowo cze s -
no œci z uwa gi na fakt, ¿e po zwa la na zmnie j sze nie za gro ¿eñ i ich sku t ków dla
¿y cia jed no stki, umo ¿ li wia two rze nie insty tucjo na l nie ogra ni czo nych ob sza rów 
ry zy ka, a kon tro la ry zy ka ma bo wiem znacz¹cy aspekt re fle ksyj no œci i nowo -
cze s no œci.

– wszy stko co wi¹¿e siê z fun kcjo no wa niem pa ñ stwa, jego spo³ecz noœæ, in fra -
struk tu ra gwa ran tuj¹ca jego trwa nie, dzie je siê w na tu ra l nej nie sta bi l nej „at mo -
s fe rze ry zy ka”.
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kpt. dr in¿. Pawe³ GROMEK

Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej w War szaw ie

In teg racja dzia³añ ra town icz ych pol skiego sys temu 
ra town ictwa

The Re s cue Sy stem of the Re pu b lic of Po land
– Es sen ce and In te gra tion Gu i de li nes

Omó wie nie

W ar ty ku le przed sta wio no au to rskie ujê cie ra tow ni c twa i spo so bów jego
sy ste mo wej in te gra cji w Pol sce. Sku pio no siê na zde fi nio wa niu Pol skie go Sy ste mu
Ra tow ni c twa (PSR), któ ry szcze l nie wype³nia do me nê dzia³añ ra to w ni czych w sto  -
sun  ku do lu dzi, mie nia i œro do wi ska.

Do ko na no ogó l ne go opi su ele men tów oma wia ne go sy ste mu, re la cji za chodz¹-
cych miê dzy nimi oraz celu wyod rê b nie nia PSR z sy ste mu bez pie cze ñ stwa
na ro do we go RP.

Ar ty ku³ wzbo ga co no o treœæ wy ty cz nych in te gra cji PSR, uw z glêd niaj¹cych jego
sie cio wy cha ra kter oraz aktu a l ne tren dy trans for macy j ne sy ste mu bez pie cze ñ stwa
na ro do we go RP.

S³owa klu czo we: ra tow ni c two, dzia³ania ra to w ni cze, sy stem, ochro na lud no œci,
sieæ

Sum ma ry

No wad ays, the re is a lack of a coher ent and ho lis tic appro ach to all re scue ty pes
in Po land. Func tion ing, for mal ized re scue sys tems (Na tion al Fi ref igh ting and Re scue 
Sys tem – KSRG, the Sta te Me dic al Re scue sys tem) do not cover the who le domain
of re scue oper ati ons car ried in Po land, abroad and direc ted at pe op le, pro perty and 
envir onme nt.

Con sid ering the ho lis tic appro ach to the rescue, the re is a need to think about
the sys tem ca teg ori es. As far as the Re scue Sys tem of the Re pub lic of Po land (PSR) is
con cern ed, the previous ident ifi cat ion of the sys tem elem ents, relevant re lat ions
and the re ason of the sys tem exi stence is necessary. 

The re sea rch re sults po int out qu ant ita tive and qu alit ati ve com plexity of the
re scue su bj ects. The pre lim ina ry anal ysis of the re lat ions be tween the su bj ects le ads 



Wpro wa dze nie

„Bez pie cze ñ stwo nie jest wszy stkim, lecz bez bez pie cze ñ stwa wszy stko jest ni -
czym”1. Za R. Ku Ÿ nia rem, „Jest ono pie r wotn¹, eg zy sten cjaln¹ po trzeb¹ jed no -
stek, grup spo³ecz nych, wre sz cie pañstw”2. Po zo sta je w bez po œred niej re la cji
z po¿¹da ny mi spo³ecz nie wa r to œcia mi, spo œród któ rych do naj istot nie j szych na -
le ¿y za li czyæ lu dz kie ¿y cie i zdro wie. Nad mie nia siê, ¿e zak³óce nia w urze czywi st -
nia niu ty ch ¿e wa r to œci mog¹ byæ tra kto wa ne jako za gro ¿e nia, zaœ stan bez po œred -
nie go za gro ¿e nia lu dz kie go ¿y cia b¹dŸ zdro wia to przes³anka za po dej mo wa niem
niezw³ocz nych, zde cy do wa nych i, co klu czo we, spra w nych dzia³añ w do me nie
ra tow ni c twa.

Ana li zuj¹c li cz ne do nie sie nia me dia l ne z ca³ego œwia ta, mo ¿ na dojœæ do wnio -
sku, ¿e ra tow ni c two od gry wa bar dzo istotn¹ rolê w za pe w nia niu bez pie cze ñ stwa
po wszech ne go w XXI wie ku. Mno goœæ pod mio tów ra to w ni czych, co raz bar dziej
no wo cze s ny sprzêt na ich wy po sa ¿e niu, jak rów nie¿ sta le rosn¹ca par ty cy pa cja
spo³ecz na w dzia³aniach ra to w ni czych, zde cy do wa nie sprzy jaj¹ bu do wa niu po -
czu cia spra w stwa i za ko twi cze nia wœród oby wa te li, kszta³tuj¹c w ten spo sób ich
po czu cie bez pie cze ñ stwa3. Rów no cze œ nie czy ni¹ pro ble ma ty kê ra tow ni c twa bar -
dziej sze rok¹ i z³o¿on¹. Wraz z roz wo jem ra tow ni c twa za czê to wiêc do strze gaæ
po trze bê in te gra cji dzia³añ ra to w ni czych i pod mio tów zwi¹za nych z tymi dzia³a -
nia mi, ce lem w³aœci wych pod no sze nia spra w no œci i zwiê ksza nia efe ktu syne rgi -
cz ne go.
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to ju stif ication of the PSR net struc ture. It is ju stif ied by the PSR do main – re scui ng
not only pe op le, but also pro perty and the environment.

The PSR in teg rati on key is to bu ild the sys tem that her met ica lly fills the re scue
do main, as well as the struc ture cor res pondi ng to the Po lish re scue prac tic es. Due to 
this as sumpt ion, the PSR net struc ture should al low to bu ild hie rarc hy of the PSR
sub syst ems, ba sed on the tra de re scue ty pol ogy. The su bj ects per form ing re scue
se rvic es should be able to par tic ipa te in more than one PSR sub syst ems.

Fur therm ore, the pre sent trans form ati on trends of the na tion al se cur ity sys tem
of the Re pub lic of Po land de term ine the ne cessity of in teg rati on the fol low ing PSR
aspects as: no tif ica tion, war ning, or gan iza tion and co ord ina tion of re scue
oper ati ons, pro cee ding pro ced ures, com mun ica tion, equ ipment, do cum enta tion,
data and in form ati on ex change, as well as re scue oper ati ons effec tiven ess.

Ke y words: re s cue, re s cue ope ra tions, sy stem, pe o p le pro te c tion, net.

1  B. Fe renz: O bez pie cze ñ stwie w Eu ro pie, Myœl Wo j sko wa 1996, nr 2, s. 149 [za:] K. Ne u mann,
Die Bun de s wehr in ei ner Welt im Ubruch, Wolf Jobst Ve r lag GmbH, Be r lin 1994.
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3  Sze rzej, 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 zi ñ ski (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.



Bior¹c pod uwa gê do ku men ty stra te gi cz ne tra ktuj¹ce o bez pie cze ñ stwie na ro -
do wym RP, ju¿ w 2007 roku mó wio no o trwaj¹cym pro ce sie prze kszta³ca nia
Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go (KSRG) w Zin te gro wa ny Sy stem
Ra to w ni czy (ZSR)4. Mimo i¿ rze czy wi ste pra ce nad owym przed siê w ziê ciem roz -
po czê to je sz cze wcze œ niej5, to na wet wspó³cze œ nie owa in te gra cja jest spro wa dza -
na nie rza d ko wy³¹cz nie do wspó l ne go tra kto wa nia do me ny dzia³ania KSRG i sy -
ste mu Pa ñ stwo we Ra tow ni c two Me dy cz ne (PRM)6. Ju¿ wy ni ki ana li zy
w³aœci wych aktów pra wnych utwier dzaj¹ w prze ko na niu, ¿e KSRG i sy stem
PRM nie ca³ko wi cie wype³niaj¹ za kres dzia³añ ra to w ni czych, w ob li czu bez po -
œred nich za gro ¿eñ zdro wia i ¿y cia lu dz kie go, tym bar dziej za gro ¿eñ mie nia i œro -
do wi ska7. Nie uw z glêd nia siê w nich bo wiem m. in. ra tow ni c twa gó r ni cze go, ra -
tow ni c twa gó r skie go, ra tow ni c twa zwierz¹t, a ta k ¿e ra tow ni c twa wod ne go
(w za kre sie dzia³al no œci or ga ni za cji po zarz¹do wych). Nawi¹zuj¹ do nich, co pra -
wda, inne do ku men ty pra w ne8, bra ku je jed nak spó j ne go i holi sty cz ne go ujê cia
wszy stkich ro dza jów ra tow ni c twa w Pol sce.

Pe w ne wska zów ki od no œ nie kie run ków in te gra cji pol skie go ra tow ni c twa zo -
sta³y za wa r te w do ku men tach wieñcz¹cych stra te gi cz ny przegl¹d bez pie cze ñ stwa 
na ro do we go RP. Ra tow ni c two wpi sa no w sy stem bez pie cze ñ stwa na ro do we go
RP.

Jed no cze œ nie zda rze nia zwi¹zane z kry zy sem ukra i ñ skim po zwa laj¹ uz mys -
³owiæ fakt, ¿e dzia³ania ra to w ni cze nie s¹ po dej mo wa ne wy³¹cz nie w cza sie no r -
ma l nym fun kcjo no wa nia pa ñ stwa (cza sie per ma nent ne go czu wa nia i do ra Ÿ ne go
re a go wa nia). Nie rza d ko re a li zu je siê je rów no cze œ nie i/lub w re zu l ta cie dzia³añ
vel di re c to mi li ta r nych.

Po wy ¿sze roz wa ¿a nia sta no wi¹ wpro wa dze nie do eks plo ra cji pro ble ma ty ki
ra tow ni c twa. Za jej cel au tor przyj¹³ uzy ska nie od po wie dzi na na stê puj¹ce py ta -
nia:
1. Ja kie s¹ isto ta i ro dza je ra tow ni c twa?
2. W jaki spo sób mo ¿ na przed sta wiæ ra tow ni c two w œwie t le jego sy ste mo we go ujê cia?
3. W ja kich kie run kach po win na prze bie gaæ in te gra cja Pol skie go Sy ste mu Ra tow ni c -

twa (PSR)?
Pod jê ty wysi³ek ba da w czy sku t ko wa³ okre œle niem wspo mnia nych kie run ków 

in te gra cji, przy uw z glêd nie niu aktu a l nych tren dów trans forma cy j nych sy ste mu
bez pie cze ñ stwa na ro do we go RP. Jego re zu l tat na le ¿y tra kto waæ jako punkt wyj -
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4  Stra te gia Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go Rze czypo spo li tej Pol skiej, Wa r sza wa 2007, s. 27.
5  Usta wa o krajo wym sy ste mie ra to w ni czym, pro jekt z 27.05.2003 r.
6  A. Fe renc: Zin te gro wa ny sy stem ra to w ni czy w Pol sce, Pro mo tor, Wa r sza wa 2006.
7  Por., 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 nr 46
poz. 239), usta wa z 8 wrze œ nia 2006 r. o Pa ñ stwo wym Rato w ni c twie Me dy cz nym (tj. Dz.U. z 2013 r.
poz. 757, 1245 i 1635, z póŸn. zm.).

8  Zob., usta wa z 4 wrze œ nia 1997 r. o dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej (tj. Dz.U. z 2013 r. 743, 984,
z póŸn. zm.), art. 29 ust. 1 pkt. 7.



œcia do zg³êbio nej ana li zy szcze gó³owych pod sy ste mów PSR, na da l szych eta pach 
pra cy na uko wej.

1. Ra tow ni c two – isto ta i ty po lo gia

Wed³ug in ter neto we go S³ow ni ka Jê zy ka Pol skie go PWN, te r min ra to waæ jest
de fi nio wa ny przez ta kie okre œle nia, jak9:
– udzie laæ po mo cy w nie bez pie czeñ stwie lub w trud nej sy tu a cji,
– ochra niaæ ko goœ od nie szczê œcia, k³opo tów,
– po dej mo waæ sta ra nia ce lem oca le nia, za cho wa nia cze goœ,
– po le p szaæ czyj¹œ trudn¹ sy tu a cjê.

Ro zu mie nie s³ow ni ko we nie pre cy zu je za gro ¿eñ, przed któ ry mi na le ¿y ra to -
waæ. To doœæ ogó l ne ujê cie zna j du je swo je od zwier cied le nie w de fi ni cjach sa me go
ra tow ni c twa. Przyk³ado wo, zgod nie ze s³owa c kim sta nem pra wnym, ra tow ni c -
two gó r skie jest uto ¿ sa mia ne z dzia³ania mi po le gaj¹cymi na od szu ka niu osób
zna j duj¹cych siê w sta nie za gro ¿e nia, udzie le niu im pie r wszej po mo cy oraz prze -
trans porto wa niu do pun ktu po mo cy me dy cz nej (le ka r skiej)10. Po do b nie ra to w nic -
two (w ujê ciu ogó l nym) zo sta³o zde fi nio wa ne w do ku men tach Depa r ta men tu
Ob ro ny USA11. Mo ¿ na wiêc mó wiæ o bli skiej re la cji dzia³añ ra to w ni czych z dzia-
³a nia mi ewa kua cyj ny mi. Zna j du je to swo je po twier dze nie w s³owa c kim do ku -
men cie pra wnym tra ktuj¹cym o ochro nie lud no œci. W ni nie j szym kon te k œcie przez
dzia³ania ra to w ni cze ro zu mie siê ra to wa nie lu dzi i mie nia, w tym prze mie sz cza -
nie ich ze stre fy za gro ¿e nia do miejsc cha ra kte ry zuj¹cych siê ni ¿ szym po zio mem
ry zy ka12. Ewa ku a cja zda je siê wiêc wpi sy waæ w dzia³ania ra to w ni cze, któ rych do -
me na jest jed nak zde cy do wa nie bar dziej roz bu do wa na.

Je sz cze ogó l niej o rato w ni c twie tra ktu je li te ra tu ra chi ñ ska, w któ rej spro wa -
dza ne jest ono do spo so bu ra to wa nia lu dz kie go ¿y cia i ogra ni cza nia sze ro ko ro zu -
mia nych strat (lu dz kich, ma te ria l nych)13. Z tym ro zu mie niem ko re spon du je de -
fi ni cja ra tow ni c twa za wa r ta w do ku men tach Stra ¿y Gra ni cz nej USA (USCG),
mówi¹ca o wspa r ciu lud no œci i mie nia w ob li czu nie bez pie czeñ stwa14.

Bior¹c pod uwa gê przy to czo ne po wy ¿ej de fi ni cje, mo ¿ na dojœæ do prze ko na -
nia o za mien nym u¿y wa niu te r mi nów ra tow ni c two i dzia³ania ra to w ni cze (ra to wa -
nie). Pe w ne go uporz¹dko wa nia do ko na³a w tej kwe stii A. Skra bacz, na zy waj¹c ra -
to wa niem „po moc w trud nej, nag³ej sy tu a cji, któ ra gro zi œmie r ci¹ tak ofiar, jak
i ra to w ni ków oraz zni sz cze niem wa ¿ nych ele men tów do ro b ku mate ria l ne go
i kul tura l ne go oraz œro do wi ska”, przez ra tow ni c two ro zu miej¹c na to miast dzie -
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9  http://sjp.pwn.pl/szu kaj/ra to wa%C4%87.html (do stêp 13.01.2015 r., 15:35).
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11  US De pa r t ment of De fen se Di re c ti ve 3003.01, Se p te m ber 26, 2011. 
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13  Xia o ge Wei, Wei Lv, We iguo Song: Re s cue ro u te re se le c tion mo del and al go rithm for the une x -

pe c ted ac ci dent, Pro ce dia En gi ne e ring 2013, nr 62, s. 532
14 http://www.uscg.mil/in ter na tio nal/af fa irs/pu b li ca tions/mmsco de/en glish/Chap9.htm
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dzi nê bez pie cze ñ stwa po wszech ne go, któ ra oz na cza ogó³ dzia³añ pro wa dzo nych
na wszy stkich szcze b lach or ga ni za cji pa ñ stwa (cen tra l nym, wo je wó dz kim, po -
wia to wym, gmin nym i lo ka l nym) we wszy stkich sta nach jego fun kcjo no wa nia
przy wy ko rzy sta niu zró¿ ni co wa nych me tod, za so bów i œro d ków, ce lem ra to wa -
nia zdro wia i ¿y cia lu dz kie go i/lub dóbr ma te ria l nych15.

Zda niem au to ra, osta t nie ujê cie naj tra f niej cha ra kte ryzu je ra tow ni c two, ja kie -
go mog¹ aktu a l nie do œwia d czaæ Po la cy. Wska zu je na jego stru ktu ra l ny cha ra kter, 
egzem plifi ko wa ny przez fun kcjo no wa nie w ra mach zró¿ ni co wa nych, hie rar chi -
cz nie zrela tywi zo wa nych po zio mów orga niza cy j nych, od po wia daj¹cych stru ktu -
rze tery to ria l nej pa ñ stwa. Uwy pu klo no aspekt dywe rsy fi ka cji i z³o¿o no œci me -
tod, za so bów i œro d ków wyko rzy sty wa nych do re a li za cji ce lów ra tow ni c twa.
Wa r to za zna czyæ, ¿e nawi¹zano ta k ¿e do wszy stkich sta nów fun kcjo no wa nia pañ -
stwa: sta nu nor ma l ne go, sta nu kry zy su (do œwia dcza ne go aktu a l nie za po³udnio -
wo- ws chod ni¹ gra nic¹) oraz wo j ny. Od nie sie nie ra tow ni c twa do bez pie cze ñ stwa
po wszech ne go nie ja ko przy bli ¿a je do pro ble ma ty ki bez pie cze ñ stwa na ro do we go 
RP, któ re go, zgod nie z osta t nim ro zu mie niem, jest in te graln¹ czê œci¹.

Uw z glêd niaj¹c wy ni ki ana li zy li te ra tu ry przed mio tu, po dzia³ ra tow ni c twa
mo ¿ na przed sta wiæ na stê puj¹co16:
1) kry te rium ro dza ju dzia³añ ra to w ni czych (tzw. ty po lo gia bran ¿o wa lub re so r to wa):

– ra tow ni c two zwi¹zane z dzia³ania mi ga œ ni czy mi,
– ra tow ni c two te ch ni cz ne,
– ra tow ni c two che mi cz ne,
– ra tow ni c two eko lo gi cz ne,
– ra tow ni c two me dy cz ne,
– ra tow ni c two gó r ni cze,
– ra tow ni c two gó r skie,
– ra tow ni c two wod ne,
– ra tow ni c two ko le jo we,
– ra tow ni c two ra dia cy j ne,
– ra tow ni c two lo t ni cze,
– ra tow ni c two po wo dzio we;

2) kry te rium za siê gu dzia³añ:
– ra tow ni c two miê dzy naro do we,
– ra tow ni c two krajo we,
– ra tow ni c two wo je wó dz kie,
– ra tow ni c two po wia to we,
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15 A. Skra bacz: Ra tow ni c two [w:] Bez pie cze ñ stwo lud no œci cy wi l nej. Po jê cie, or ga ni za cja i za da nia 
w cza sie po ko ju, kry zy su i wo j ny, W. Ki t ler, A. Skra bacz (red.): To wa rzy stwo Wie dzy Ob ron nej, Wa r -
sza wa 2010, s. 89–90.

16 Roz porz¹dze nie w spra wie szcze gó³owych za sad or ga ni za cji…, A. Skra bacz: Ra tow ni c two
w III RP. Ogó l na cha ra kte ry styka, Wy daw ni c two AON, Wa r sza wa 2004, s. 11–14, J. An drze je wski: Ra -
tow ni c two zwierz¹t, FIREX 2009, s. 13, usta wa z 21 sie r p nia 1997 r. o ochro nie zwierz¹t (tj. Dz.U.
z 2013 r. poz. 856, z póŸn. zm.), art. 1 pkt 1, Usta wa o krajo wym sy ste mie ra to w ni czym, dz. cyt., art. 1.



– ra tow ni c two gmin ne,
– ra tow ni c two lo ka l ne;

3) kry te rium fi nan so wa nia dzia³añ ra to w ni czych:
– ra tow ni c two pa ñ stwo we,
– ra tow ni c two spo³ecz ne,
– ra tow ni c two ko mer cy j ne;

4) kry te rium celu dzia³añ ra to w ni czych:
– ra tow ni c two ¿y cia i zdro wia,
– ra tow ni c two dóbr ma te ria l nych i kul tu ra l nych,
– ra tow ni c two œro do wi ska.
Do ko na nie po dzia³u bran ¿o we go ra tow ni c twa po zwa la uzy skaæ naj bar dziej

roz bu do wan¹ gru pê przed mio to wych ro dza jów. Dzia³ania ra to w ni cze na le¿¹ do
za kre su za dañ ró ¿ nych pod mio tów ra to w ni czych, fun kcjo nuj¹cych w ra mach ró -
¿ nych or ga ni za cji (in sty tu cji) i/lub sy ste mów. Cha ra kter ty ch ¿e or ga ni za cji i sy -
ste mów mo¿e dete r mi no waæ lub jest wrêcz dete rmi no wa ny przez cha ra kter
dzia³añ ra to w ni czych. Dla te go ra tow ni c two gó r skie ko ja rzo ne jest prze de wszy -
stkim z Gó r skim Ocho t ni czym Po go to wiem Ra tun ko wym (GOPR), ra tow ni c -
two wod ne z Wod nym Ocho t ni czym Po go to wiem Ra tun ko wym (WOPR), ra -
tow ni c two lo t ni cze z lo t ni czy mi stra ¿a mi po ¿a r ny mi, zaœ ra tow ni c two me dy cz ne
z pod mio ta mi sy ste mu PRM. Nie mniej jed nak pe w ne przed mio to we ro dza je s¹
„obs³ugi wa ne” przez pod mio ty cha ra kte ry zuj¹ce siê zna cz nie wy ¿szym po zio -
mem uni wer sali z mu. Mowa tu o pod mio tach KSRG, w tym Pa ñ stwo wej Stra ¿y
Po ¿a r nej (PSP).

Z ko le j ne go po dzia³u ra tow ni c twa wy ni ka, ¿e mo¿e byæ ono rea li zo wa ne na
ró ¿ nych szcze b lach stru ktu ry admi ni stra cyj nej kra ju. Ogó l nie przy jêt¹ za sad¹
jest wspie ra nie dzia³añ pro wa dzo nych na po zio mie ni ¿ szym przez za so by po zio -
mu wy ¿sze go, o ile te pie r wsze oka¿¹ siê nie wy sta r czaj¹ce do re a li za cji swo ich
za dañ. Po wy ¿sza za le ¿ noœæ jest szcze gó l nie wi do cz na w kon te k œcie ana li zy pa ñ -
stwo wych pod mio tów ra to w ni czych o hie rar chi cz nych stru ktu rach orga niza cy j -
nych (np. PSP). Ponad to, ce lem po œred nim przy wo³ania kry te rium za siê gu
dzia³añ by³o uz mys³owie nie fa ktu umiê dzyna rodo wie nia ra tow ni c twa. Pol scy
ra to w ni cy dzia³aj¹ nie ty l ko na te ry to rium kra ju. W ra mach re a li za cji umów miê -
dzyna ro do wych nie rza d ko udaj¹ siê w od leg³e czê œci œwia ta s³u¿yæ przed sta wi cie -
lom in nych na ro do wo œci. Za przyk³ad niech pos³u¿¹ akcje grup poszuki wawczo-
 -ratow ni czych PSP w Al ba nii (1999), Tu r cji (1999), In diach (2001), Ira nie (2004), 
Pa ki sta nie (2005) i Ha i ti (2010)17.

Tru i z mem jest stwier dze nie, ¿e spra w noœæ dzia³añ pro wa dzo nych przez pod -
mio ty ra to w ni cze za le ¿y w zna cz nej mie rze od w³aœci we go fi nan so wa nia. Za so by
fi nan so we bo wiem s¹ nie zbêd ne do za pe w nie nia i utrzy ma nia od po wied niej li cz -
by ra to w ni ków, sprzê tu, po zio mu wy szko le nia i mo ra le. Sto pieñ owe go wp³ywu
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za le ¿y od ro dza ju fi nan so wa nia. W tej kwe stii pod mio ty ra to w ni cze mog¹ li czyæ
na bu d¿et pa ñ stwa, w³asn¹ dzia³al noœæ za ro b kow¹ b¹dŸ œro d ki pie niê ¿ ne prze ka -
zy wa ne w dro dze da ro wizn, spon so rin gu, da t ków, zbió rek itp.

Osta t ni po dzia³ opie ra siê na celu dzia³añ ra to w ni czych. Wysi³ki ra to w ni ków
mog¹ siê sku piaæ na ochro nie lu dzi, mie nia i/lub œro do wi ska. Z do œwia d cze nia
w³as ne go au to ra wy ni ka, ¿e nie rza d ko mo ¿ na mó wiæ o wiê cej ni¿ jed nym przed -
mio cie ochro ny w ra mach kon kre t nych dzia³añ ra to w ni czych. Na le ¿y pod kre œ -
liæ, ¿e ra tow ni c two mie nia obe j mu je do bra kul tu ra l ne, ele men ty dzie dzi c twa na -
ro do we go i cenn¹ apa ra tu rê. Pod po jê ciem œro do wi ska kryj¹ siê na to miast
wszy stkie ele men ty przy ro dy o¿y wio nej i nie o¿y wio nej. Nawi¹zuj¹c do ni nie j -
sze go po dzia³u, bez sprze cz nym jest pie r wsze ñ stwo w ra to wa niu lu dzi (¿y cia,
zdro wia) przed œro do wi skiem i/lub mie niem.

Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e ele men ty przed sta wio nej po wy ¿ej ty po lo gii nawi¹zuj¹ do
sie bie, nie rza d ko po kry waj¹c siê zna cze nio wo. Ró ¿ ne kry te ria po dzia³u od po wia -
daj¹ ró ¿ nym po dej œciom do ana li zy oma wia nej pro ble ma ty ki. Uwy pu klo na w ten 
spo sób z³o¿o noœæ przed mio tu ba dañ zde cy do wa nie utrud nia ca³oœcio we spo j rze -
nie na ra tow ni c two w Pol sce. Chc¹c bo wiem po tra kto waæ je jako pe w ne go ro dza -
ju ca³oœæ, na le ¿y prze de wszy stkim okre œliæ jej ele men ty sk³ado we i re la cje za -
chodz¹ce miê dzy nimi. W œwie t le doty ch cza so wych roz wa ¿añ, okre œle nie tak
ro zu mia nej stru ktu ry mo¿e byæ co naj mniej pro ble maty cz ne.

Jed no cze œ nie wy ró ¿ nie nie tak wie lu ro dza jów ra tow ni c twa, w op ty ce w³aœci -
wych de fi ni cji, utwier dza w prze ko na niu, ¿e do me na ra tow ni c twa, wiê cej, do me -
na zin te gro wane go sy ste mu rato w ni cze go, na ka r tach ni nie j szej pra cy zwa ne go
PSR, zde cy do wa nie wy kra cza poza za kres dzia³al no œci KSRG i sy ste mu PRM.
Oby d wa te sy ste my mog¹ byæ fun da men tem bu do wa nia PSR. Wspó³cze œ nie nie
s¹ jed nak w sta nie kom p le kso wo pe³niæ jego roli.

2. Sy ste mo we ujê cie ra tow ni c twa w Pol sce

Po do b nie jak w przy pa d ku ra tow ni c twa, opra co wa no wie le de fi ni cji sy ste mu.
W li te ra tu rze przed mio tu mo ¿ na na po tkaæ na stê puj¹ce okre œle nia:
– „ce lo wo okre œlo ny zbiór ele men tów i zbiór sprzê ¿eñ miê dzy nimi, któ re wspó l -

nie okre œlaj¹ w³aœci wo œci ca³oœci” (J. Habr, J. Ve prek)
18

,
– z³o¿o na ca³oœæ, roz pa try wa na jako stru ktu ra, któ ra wy od rê b nia siê pod ja kimœ

wzglê dem z in nej ca³oœci, chara ktery zo wa na jest na to miast przez pe w ne
uporz¹dko wa nie jej ele men tów kon sty tuty w nych (J. Zie le nie wski)

19
,

– czêœæ ota czaj¹cej rze czy wi sto œci, wyod rê b nio na i maj¹ca pewn¹ we wnêtrzn¹
stru ktu rê (W. Kie ¿un)

20
,
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18  J. Habr, J. Ve prek: Sy ste mo wa ana li za i syn te za, No wo cze s ne po dej œcie do zarz¹dza nia i po dej -
mo wa nia de cy zji, A. Ku sto (prze³.), PWE, Wa r sza wa 1976, s. 32.

19  Zob., J. Zie le nie wski: O pro ble mach or ga ni za cji, Wy daw ni c two Wie dza Po wszech na, Wa r sza wa 
1970, s. 31.

20  Zob., W. Kie ¿un: Pod sta wy or ga ni za cji i zarz¹dza nia, Ksi¹¿ka i Wie dza, Wa r sza wa 1977, s. 30.



– ze staw sk³ad ni ków i za chodz¹cych miê dzy nimi in ter akcji, gdzie ka ¿ dy sk³ad -
nik po³¹czo ny jest z ka ¿ dym in nym bez po œred nio lub po œred nio (A.K. Ko Ÿ miñ -
ski i W. Pio tro wski za R.L. Ac k hof fem)

21
,

– ka ¿ dy obiekt z³o¿o ny, wy ró ¿ nio ny z ana li zo wa nej rze czy wi sto œci i przed sta wio -
ny jako pe w na ca³oœæ, utwo rzo ny przez zbiór ele men tów i re la cji miê dzy nimi
(P. Sien kie wicz)

22
.

Z tre œci po wy ¿szych de fi ni cji wy ni ka ol brzy mi po ten cja³ imp le men tacy jny my -
œle nia sy ste mo we go, nie ja ko sca laj¹cego dzia³ania lu dz kie w sy ste my. Zna laz³o one 
swo je za sto so wa nie rów nie¿ w na ukach o bez pie cze ñ stwie. St¹d to w³aœci wi ba da -
cze po ru szaj¹ pro ble ma ty kê sy ste mów bez pie cze ñ stwa na ro do we go, po wszech ne -
go, mi li tar ne go i pub li cz ne go, a ta k ¿e sy ste mu zarz¹dza nia kry zy so we go, sy ste mu
ochro ny lud no œci czy wre sz cie KSRG i sy ste mu PRM. Wspo mnia ne we wstê pie
do ku men ty stra te gi cz ne rów nie¿ tra ktuj¹ o sy ste mie – sy ste mie ra to w ni czym, wiê -
cej, o jego zin te gro wa nym od po wied ni ku.

Kon klu duj¹c, aby mó wiæ o sy ste mie dzia³añ lu dz kich, na le ¿y:
– zi den tyfi ko waæ ele men ty tego sy ste mu,
– opi saæ re la cje za chodz¹c miê dzy tymi ele men ta mi,
– okre œliæ po wód, dla któ re go ele men ty te, o ta kich w³aœ nie re la cjach, zo sta³y

wyod rê b nio ne z ota czaj¹cej rze czy wi sto œci i sta no wi¹ ca³oœæ.
Po do b ne kro ki na le ¿y po czy niæ w przy pa d ku PSR. W³aœci wy sche mat ide o wy

zo sta³ zo bra zo wa ny na rys. 1.
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Rys. 1. Sche mat ide o wy Pol skie go Sy ste mu Rato w ni cze go

îród³o: opra co wa nie w³asne.

21  Zob., A.K. Ko Ÿ mi ñ ski, W. Pio tro wski (pod red.): Zarz¹dza nie. Te o ria i pra kty ka, Wy daw ni c two
Na uko we PWN, Wa r sza wa 2000, s. 761.

22  Zob., M. Pa szy nin: Sy stem ra tow ni c twa me dy cz ne go, [w:] Wy bra ne za gad nie nia zarz¹dza nia
kry zy so we go, G. So bo le wski, D. Ma j chrzak (pod red.): Wy daw ni c two AON, Wa r sza wa 2012, s. 88
[za:] P. Sien kie wicz: Te o ria efe kty w no œci sy ste mów kie ro wa nia, t. 1 – Wstêp do sy ste mato lo gii, roz pra -
wa habi lita cy j na, Wa r sza wa 1979, s. 82.



Ka ta log pod mio tów œwiadcz¹cych us³ugi pu b li cz ne w za kre sie ra tow ni c twa
lu dzi, mie nia i/lub œro do wi ska w Pol sce jest nie zwy kle roz bu do wa ny. W pie r -
wszej ko le j no œci na le ¿y wy szcze gó l niæ te w³aœci we ra to wa niu lu dzi. Wy mie nia siê 
tu prze de wszy stkim: PSP, ocho t ni cze stra ¿e po ¿a r ne (OSP), GOPR, TOPR,
WOPR, Wo j skow¹ Ochro nê Prze ciw po ¿a row¹, zak³ado we stra ¿e po ¿a r ne, zak³a -
do we s³u¿by ra to w ni cze, gmin ne za wo do we stra ¿e po ¿a r ne, po wia to we (mie j skie) 
stra ¿e po ¿a r ne, te re no we s³u¿by ra to w ni cze, zwi¹zki ocho t ni czych stra ¿y po ¿a r -
nych, jed no stki orga niza cy j ne sy ste mu PRM, Pol ski Cze r wo ny Krzy¿, Po mo r -
skie To wa rzy stwo Ra to w ni cze, Cen traln¹ Sta cjê Ra tow ni c twa Gó r ni cze go, che -
mi cz ne i ra dia cy j ne ze spo³y awa ry j ne Si³ Zbro j nych RP. Nie jest to oczy wi œcie
ka ta log za mkniê ty. Na le ¿y go do da t ko wo roz bu do waæ o pod mio ty w³aœci we ra to -
wa niu za gro ¿o nych mie nia i/lub œro do wi ska, z pod kre œle niem, ¿e pe w ne przed -
mio to we za da nia zo sta³y wpi sa ne w za kre sy za dañ pod mio tów ra to w ni czych ju¿
wy mie nio nych po wy ¿ej. Nie spo sób po min¹æ w tym mie j s cu or ga nów ad mi ni -
stra cji pu b li cz nej wszy stkich szcze b li or ga ni za cji pa ñ stwa, re a l nie odpo wie dzia l -
nych za nad zór, ko or dy na cjê i spra w noœæ dzia³añ ra to w ni czych.

Ol brzy mie zró¿ ni co wa nie pod mio tów ra to w ni czych wpi suj¹cych siê w PSR
utrud nia jed noz na cz ne zde fi nio wa nie re la cji za chodz¹cych miê dzy nimi. Re la cje 
te s¹ kon sty tuo wa ne przez obo wi¹zuj¹ce akty pra w ne, do ku men ty nor ma ty w ne
nie po sia daj¹ce sta tu su aktów pra wnych (np. roz ka zy Ko men dan ta G³ów ne go
PSP), umo wy obu stron ne i/lub wie lo stron ne, w tym umo wy miê dzy naro do we.
O pe w nej kla ro w no œci re la cji mo ¿ na mó wiæ w kon te k œcie pod mio tów KSRG i sy -
ste mu PRM. Wy ni ka to z fa ktu po stê puj¹cej in te gra cji obu sy ste mów23. Dru gi
po wód sta no wi¹ fo r ma l ne ure gu lo wa nia obu sy ste mów oraz bu do wa na na tej
pod sta wie pol ska pra kty ka ra to w ni cza. Jak jed nak wspo mi na no, nie po kry wa siê
w ten spo sób pe³nej do me ny ra tow ni c twa w Pol sce. Wie le ob sza rów wspó³pra cy
pod mio tów ra to w ni czych po zo sta je obe c nie wci¹¿ nie opi sa nych, zaœ wy ni ki ana -
li zy li te ra tu ry przed mio tu oraz ope ra cy j ne do œwia d cze nia w³asne au to ra
sk³aniaj¹ ku prze ko na niu, ¿e o wspo mnia nej kla ro w no œci nie bê dzie mo ¿ na mó -
wiæ w op ty ce po zo sta³ych ro dza jów ra tow ni c twa.

Brak uporz¹dko wa nia sfe ry re la cji miê dzy pod mio ta mi œwiadcz¹cymi us³ugi
w za kre sie ra tow ni c twa de ter mi nu je sie cio woœæ stru ktu raln¹ PSR, od mienn¹
w po rów na niu do hie rar chi cz nych stru ktur, przyk³ado wo, sy ste mu zarz¹dza nia
kry zy so we go lub KSRG. Ana li za tak ro zu mia nej stru ktu ry sie cio wej mo¿e bu -
dziæ w¹tpli wo œci z uwa gi na fakt tra kto wa nia w ni nie j szym kon te k œcie or ga nów
ad mi ni stra cji pu b li cz nej na rów ni z pod mio ta mi wzglê dem nich wyko na w czy mi. 
Jed na k ¿e, or ga ny ad mi ni stra cji pu b li cz nej s¹ w³aœci we spra wom ra tow ni c twa
w ró ¿ nych za kre sach w ró ¿ nych sy tu a cjach. W kon se k wen cji po szcze gó l ne ich
od po wied ni ki bêd¹ wpi sy wa³y siê w cz³on kie ro w ni czy PSR rów nie¿ w ró ¿ nych
za kre sach. Pod mio tom tym bêd¹ pod porz¹dko wa ne ich wy ko na w cze od po wied -
ni ki, dy na mi cz ne do bie ra ne, w za le ¿ no œci od aktu a l nych uwa run ko wañ sy tu a cji
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sku t kuj¹cej ko nie cz no œci¹ ra to wa nia lu dzi, mie nia i œro do wi ska. Stru ktu ra sie -
cio wa PSR bê dzie wiêc „pu l so wa³a”, zgod nie z tym, któ re aktu a l nie pod mio ty
ana lizo wa ne go sy ste mu bêd¹ akty wo wa ne.

PSR, na naj wy ¿szym po zio me abs tra kcji, mo ¿ na wiêc zde fi nio waæ jako pod sy -
stem szcze gó³owy sy ste mu bez pie cze ñ stwa na ro do we go RP, wyod rê b nio ny
z p³asz czy z ny bez pie cze ñ stwa po wszech ne go z uwa gi na rea li zo wa ny cel – ra to -
wa nie za gro ¿o nych lu dzi, zwierz¹t i mie nia, we wszy stkich sta nach fun kcjo no wa -
nia pa ñ stwa, obe j muj¹cy sie cio wo ustru ktury zo wa ne, ce lo wo wy bra ne pod mio ty
wszy stkich szcze b li orga niza cy j nych pa ñ stwa.

W opa r ciu o tre œci Bia³ej Ksiê gi Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go RP, PSR mo ¿ na
za li czyæ do jed ne go ze szcze gó³owych, ochron nych pod sy ste mów sy ste mu bez -
pie cze ñ stwa na ro do we go RP.

3. Pol ski Sy stem Ra tow ni c twa – wy ty cz ne in te gra cji

Na wstê pie ni nie j sze go eta pu roz wa ¿añ wa r to za daæ py ta nie o to, w ja kich kie run -
kach na le ¿y in te gro waæ PSR. Opie raj¹c siê na ana li zie roz wi¹zañ krajo wych i za gra -
ni cz nych, mo ¿ na d¹¿yæ do czê œcio wej b¹dŸ ca³oœcio wej in te gra cji ra tow ni c twa.

W pie r wszym przy pa d ku uwa ga sku pia siê na sy ste mo wym uspra w nia niu
wspó³dzia³ania pod mio tów œwiadcz¹cych naj bar dziej isto t ne, ra to w ni cze us³ugi
pu b li cz ne – ra to wa nie lu dz kie go ¿y cia i/lub zdro wia. Ta kie po dej œcie do in te gra -
cji jest za uwa ¿a l ne przyk³ado wo w Pol sce24 i Cze chach (w cze ski sy stem ra tow ni c -
twa wpi sa na jest ta k ¿e po li cja)25. S³owa cki sy stem ra tow ni c twa obe j mu je ponad to
pod mio ty ra tow ni c twa gó r skie go26. Z dru giej stro ny, in te gra cja dzia³añ ra to w ni -
czych mo¿e zo staæ spro wa dzo na do in te gra cji wy³¹cz nie pod mio tów kie ro w ni -
czych. Ta kie po dej œcie jest od zwie rcie dla ne w stru ktu rze sy ste mu zarz¹dza nia
zda rze nia mi (ang. In ci dent Com mand Sy stem – ICS) – roz wi¹za nia obe cne go
w stru ktu rach kie ro wa nia bez pie cze ñ stwem USA, Wie l kiej Bry ta nii i Ka na dy27.
Tak ro zu mia na in te gra cja nie cha ra kte ryzu je siê jed nak atry bu tem komp le kso -
wo œci w sto sun ku do jej przed mio tu tra kto wa nia. Nie obe j mu je bo wiem pe³nej
do me ny dzia³añ ra to w ni czych lub pe³nego ka ta lo gu pod mio tów œwiadcz¹cych
us³ugi pu b li cz ne w za kre sie ra tow ni c twa.

Zda niem au to ra, wa r to podj¹æ trud bu do wy sy ste mu szcze l nie wype³niaj¹cego 
do me nê ra tow ni c twa, a jed no cze œ nie nawi¹zuj¹cego stru ktu ra l nie do pol skiej
pra kty ki ra to w ni czej. Tê osta t ni¹ tra f nie wy ra zi³ D. Ma r czy ñ ski – dy re ktor
Krajo we go Cen trum Ko or dy na cji Ra tow ni c twa i Ochro ny Lud no œci:
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„Obo wi¹zuj¹ce roz wi¹za nia pra w ne w za kre sie ra tow ni c twa na dal san kcjo -
nuj¹ jego re so r to wy cha ra kter. St¹d ka ¿ dy pod miot ra to w ni czy, mimo ¿e ma na
celu ra to wa nie ¿y cia i zdro wia i dzia³a w ra mach pra wa, fa kty cz nie fun kcjo nu je
w wy izo lo wa nej stru ktu rze orga niza cy j nej (…)”28.

Z pra kty cz ne go pun ktu wi dze nia za sad nym jest wiêc opa r cie in te gra cji PSR
na zmo dyfi ko wa nej bran ¿o wej ty po lo gii ra tow ni c twa. Wspo mi na na mo dy fi ka cja 
po win na do ty czyæ ujed no li ce nia ka ta lo gu ro dza jów dzia³añ ra to w ni czych (na le -
¿y uw z glêd niæ tu ta k ¿e dzia³ania z za kre su ra to wa nia mie nia i œro do wi ska), a ta k -
¿e zbu do wa niu na tej pod sta wie spó j nych pod sy ste mów szcze gó³owych PSR.
Pod sy ste my szcze gó³owe po win ny byæ roz³¹czne z pun ktu wi dze nia ich do men.
Na le ¿y jed nak za pe w niæ mo ¿ li woœæ w³¹cza nia pod mio tów ra to w ni czych w wiê cej 
ni¿ je den pod sy stem szcze gó³owy PSR. Po zwo li to za cho waæ ela sty cz noœæ ich
dzia³añ, przy jed no cze s nym, szcze gó³owym opi sie praw i obo wi¹zków. Tak ro zu -
mia na in te gra cja zda je siê wy cho dziæ na prze ciw wielo aspe kto wo œci dzia³añ ra tow -
ni czych, któ re mog¹ ewa lu o waæ ju¿ w tra kcie ich pro wa dze nia. Przyk³ado wo,
ewa ku a cja ogro du zoo logi cz ne go to dzia³al noœæ z za kre su ra tow ni c twa zwierz¹t.
W tra kcie ewa ku a cji ist nie je ry zy ko wy do sta nia siê na wol noœæ zwierz¹t nie bez -
pie cz nych, stwa rzaj¹cych po ten cja l ne, a w skra j nie nie ko rzy st nej sy tu a cji, bez po -
œred nie za gro ¿e nie zdro wia i/lub ¿y cia lu dz kie go. Zmate riali zo wa nie siê tego za -
gro ¿e nia zmie ni cha ra kter dzia³añ ra to w ni czych z ra tow ni c twa zwierz¹t
w ra tow ni c two lu dzi i zwierz¹t. Uo gó l niaj¹c, stru ktu ra PSR musi byæ na tyle ela -
sty cz na, by do sto so wy waæ siê do dy na mi z mu za gro ¿eñ wspó³cze s no œci.

Po¿¹da nym jest, by oma wia na in te gra cja umo ¿ li wia³a opis pod sy ste mów szcze -
gó³owych PSR z za sto so wa niem stru ktur hie rar chi cz nych, z jed noz na cz nym
wyod rê b nie niem w nich cz³onów kie ro w ni czych i wy ko na w czych. Po zwo li to na
wy ko rzy sta nie za let uk³adów hie rar chi cz nych (jed noz nacz ne go po dzia³u praw
i obo wi¹zków, za sad pod leg³oœci fun kcy j nej, obie gu in fo r ma cji, kla ro w no œci kie ro -
wa nia itp.), jak ma to wspó³cze œ nie mie j s ce w przy pa d ku, przyk³ado wo, KSRG.

Przed sta wio ne po wy ¿ej wy ty cz ne o cha ra kte rze orga niza cy j nym na le ¿y uzu -
pe³niæ o ich szcze gó³owe od po wied ni ki. Cen nym ich Ÿród³em jest Bia³a Ksiê ga
Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go RP29. W za wa r tej w niej stra te gii pre para cy j nej su ge -
ru je siê ujed no li ce nie za sad do tycz¹cych:
– sy ste mu po wia da mia nia, 
– sy ste mu ala r mo wa nia,
– or ga ni za cji i ko or dy na cji akcji ra to w ni czych,
– pro ce dur po stê po wa nia rato w ni cze go,
– sy ste mu szko le nia na po trze by ra tow ni c twa,
– sy ste mów ³¹czno œci,
– uni fi ka cji sprzê tu i wy po sa ¿e nia pod mio tów ra to w ni czych,
– doku men to wa nia zda rzeñ,
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– sy ste mu wy mia ny in fo r ma cji i baz da nych,
– kry te riów efe kty w no œci dzia³añ ra to w ni czych.

Z tre œci wspo mnia ne go do ku men tu wy ni ka, ¿e ra tow ni c two spro wa dza ne jest
tam do celu ra to wa nia lu dzi. Nie mniej jed nak ogó l noœæ i tra f noœæ wy mie nio nych
wy ty cz nych zdaj¹ siê prze ma wiaæ za za sad no œci¹ od nie sie nia ich do ca³ego PSR,
w tym do ra to wa nia mie nia i œro do wi ska.

Pod su mo wa nie

Wspó³cze s ne bra ku je spó j ne go i holi sty cz ne go ujê cia wszy stkich ro dza jów ra -
tow ni c twa w Pol sce. Fun kcjo nuj¹ce, sfor mali zo wa ne sy ste my ra to w ni cze
(KSRG, sy stem RM) nie po kry waj¹ pe³nej do me ny dzia³añ ra to w ni czych pro wa -
dzo nych na te ry to rium kra ju i za jego gra ni ca mi.

D¹¿¹c do uzy ska nia ca³oœcio we go ob ra zu ra tow ni c twa, za sad nym jest posi³ko -
waæ siê my œle niem w ka te go riach sy ste mo wych. Do scha rakte ryzo wa nia po¿¹da -
ne go sy ste mu (Pol skie go Sy ste mu Ra tow ni c twa – PSR) nie zbêd ne jest uprzed nie
ziden tyfi ko wa nie jego ele men tów, re la cji za chodz¹cych miê dzy tymi ele men ta -
mi, a ta k ¿e celu wyod rê b nie nia ana lizo wa ne go sy ste mu z ota czaj¹cej rze czy wi sto -
œci (np. z sy ste mu bez pie cze ñ stwa na ro do we go RP).

Wy ni ki prze pro wa dzo nych ba dañ wska zuj¹ na nie zwyk³¹ z³o¿o noœæ ilo œciow¹ 
i ja ko œciow¹ pod mio tów œwiadcz¹cych us³ugi na rzecz ra tow ni c twa. Wstê p na
ana li za ³¹cz¹cych je re la cji pro wa dzi do uza sad nie nia sie cio wej stru ktu ry PSR.
Ko le j nym z w³aœci wych po wo dów ta kiej stru ktu ry za cji jest do me na PSR – ra to -
wa nie nie ty l ko lu dzi, lecz ta k ¿e mie nia i œro do wi ska.

Myœl¹ prze wod ni¹ in te gra cji PSR jest utwo rze nie sy ste mu szcze l nie
wype³niaj¹cego do me nê ra tow ni c twa, a jed no cze œ nie nawi¹zuj¹cego stru ktu ra l -
nie do pol skiej pra kty ki ra to w ni czej. Z tego to po wo du stru ktu ra sie cio wa ca³ego
PSR po win na umo ¿ li wiaæ bu do wa nie stru ktur hie rar chi cz nych jego pod sy ste -
mów szcze gó³owych w opa r ciu o bran ¿o wy po dzia³ ra tow ni c twa. Pod mio ty
œwiadcz¹ce us³ugi w za kre sie ra tow ni c twa po win ny mieæ mo ¿ li woœæ wpi sa nia
w wiê cej ni¿ je den pod sy stem szcze gó³owy.

Ponad to, aktu a l ne tren dy trans for macy j ne sy ste mu bez pie cze ñ stwa na ro do -
we go RP de te r mi nuj¹ ko nie cz noœæ in te gra cji ta kich aspe któw PSR, jak po wia da -
mia nie, ala r mo wa nie, or ga ni za cja i ko or dy na cja dzia³añ, pro ce du ry po stê po wa -
nia, ³¹cznoœæ, wy po sa ¿e nie, do ku men ta cja, wy mia na in fo r ma cji i baz da nych,
a ta k ¿e efe kty w noœæ dzia³añ ra to w ni czych.
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Omó wie nie

W ar ty ku le przed sta wio no dzia³ania po dej mo wa ne przez or ga ny w³aœci we do
spraw zarz¹dza nia kry zy so we go na wy bra nych szcze b lach ad mi ni stra cji pu b li cz nej
z wy ko rzy sta niem ele ktro ni cz nych me tod prze twa rza nia in fo r ma cji maj¹cych
wspo ma gaæ two rze nie pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go na szcze b lu
wo je wó dz two, po wiat, gmi na. W ar ty ku le zde fi nio wa no rów nie¿ za sad noœæ (cele)
two rze nia pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go oraz ich po szcze gó l ne ele men ty,
zwra caj¹c uwa gê na jego przed mio to wy i fun kcjo na l ny cha ra kter (fun kcjê). Nie
bra ku je rów nie¿ od nie sieñ do prze pi sów obo wi¹zuj¹cego pra wa, li te ra tu ry
przed mio tu oraz do œwia d czeñ au to rów ar ty ku³u, któ rzy po do ko na niu ana li zy
za wa r to œci pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go zaan ga ¿o wa li siê w ini cja ty wê
zwi¹zan¹ z two rze niem de mon stra to ra opro gra mo wa nia wspo ma gaj¹cego
two rze nie pla nów za rza dza nia kry zy so we go na po zio mie wo je wó dz two, po wiat,
gmi na. 

S³owa klu czo we: zarz¹dza nie kry zy so we, pla ny zarz¹dza nia kry zy so we go,
de mon stra tor opro gra mo wa nia do wspo ma ga nia two rze nia pla nów zarz¹dza nia
kry zy so we go

1 Ar ty ku³ zo sta³ przy go to wa ny w ra mach re a li za cji pro je ktu pt. Zin te gro wa ny sy stem bu do wy pla -
nów zarz¹dza nia kry zy so we go w opa r ciu o no wo cze s ne te ch no lo gie info rma ty cz ne rea li zo wa ny na
rzecz ob ron no œci i bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa ze œro d ków Na ro do we go Cen trum Ba dañ i Roz wo ju,
Nr DOBR/0016/R/ID2/2012/03.



1. Dzia³ania przy goto wa w cze
w ob sza rze pla no wa nia cy wi l ne go

Sta le zmie niaj¹ce siê za gro ¿e nia za rów no na tu ra l ne, jak i cywi liza cy j ne ob li -
guj¹ or ga ny ad mi ni stra cji pu b li cz nej do pro wa dze nia akty w no œci maj¹cej na celu 
za po bie ga nie sy tu a cjom kry zy so wym, przy go to wa nie do po dej mo wa nia nad
nimi kon tro li w dro dze za pla no wa nych i prze my œla nych przed siê w ziêæ, a ta k ¿e
od po wied nie go re a go wa nia w przy pa d ku wyst¹pie nia sy tu a cji kry zy so wej oraz
usu wa nie ich sku t ków i od twa rza nia za so bów in fra stru ktu ry kry ty cz nej. Sens
zarz¹dza nia kry zy so we go po le ga na ta kich dzia³aniach, któ re za pe w ni¹ bez pie -
cze ñ stwo lud no œci i mi ni ma li zuj¹ ry zy ko po wsta nia sy tu a cji kry zy so wych,
tworz¹ na okre œlo nym ob sza rze mo ¿ li wo œci uzy ska nia „prze wa gi” nad za gro ¿e -
nia mi oraz wa run ki do roz wo ju. Co za tym idzie pod mio ty ad mi ni stra cji pu b li cz -
nej wy ko nuj¹ce za da nia na rzecz bez pie cze ñ stwa i ochro ny lud no œci du¿y na cisk
k³ad¹ na od po wied nie przy go to wa nie na wy pa dek wyst¹pie nia po ten cja l nych za -
gro ¿eñ, pla no wa nie dzia³añ, szcze gó³owy po dzia³ odpo wie dzial no œci i ko m pe ten -
cji, te ch no lo gie, zago spoda ro wa nie prze strzen ne i sy ste my za bez pie czeñ2.

Z pun ktu wi dze nia te o rii or ga ni za cji i zarz¹dza nia, po przez pla no wa nie ro zu -
mieæ na le ¿y nie ty l ko sam pro ces opra co wy wa nia do ku men tów pla ni sty cz nych,
ale rów nie¿ przy go to wa nie za so bów oraz dzia³ania na tu ry orga niza cy j nej zmie -
rzaj¹ce do w³aœci we go przy go to wa nia. Pla no wa nie w myœl pro ce su zarz¹dza nia
kry zy so we go spro wa dza siê miê dzy in ny mi do opra co wa nia i aktu a li za cji pla nu
zarz¹dza nia kry zy so we go, do ku men tów po chod nych, moni to ro wa nia za so bów
si³ i œro d ków, a ta k ¿e za gro ¿eñ i ich sku t ków. Wy mie nio ne czyn no œci odbywaj¹
siê poprzez:
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 b li cz nej, Wyd. Di fin, Wa r sza wa 2010, s. 15.



l utrzy my wa nie w go to wo œci sy ste mu ostrze ga nia i ala r mo wa nia, 
l za pla no wa nie pra cy, 
l powo³anie ze spo³ów zarz¹dza nia kry zy so we go 
l or ga ni za cjê awa ry j ne go ru cho me go cen trum kie ro wa nia w obie ktach za stê p -

czych
3
,

l opra co wa nie, we ry fi kacjê i aktu a li za cjê roz wi¹zañ organi zacyj no-pra w nych
oraz te ch ni cz nych z za kre su ko mu ni ka cji po miê dzy pod mio ta mi sy ste mu
zarz¹dza nia kry zy so we go. 
W za kre sie pro wa dzo nych dzia³añ przy goto wa w czych zna j du je siê rów nie¿

two rze nie i utrzy ma nie w sta³ej aktu a li za cji baz da nych typu tele adre so we go, ma -
te ria³owo- sprzê to we go, me dy cz ne go i in nych, a na wet orga ni zo wa nie i pro wa -
dze nie æwi czeñ i gier o cha ra kte rze de cy zy j nym w celu przy go to wa nia stru ktur
zarz¹dza nia kry zy so we go do sko ordy nowa ne go i sku te cz ne go re a go wa nia. Szcze -
gó l nie wa ¿ nym aspe ktem jest przy go to wa nie ca³ego pa kie tu roz wi¹zañ nie zbêd -
nych do za bez pie cze nia wa run ków do w³aœci we go kie ro wa nia dzia³ania mi pro -
wa dzo ny mi w celu za po bie ga nia sku t kom klê ski ¿y wio³owej lub zda rze niom
o z na mio nach klê ski ¿y wio³owej, w tym przy go to wa nie pod wzglê dem organi -
zacyj no-pra w nym za pe w niaj¹ce ko or dy na cjê po mo cy huma ni ta r nej dla po szko -
do wa nej lud no œci. Ca³y pa kiet akty w no œci pla ni sty cz nych ko ñ czy za bez pie cze nie 
po trzeb ma te ria³owo- tech ni cz nych oraz fi nan so wych za pe w niaj¹cych realizacjê
przyjêtych przedsiêwziêæ. 

Wy szcze gól nio ne po wy ¿ej za da nia okre œlo ne przez art. 4 usta wy z 26 kwie t nia
2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym, obe j muj¹ ogó l ne dzia³ania do tycz¹ce: 
l przy go to wa nia pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go,
l przy go to wa nia stru ktur uru cha mia nych w sy tu a cjach kry zy so wych, 
l przy go to wa nia i utrzy my wa nia za so bów nie zbêd nych do wy ko ny wa nia za dañ 

ujê tych w pla nie zarz¹dza nia kry zy so we go,
l utrzy my wa nia baz da nych nie zbêd nych w pro ce sie zarz¹dza nia kry zy so we go,
l przy goto wy wa nia roz wi¹zañ na wy pa dek zni sz cze nia lub zak³óce nia fun kcjo -

no wa nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej,
l za pe w nie nia spó j no œci miê dzy pla na mi zarz¹dza nia kry zy so we go a in ny mi

pla na mi sporz¹dza ny mi w tym za kre sie przez w³aœci we or ga ny ad mi ni stra cji
pu b li cz nej, któ rych obo wi¹zek wy ko ny wa nia wy ni ka z od rê b nych prze pi sów. 
Prio ry te to wym za da niem z za kre su pla no wa nia cy wi l ne go jest przy go to wa nie 
pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go, któ re two rzy siê na po zio mie krajo wym,
wo je wó dz kim, po wia to wym oraz gmin nym

4
. 
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2. Cele pla nu zarz¹dza nia kry zys owe go

W ujê ciu fun kcjo na l nym ce lem pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go jest za pe w -
nie nie spo³ecz no œci za mie sz kuj¹cej dany ob szar pod sta wo wych wa run ków do
ochro ny przed sku t ka mi ka ta strof na tu ra l nych i awa rii te ch ni cz nych, nosz¹cych
zna mio na klê ski ¿y wio³owej oraz in nych za gro ¿eñ po wo do wa nych przez
cz³owie ka5. 

Z ko lei w ujê ciu przed mio to wym g³ówny cel spro wa dza siê do sy ste mo we go,
sko ordy nowa ne go i efe kty w ne go re a go wa nia ad mi ni stra cji pu b li cz nej na zda rze -
nia kry zy so we, za pe w niaj¹cego w³aœci we pro wa dze nie dzia³añ, g³ów nie w za kre -
sie odpo wie dzial no œci do tycz¹cej kie ro wa nia i nad zo ru, info r mo wa nia, ostrze ga -
nia i ala r mo wa nia lud no œci, ³¹czno œci, ra tow ni c twa, ewa ku a cji, po mo cy
spo³ecz nej, me dy cz nej, psy cho logi cz nej i porz¹dku pub li cz ne go6. 

Wszy stkie pla ny zarz¹dza nia kry zy so we go, nie za le ¿ nie od po zio mu ad mi ni -
stra cji pu b li cz nej, na któ rym s¹ two rzo ne, po win ny spe³niaæ trzy pod sta wo we
wy mo gi, a mia no wi cie7:
l komp le kso wo œci – wy móg po le gaj¹cy na uw z glêd nie niu wszy stkich mo ¿ li -

wych za gro ¿eñ, któ re mog¹ wyst¹piæ na da nym ob sza rze, oraz ujê ciu wszy st -
kich pod mio tów ucze st nicz¹cych w prze ciw dzia³aniu, re a go wa niu i li k wi da-
cji sku t ków sy tu a cji kry zy so wej,

l fun kcjo nal no œci – wy móg po le gaj¹cy na za pe w nie niu przy da t no œci pla nu we
wszy stkich sy tu a cjach kry zy so wych oraz okre œle niu sta³ych fun kcji pod mio tów 
ra to w ni czych i po mo c ni czych we wszy stkich fa zach zarz¹dza nia kry zy so we go,

l u¿y te cz no œci – wy móg po le gaj¹cy na przy jê ciu jed no li tej stru ktu ry pla nów
i fo r my do ku men tów szcze gó³owych oraz za pe w nie niu pro sto ty pos³ugi wa nia 
siê do ku men ta mi pla ni sty czny mi w przy pa d ku ró ¿ nych zda rzeñ. 
Plan po wi nien mieæ rów nie¿ za sto so wa nie do ope ra cy j nych dzia³añ or ga nów

w³aœci wych do spraw zarz¹dza nia kry zy so we go (wo je wo dy, sta ro sty, wó j ta, bu r -
mi strza, pre zy den ta mia sta) i pod leg³ych im s³u¿b i pod mio tów w ka ¿ dej fa zie
pro wa dzo nych dzia³añ. 

W ka ta lo gu ce lów szcze gó³owych zna j duj¹ siê ta kie ocze ki wa nia, jak: 
l przy dzie le nie in sty tu cjom i oso bom fi zy cz nym z te re nu gmi ny, po wia tu, wo -

je wó dz twa obo wi¹zków do tycz¹cych wy ko na nia kon kre t nych za dañ w okre œ -
lo nym mie j s cu i cza sie, 

l usta le nie za le ¿ no œci kie ro wa nia i wspó³dzia³ania miê dzy in sty tu cja mi (orga -
ni za cja mi) i wska za nie spo so bu ko or dy na cji dzia³añ, 

l okre œle nie, jak lu dzie i ich mie nie bêd¹ chro nie ni w cza sie sy tu a cji kry zy so wej,
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5  Zob. D. Ma j chrzak: Teore tyczno -pra ktycz ne aspe kty opra co wa nia pla nu zarz¹dza nia kry zy so -
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7  Ibi dem, s. 53.



l wska za nie dzia³añ zmie rzaj¹cych do za pe w nie nia fun kcjo nal no œci, ci¹g³oœci
dzia³añ i inte gra l no œci in fra stru ktu ry kry ty cz nej dla za po bie ga nia za gro ¿e -
niom, ry zy kom lub s³abym pun ktom oraz ogra ni cze nia i neu tra li za cji ich
sku t ków oraz szy b kie go od two rze nia tej in fra stru ktu ry na wy pa dek awa rii,
ata ków oraz in nych zda rzeñ zak³ócaj¹cych jej pra wid³owe fun kcjo no wa nie,

l zde fi nio wa nie per so ne lu, wy po sa ¿e nia, urz¹dzeñ, za opa trze nia i in nych za so -
bów do stê p nych w ra mach w³as nej spo³ecz no œci i firm lub w ra mach po ro zu -
mie nia z in ny mi spo³ecz no œcia mi lub fi r ma mi, któ re mo ¿ li we s¹ do wy ko-
rzy sta nia pod czas dzia³añ kry zy so wych.

3. Struk tura planów zarz¹dza nia kry zys owe go,
tryb ich za twierd zania i ak tua liza cji

Stru ktu ra (bu do wa) pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go po win na byæ opa r ta
o ele men ty sk³ado we zde fi nio wa ne w art. 5. ust 2. usta wy z 26 kwie t nia 2007 r.
o zarz¹dza niu kry zy so wym. W myœl za wa r tej w nim idei, plan po wi nien sk³adaæ
siê z na stê puj¹cych ele men tów8: 
1) Plan g³ówny za wie raj¹cy:

a) cha ra kte ry sty kê za gro ¿eñ oraz oce nê ry zy ka ich wyst¹pie nia, w tym do -
tycz¹cych in fra stru ktu ry kry ty cz nej, oraz mapy ry zy ka i mapy za gro ¿eñ,

b) za da nia i obo wi¹zki ucze st ni ków zarz¹dza nia kry zy so we go w fo r mie sia t ki 
bez pie cze ñ stwa,

c) ze sta wie nie si³ i œro d ków pla no wa nych do wy ko rzy sta nia w sy tu a cjach
kry zy so wych.

2) Ze spó³ przed siê w ziêæ na wy pa dek sy tu a cji kry zy so wych, a w tym:
a) za da nia w za kre sie moni to ro wa nia za gro ¿eñ,
b) tryb uru cha mia nia nie zbêd nych si³ i œro d ków, ucze st nicz¹cych w re a li za -

cji pla no wa nych przed siê w ziêæ na wy pa dek sy tu a cji kry zy so wej,
c) pro ce du ry re a go wa nia kry zy so we go, okre œlaj¹ce spo sób po stê po wa nia

w sy tu a cjach kry zy so wych,
d) wspó³dzia³anie miê dzy si³ami, o któ rych mowa w lit. b.

3) Za³¹czni ki fun kcjo na l ne pla nu g³ów ne go okre œlaj¹ce:
a) pro ce du ry re a li za cji za dañ z za kre su zarz¹dza nia kry zy so we go, w tym

zwi¹zane z ochron¹ in fra stru ktu ry kry ty cz nej,
b) or ga ni za cjê ³¹czno œci,
c) or ga ni za cjê sy ste mu moni to ro wa nia za gro ¿eñ, ostrze ga nia i ala r mo wa nia,
d) za sa dy info r mo wa nia lud no œci o za gro ¿e niach i spo so bach po stê po wa nia

na wy pa dek za gro ¿eñ,
e) or ga ni za cjê ewa ku a cji z ob sza rów za gro ¿o nych,
f) or ga ni za cjê ra tow ni c twa, opie ki me dy cz nej, po mo cy spo³ecz nej oraz po -

mo cy psy cho logi cz nej,
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g) or ga ni za cjê ochro ny przed za gro ¿e nia mi chara ktery stycz ny mi dla da ne go
ob sza ru,

h) wy kaz za wa r tych umów i po ro zu mieñ zwi¹za nych z re a li zacj¹ za dañ za wa r -
tych w pla nie zarz¹dza nia kry zy so we go,

i) za sa dy oraz tryb oce nia nia i doku men to wa nia szkód,
j) pro ce du ry uru cha mia nia re zerw pa ñ stwo wych,
k) wy kaz in fra stru ktu ry kry ty cz nej zna j duj¹cej siê od po wie d nio na te re nie wo -

je wó dz twa, po wia tu lub gmi ny, ob jê tej pla nem zarz¹dza nia kry zy so we go,
l) prio ry te ty w za kre sie ochro ny oraz od twa rza nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej.
Tre œci pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go po win ny sta no wiæ roz wi¹zana mo ¿ li -

we do wy ko rzy sta nia w sy tu a cjach bêd¹cych na stê p stwem dzia³ania si³ przy ro dy,
ka ta strof i wy pa d ków te ch ni cz nych oraz wy ni kaj¹cych z in ten cjo nal nej b¹dŸ nie -
za mie rzo nej dzia³al no œci cz³owie ka, zda rzeñ na ru szaj¹cych bez pie cze ñ stwo oby -
wa te li i porz¹dek pu b li cz ny, któ rych sku t ki mog¹ za gra ¿aæ ¿y ciu i zdro wiu zna -
cz nej liczby lu dzi lub go spo da r ce, a ich li k wi da cja mo ¿ li wa jest w przy pa d ku
œcis³ego wspó³dzia³aniu or ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz nej oraz spe cjali sty cz nych 
s³u¿b, in spe kcji, in sty tu cji i or ga ni za cji po zarz¹do wych.

Pro ces przy go to wa nia pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go po wi nien uw z glêd -
niaæ ich spó j noœæ (kom paty bi l noœæ) wzglê dem in nych obo wi¹zuj¹cych w od nie -
sie niu do da ne go ob sza ru pla nów, przy go to wa nych na ba zie od rê b nych prze pi -
sów, w tym do ku men ta cji po szcze gó l nych s³u¿b, stra ¿y i in spe kcji.

Przy jê ty me cha nizm opra co wa nia i aktu a li za cji pla nów zarz¹dza nia kry zy so -
we go po wi nien przy braæ po staæ cy klu zor gani zowa ne go dzia³ania9. Taki cykl
sk³ada siê z ki l ku eta pów. Pie r wszym eta pem jest ana li za za gro ¿eñ, po sia da nych
si³ i œro d ków. Ko le j nym eta pem jest sporz¹dze nie pla nu, uz gad nia nie, za twier -
dze nie i wdro ¿e nie po przez przez szko le nie lu dzi, zmia ny te ch ni cz ne i orga niza -
cy j ne. Osta t nim eta pem cy klu jest ana li za doty ch cza so wych efe któw sto so wa nia
pla nu i je œli to ko nie cz ne wpro wa dze nie ko re kty pla nu (aktu a li za cji)10. 

Po za ko ñ cze niu re a li za cji wy ko na nia pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go or gan
odpo wie dzia l ny za jego przy go to wa nie wraz z cia³em opinio dawczo -dora d czym
da ne go szcze b la ad mi ni stra cji pu b li cz nej do ko nu je ana li zy po szcze gó l nych punk -
tów opra co wa ne go do ku mne tu, w celu wy da nia opi nii.

W przy pa d ku zgod no œci cz³on ków ze spo³u zarz¹dza nia kry zy so we go (przed -
sta wi cie le s³u¿b, in spe kcji i stra ¿y oraz inne oso by za pro szo ne do pra cy w ze spo le
przez prze wod nicz¹cego) na stê pu je – nie rza d ko na zor gani zo wa nym spe cja l nie
w tym celu spo t ka niu – pod pi sa nie ar ku sza uzgodnieñ. 

Pod pi sa ny plan zarz¹dza nia kry zy so we go przedk³ada siê do za twier dze nia,
któ re go do ko nuj¹ od po wie d nio:
l Rada Mi ni strów – w od nie sie niu do krajo we go pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go,
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9  Zob. 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. 
Pres s com, Wroc³aw 2010, s. 75.

10  Ibi dem, s. 76.



l Mi ni ster w³aœci wy do spraw ad mi ni stra cji pu b li cz nej, w uz god nie niu z mi ni -
strem w³aœci wym do spraw we wnê trz nych po za siê g niê ciu opi nii dy re kto ra
Rz¹do we go Cen trum Bez pie cze ñ stwa – w przy pa d ku wo je wó dz kich pla nów
zarz¹dza nia kry zy so we go,

l Wo je wo da – w sto sun ku do po wia to wych pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go,
l Sta ro sta – w od nie sie nie do gmin nych pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go.

Za twier dzo ny przez w³aœci wy or gan plan zarz¹dza nia kry zy so we go mo¿e zo staæ 
wdro ¿o ny.  W try bie ana lo gi cz nym do za twier dza nia pla nów od by wa siê rów nie¿
ich aktu a li za cja. Wed³ug przy jê tych wy mo gów pla ny po win ny pod le gaæ sy ste -
maty cz nej aktu a li za cji, a ich cykl pla no wa nia nie mo¿e byæ d³u¿ szy ni¿ dwa lata11.
Ponad to ka ¿ dy plan zarz¹dza nia kry zy so we go na le ¿y ua ktu a l niaæ, wów czas, gdy
nast¹pi zmia na w prze pi sach pra wnych do tycz¹cych zarz¹dza nia kry zy so we go,
a ta k ¿e wów czas, gdy na ana li zo wa nym te re nie po ja wi¹ siê nowe za gro ¿e nia lub
zin ten sy fi kuj¹ siê za gro ¿e nia ju¿ zna ne mog¹ce spo wo do waæ sy tu a cjê kry zy sow¹.

4. Anal iza i ocena zawa rtoœci plan ów zarz¹dza nia kry zys owe go

Re a li za cja wy bra nych prac ba da w czych12, jak rów nie¿ ko le j nych eta pów pro -
je ktu pt. „Zin te gro wa ny sy stem bu do wy pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go w opa r ciu
o no wo cze s ne te ch no lo gie info rma ty cz ne” uwy pu kli³a li cz ne pro ble my zwi¹zane
z opra co wy wa niem i form¹ pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go na wy bra nych
szcze b lach ad mi ni stra cji pu b li cz nej.13

Wy ni ki prze pro wa dzo nych ana liz i ocen po zwa laj¹ na sfo r mu³owa nie na stê -
puj¹cych wnio sków:
1. Stwier dza siê, ¿e:

l in ter pre ta cja te r mi nów fun kcjo nuj¹cych w ob sza rze zarz¹dza nia kry zy so -
we go ma zró¿ ni co wa ny cha ra kter,

l obo wi¹zuj¹ca na mocy prze pi sów pra wa stru ktu ra pla nów zarz¹dza nia kry -
zy so we go nie jest za cho wa na na wszy stkich po zio mach ad mi ni stra cji 

l ró ¿ no rod ny spo sób oce ny ry zy ka, 
l opra co wa nie map ry zy ka i map za gro ¿eñ, do ko ny wa ne jest w zró¿ ni co wa ny 

spo sób,
l pro ce du ry re a go wa nia kry zy so we go, okre œlaj¹ce spo sób po stê po wa nia

w sy tu a cjach kry zy so wych pre zen to wa ne s¹  ró ¿ nych fo r mach
2. Ob se r wu je siê:

l ró ¿ no rod ne po dej œcie do opra co wy wa nia sia tek bez pie cze ñ stwa za rów no
w od nie sie niu do za gro ¿eñ, jak i za dañ pod mio tów, 

De mons trator oprog ramo wan ia wspo mag aj¹cy two rzen ie pla nów zarz¹dza nia... 51

11  Usta wa z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu…, op. cit., art. 5, ust. 3.
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wa ny ze œro d ków Na ro do we go Cen trum Ba dañ i Roz wo ju, Nr DOBR/0016/R/ID2/2012/03.



l sto so wa nie ró ¿ ne go ro dza ju pre zen ta cji gra fi cz nych sia tek bez pie cze ñ stwa,
l pewn¹ nie spó j noœæ w sto so wa niu na zew ni c twa pod mio tów, 
l nie dok³ad noœæ i roz bie ¿ noœæ w okre œla niu za gro ¿eñ przez s³u¿by, in spe -

kcje, stra ¿e i or ga ny sa morz¹dowe,
l zró¿ ni co wa ny cha ra kter do ko ny wa nych ze sta wieñ si³ i œro d ków pla no wa -

nych do wy ko rzy sta nia w sy tu a cjach kry zy so wych oraz tryb ich uru cha -
mia nia na wy pa dek sy tu a cji kry zy so wych.

Na uwa gê zas³ugu je rów nie¿ fakt, i¿ oso by odpo wie dzia l ne za opra co wy wa nie
pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go, szcze gó l nie na po zio mie gmi ny i po wia tu, s¹
do da t ko wo odpo wie dzia l ne za spra wy do tycz¹ce ob ro ny cy wi l nej, przy go to wañ
ob ron nych, a ta k ¿e opra co wy wa nie sze re gu in nych pla nów wy ni kaj¹cych z nie -
za le ¿ nych prze pi sów. Przyk³adem mog¹ byæ tu: plan ob ro ny cy wi l nej, plan ope -
ra cy j ny ochro ny przed po wo dzi¹, plan ochro ny za by t ków, pla ny œwia d czeñ oso -
bi s tych i rze czo wych itd. 

Wo bec po wy ¿sze go jed nym z po stu la tów, uw z glêd niaj¹cych re a l ne pro ble my
kadrowo-fi nansowo-orga nizacyjno-me rytorycz ne jest ujed no li ce nie stru ktu ry
i spo so bu sporz¹dza nia pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go na po szcze gó l nych po -
zio mach ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa morz¹do wej. Stan da ry za cja w tym za kre sie
wy da je siê ko nie cz na. Jest to szcze gó l nie za sad ne w ob li czu ko nie cz no œci po dej -
mo wa nia dzia³añ w wa run kach sy tu a cji kryzysowej. 

5. Aplik acja Ri sko w pro ces ie wspo mag ania two rzen ia pla nów
zarz¹dza nia kry zys owe go na po ziom ie wo jewó dztwo,

po wiat, gmi na

W ob li czu do okre œlo nych ce lów de te r mi nuj¹cych za sad noœæ opra co wy wa nia
pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go, dia g no zy do ko na nej na pod sta wie ana li zy po -
szcze gó l nych sk³ado wych pla nów oraz ko nie cz no œci ich cy kli cz nej aktu a li za cji
za za sad ne na le ¿y uz naæ opra co wa nie i wdro ¿e nie jed no li te go opro gra mo wa nia
kom pute ro we go wspo ma gaj¹cego two rze nie po szcze gó l nych ele men tów pla nu
zarz¹dza nia kry zy so we go, a w kon se k wen cji ca³ego pla nu zgod ne go z wy mo ga mi
usta wy z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym. Maj¹c na uwa dze z³o ¿o -
noœæ, a za ra zem isto tê pro ble ma ty ki kon so r cjum na uko wo- prze mys³owe
w sk³adzie:
l Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej, 
l Aka de mia Ob ro ny Na ro do wej, 
l Zwi¹zek Ocho t ni czych Stra ¿y Po ¿a r nej RP, 
l As se co Po land S.A., 
l Cen trum Nauko wo-Ba da w cze Ochro ny Prze ciwpo ¿a ro wej – Pa ñ stwo wy In -

sty tut Ba da w czy, 
w ra mach rea li zo wa nych prac badaw czo-ro zwo jo wych przyst¹pi³o do opra co -

wa nia de mon stra to ra opro gra mo wa nia wspo ma gaj¹cego two rze nie pla nów
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zarz¹dza nia kry zy so we go na po zio mach wo je wó dz two, po wiat, gmi na. Pro gra -
mo wa ny de mon stra tor, te sto wa ny w œro do wi sku rze czy wi stym, po jego po zy ty w -
nym zwe ryfi ko wa niu sta no wiæ bê dzie punkt wyj œcio wy do przy go to wa nia
w³aœci we go opro gra mo wa nia dedy ko wa ne go pra co w ni kom re a li zuj¹cym za da nia 
z za kre su zarz¹dza nia kry zy so we go z po zio mu wo je wó dz two, powiat, gmina. 

De mon stra tor opro gra mo wa nia, o któ rym mowa, zbu do wa ny jest z trzech
czê œci, tj.:  
l Bazy wie dzy,
l Kon fi gu ra cji,
l Zarz¹dza nia kry zy so we go. 

Okno menu g³ów ne go de mon stra to ra pro gra mo wa nia za pre zen towa no na
rys. 1.
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Ry s. 1. Wi dok okna g³ów nego de mons trato ra oprog ramo wan ia wspo mag aj¹cego two rzen ie pla nów
zarz¹dza nia kry zys owe go na szcze blu wojew ództwo, powiat, gmina

îród³o: Do ku men ta cja te ch ni cz na pro je ktu Zin te gro wa ny sy stem bu do wy pla nów zarz¹dza nia kry zy so -
we go w opa r ciu o no wo cze s ne te ch no lo gie info rma ty cz ne.



5.1. Baza wie dzy

Czêœæ pie r wsza de mon stra to ra po œwiê co na ba zie wie dzy za wie ra s³ow nik po -
jêæ z za kre su bez pie cze ñ stwa i ochro ny lud no œci wraz ze Ÿród³em de fi ni cji i mo ¿ -
li wo œci¹ ich edy cji. Spo œród ponad 860 po jêæ zna j duj¹cych siê w tej zak³adce
hase³ u¿y t ko w nik ap li ka cji mo¿e na ki l ka spo so bów wy szu kaæ de fi nicjê in te re -
suj¹cego go po jê cia. Obok s³ow ni ka po jêæ w czê œci ba zo da no wej wie dzy zna j du je
siê wy kaz eu ro pe j skich i na ro do wych aktów pra wnych oraz do ku men tów o cha -
ra kte rze forma lno- pra w nym odwo³uj¹cych siê do pro ble ma ty ki bez pie cze ñ stwa,
ochro ny lud no œci, ob ro ny cy wi l nej, zarz¹dza nia kry zy so we go, w tym in fra stru -
ktu ry kry ty cz nej. Po do b nie jak w przy pa d ku de fi ni cji, u¿y t ko w nik mo¿e od szu -
kaæ kon kre t ny do ku ment wed³ug kry te rium na zwy lub daty sporz¹dze nia. Baza
wie dzy s³u¿y uporz¹dko wa niu apa ra tu po jê cio we go i ujed no li ce niu podejœcia
w o b sza rze zarz¹dzania kryzysowego. 

5.2. Kon fi gu ra cja

Czêœæ dru ga po œwiê co na jest kon fi gu ra cji i po dzie lo na zo sta³a na na stê puj¹ce
ele men ty:
l U¿y tko w ni cy,
l Pod mio ty,
l Œro d ki,
l Za gro ¿e nia,
l Ko mu ni ka ty.

Ka ¿ dy z nad mie nio nych ele men tów jest klu czo wy dla prze twa rza nia da nych
na rzecz przy goto wy wa nia po szcze gó l nych ele men tów pla nu zarz¹dza nia kry zy -
so we go da ne go szcze b la. 

Zak³adka u¿y tko w ni ka po zwa la miê dzy in ny mi na wy szu ki wa nie kon kre t ne -
go u¿y tko w ni ka, do ko ny wa nie przegl¹du da nych przez nie go za mie sz czo nych,
a ta k ¿e edy cji kon ta da ne go u¿y tko w ni ka. 

Ele ment po œwiê co ny pod mio tom umo ¿ li wia do da wa nie ka te go rii pod mio tu,
ich wy szu ki wa nie i edy cjê. Ponad to zak³ada mo ¿ li woœæ do da wa nia za dañ i obo -
wi¹zków dla da nej ka te go rii pod mio tu, podgl¹du i edy cji za dañ i obo wi¹zków
przy pi sa nych do ka te go rii pod mio tów oraz dzia³ania w za kre sie usu wa nia, czy to
za dañ i obo wi¹zków, czy ka te go rii podmiotu. 

Czêœæ do tycz¹ca œro d ków s³u¿y utwo rze niu ka te go rii œro d ków dla wy bra nej
ka te go rii za so bu, a ta k ¿e do ko ny wa niu edy cji szcze gó³ów ka te go rii œro d ków, ich
wy szu ki wa niu i usu wa niu. 

W czê œci do tycz¹cej za gro ¿eñ, u¿y t ko w nik po sia da mo ¿ li woœæ do da wa nia no -
wych ka te go rii za gro ¿eñ, wy szu ki wa nia i przegl¹du sza b lo nów za gro ¿eñ wpro -
wa dzo nych ju¿ do bazy, jak rów nie¿ edy to wa nia szcze gó³ów ka te go rii za gro ¿e nia
oraz ich usu wa nia. Poza opcj¹ do da wa nia, przegl¹du, edy cji i usu wa nia no wych
ka te go rii za gro ¿eñ ta same upra w nie nia przys³uguj¹ u¿yt kow ni ko wi w od nie sie -
niu do no wych sza b lo nów scenariuszy zagro¿eñ. 
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Osta t ni z ele men tów w czê œci Kon fi gu ra cja zwi¹zany jest z komu ni ka ta mi.
Mog¹ one byæ do da wa ne, two rzo ne lub wy szu ki wa ne przez w³asn¹ lub inn¹ jed -
no stkê ad mi ni stra cyjn¹. Wysy³ane i od bie ra ne ko mu ni ka ty do tycz¹ bie¿¹cych
in fo r ma cji o kry zy sie, awa rii lub in nych zda rze niach, dla te go te¿ u¿y t ko w nik
w za kre sie ich ob ró b ki po sia da pra wo nie ty l ko do od czy tu i prze sy³u, ale rów nie¿ 
se le kcji, edy cji, two rze nia od nowa i ka so wa nia. Pa nel kon fi gu ra cji zak³ada stop -
nio wa l noœæ upra w nieñ u¿yt ko w ni ków, któ rzy s¹ po dzie le ni na ró ¿ ne ka te go rie
u¿yt ko w ni ków, po sia daj¹cych mnie j sze lub wiê ksze mo ¿ li wo œci w za kre sie
podgl¹du i edy cji po szcze gó l nych sk³ado wych de mon stra to ra opro gra mo wa nia.
O przy dzia le upra w nieñ po szcze gó l nym podmiotom decyduje administrator
systemu. 

5.3. Zarz¹dza nie kry zy so we

Naj wa¿ nie j szy ele ment de mon stra to ra opro gra mo wa nia o na zwie Ri sko wi¹¿e 
siê z pa ne lem zarz¹dza nie kry zy so we po dzie lo nym do da t ko wo na modu³y, ta kie
jak:
l Ob sza ry,
l Za so by,
l Za gro ¿e nia,
l Pro ce du ry,
l Do ku men ty,
l Pla ny,
l Ze sta wie nie Œro d ków.

Modu³ pie r wszy (Ob sza ry) po zwa la u¿yt kow ni ko wi na wy bór z ka ta lo gu ob -
sza rów in te re suj¹cego go ob sza ru (w³as ne go lub in ne go), przy czym mo ¿ li woœæ
wpro wa dza nia i edy cji da nych do ty czyæ bê dzie je dy nie tego ob sza ru, dla któ re go
na da ne mu zo sta³y upra w nie nia edy cji, tj. tego, do któ re go u¿y t ko w nik na le ¿y.
We ry fi ka cja da nych mo ¿ li wa jest w do nie sie niu do wy œwie t la nia mapy ob sza ru,
do da wa nia obie któw na ma pie, edy cji ich kszta³tów, ko lo rów i nazw, cha ra kte ry -
styki po wie rz ch ni, de mo gra fii, a nawet infrastruktury. 

Zak³adka Za so by po zwa la na utwo rze nie no we go pod mio tu, w tym jego na -
zwy, da nych tele a dre so wych i kon ta kto wych czy przy pi sa nie do ka te go rii g³ów -
nej i usta wie nie po³o¿e nia na ma pie. Nie brak rów nie¿ mo ¿ li wo œci se le kcji, edy -
cji, usu wa nia, pod mio tów oraz przy pi sa nych do nich œro d ków. De mon stra tor
opro gra mo wa nia zak³ada opcjê do da wa nia sce na riu szy za gro ¿eñ, ocenê ry zy ka
w o pa r ciu o oce nê pra wdopo dobie ñ stwa ich wyst¹pie nia oraz oce nê sku t ków
w od nie sie niu do lu dzi, mie nia, œro do wi ska oraz skutków spo³ecznych.  

Przy go to wa nie pro ce dur w pre zen to wa nej ap li ka cji jest pro ce sem doœæ z³o¿o -
nym. Uwa run ko wa ne jest to ko nie cz no œci¹ wy ko na nia wie lu czyn no œci, któ re
po zwa laj¹ na za pi sa nie pro ce du ry w sy ste mie. Au to rzy ap li ka cji zwra caj¹ uwa gê
na fakt, i¿ imp le men ta cjê pro ce du ry de ter mi nu je po pra w ne wy ko na nie trzech
etapów zwi¹zanych z:
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l do da wa niem czyn no œci wy ko ny wa nych przez po szcze gó l ne pod mio ty re a li -
zuj¹ce pro ce du rê,

l uzu pe³nie niem me try ki pro ce du ry,
l wype³nie niem pól, któ re opi suj¹ sam¹ pro ce du rê. 

Roz wi jaj¹c modu³ Do ku men ty, u¿y t ko w nik bê dzie mia³ do stêp do za³¹czni -
ków, dla któ rych mo ¿ na zde fi nio waæ trzy ce chy chara ktery sty cz ne. S¹ nimi: ety -
kie ta, ka te go ria przy nale ¿ no œci oraz sta tus (akty w ny b¹dŸ nie akty w ny). Umo ¿ li -
wia to u¿yt kow ni ko wi przegl¹da nie, edy to wa nie, do da wa nie i usu wa nie po
na zwie, ka te go rii lub statusie. 

W zak³adce Pla ny mie œci siê ze sta wie nie wpro wa dzo nych ele men tów pla nu
zarz¹dza nia kry zy so we go, co przy czy nia siê do osi¹gniê cia re zu l ta tu ko ñ co we -
go – ca³ego pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go da ne go szcze b la admi ni stra cyjne -
go. Etap pra cy nad pla nem mo ¿ na oz na czaæ po przez wy bór sta tu su: two rzo ny,
uz gad nia ny, od da ny do akce p ta cji, obo wi¹zuj¹cy. 

Osta t nim z modu³ów w czê œci zarz¹dza nie kry zy so we jest modu³ Ze sta wie nie
œro d ków, któ ry umo ¿ li wia do ko ny wa nie zmian w za kre sie do da wa nia, edy cji,
usu wa na i przy nale ¿ no œci œro d ków bêd¹cych w dys po zy cji wcze œ niej okre œlo -
nych podmiotów. 

Ka ¿ dy ze wspo mnia nych modu³ów po zo sta je w ko re la cji z in ny mi, umo ¿ li -
wiaj¹c w ko ñ co wym efe kcie stwo rze nie pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go dla
szcze b li wo je wó dz two, po wiat, gmina. 

Pre zen to wa ny de mon stra tor opro gra mo wa nia to ap li ka cja nie ty l ko wspo ma -
gaj¹ca opra co wa nie pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go, ale rów nie¿ jego aktu a li za -
cjê, zarz¹dza nie ba za mi da nych w przy pa d ku ko nie cz no œci po dej mo wa nia
dzia³añ w sy tu a cji kry zy so wej. Po zwa la ona rów nie¿ na podgl¹d obo wi¹zuj¹cych
roz wi¹zañ, pro ce dur, za so bów w pod leg³ych lub s¹sied nich jed no stkach admi ni -
stra cyj nych. To opro gra mo wa nie s³u¿¹ce ta k ¿e do zarz¹dza nia in fo r macj¹ w sy -
tu a cjach nad zwy cza j nych. Osta t ni¹ ze wska za nych w³aœci wo œci ap li ka cji po -
twier dzaj¹ prze pro wa dzo ne te sty w wa run kach stre su. Sta no wi¹ one przed miot
roz wa ¿añ opisanych w osobnej publikacji. 

Pod su mo wa nie

Obe c nie, w dy na mi cz nie zmie niaj¹cych siê cza sów, gdzie klu czow¹ rolê od -
gry wa za po bie ga nie za gro ¿e niom lub mini ma li za cja ry zy ka ich wyst¹pie nia ko -
nie cz ne jest ko rzy sta nie i sto so wa nie no wo cze s nych me tod prze twa rza nia in fo r -
ma cji. Opro gra mo wa nie kom pu te ro we o od po wied nich w³aœci wo œciach,
zbli ¿o nych do pre zen towa ne go de mon stra to ra opro gra mo wa nia Ri sko, wspo ma -
ga nie ty l ko sam pro ces opra co wy wa nia pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go, ale rów -
nie¿ daje mo ¿ li woœæ bie¿¹cej ana li zy sy tu a cji, kon tro li si³ i œro d ków, szy b kiej wy -
mia ny in fo r ma cji i do ta r cia do pro ce dur, za kre sów dzia³ania pod mio tów,
do ku men tów, a ta k ¿e pra wnych pod staw dzia³ania. Ponad to opro gra mo wa nie
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pre zen towa ne go typu przy czy nia siê do ujed no li ce nia me to dy ki opra co wa nia
pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go na po zio mie ad mi ni stra cji sa morz¹do wej, po -
czy naj¹c od gmi ny przez po wiat a¿ po wo je wó dz two. Ele ktro ni cz ne zarz¹dza nie
pla nem po za wa la rów nie¿ osz czê dzaæ czas, któ ry w obliczu sytuacji kryzysowych
ma wartoœæ bezcenn¹. 
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Wp³yw sa moe waku acji na wy brane pa ram etry
ru chu dro gow ego pod czas ma sow ej ewak uac ji

ludn oœci – czêœæ 11

Influence of Volunteer Evacuation for Some Road
Traffic Parameters During Mass Evacuation

of People – Part 1

Omó wie nie

Ar ty ku³ przed sta wia wy ni ki ana li zy wy bra nych pa ra me trów ru chu dro go we go
w wa run kach ma so wej ewa ku a cji lud no œci. W czê œci pie r wszej g³ówn¹ uwa gê
zwró co no na wp³yw samo ewa ku a cji na prê d ko œci po ja z dów, czas ich prze by wa nia
i œred nie dys tan se po ko ny wa ne w sie ci dro go wej stre fy ewa ku a cji.

Ar ty ku³ rzu ci³ œwiat³o na wie lo aspe kto woœæ i z³o¿o noœæ pro ble ma ty ki mo de lo  -
wa nia ru chu pod czas ma so wej ewa ku a cji lud no œci. Ponad to, uka za no mo ¿ li we
ob sza ry za sto so wañ opro gra mo wa nia VISSIM w sy mu la cji ru chu w ra mach ma so wej
ewa ku a cji lud no œci.

S³owa klu czo we: samo ewa ku a cja, ewa ku a cja ma so wa, VISSIM, ruch dro go wy

Sum ma ry

Traf fic mo del ing is an in teg ral aspect of mass eva cua tion of pe op le is sues. Usage
of the trans port en gin eer ing outp ut al lows to get in form ati on cru cial in ma nag eme nt 
(plan ning, or gan izi ng, le ading and con trol li ng) pro cess es re lat ed with sa fety of both
evacuated and evacuating people.

VISSIM® (PTV Gro up®), as a com put ati onal, trans port en gin eer ing tool, is
wor th to men tion. It is wi dely used by su bj ects ma nag ing the road traf fic. In spi te
of the fact, that the VISSIM is not direc tly de dic ated to mass eva cua tion si mul ati on
ne eds, the VISSIM dy nam ic as sessment mo dule ma kes po ssib le to get in form ati on
concerning evacuation parameters.

1  Ar ty ku³ zo sta³ przy go to wa ny z uw z glêd nie niem wy ni ków sta tu to wej pra cy nauko wo-ba da w czej
pt. Ba da nie prze strze ni pu b li cz nej – ska la i wp³yw samo ewa ku a cji lud no œci na ewa ku a cjê ma sow¹. Nu -
mer te ma tu: S/E – 422/5/13.



Wpro wa dze nie

Ana li zuj¹c do nie sie nia me dia l ne z ró ¿ nych stron œwia ta, mo ¿ na dojœæ do
wnio sku, ¿e samo ewa ku a cja jest jed nym z naj czê œciej wyko rzy sty wa nych spo so -
bów ochro ny lud no œci w ob li czu za gro ¿eñ bez pie cze ñ stwa mi li tar ne go i po -
wszech ne go2. Na le ¿y za zna czyæ, ¿e po zwa la ona za osz czê dziæ za so by pod mio tów
zarz¹dza nia kry zy so we go i ich wy ko na w czych od po wied ni ków – za so by, któ re
dziê ki temu mog¹ zo staæ dys po no wa ne do re a li za cji in nych za dañ na rzecz bez -
pie cze ñ stwa spo³ecz no œci lo ka l nych.

Jed na k ¿e nie zwy kle trud no o sy tu acjê, kie dy to wszy stkie oso by zna j duj¹ce siê 
w stre fie za gro ¿e nia mog¹ siê z niej sa mo dzie l nie ewa ku o waæ do stre fy uz na wa nej 
w da nym mo men cie za bez pieczn¹. Oso by sta r sze, nie do³ê¿ne, z nie pe³no spra -
wno œcia mi, ho spi tali zowa ne czy te¿ prze by waj¹ce w pla ców kach peni ten cja r nych 
wy ma gaj¹ ewa kua cy j nej opie ki ze stro ny pa ñ stwa. Pod da nie ich samo ewa ku a cji
to dzia³anie wyj¹tko wo ry zy ko w ne w sto sun ku do nich sa mych, a ta k ¿e w od nie -
sie niu do osób zna j duj¹cych siê w ich bez po œred nim oto cze niu. Samo ewa ku a cja
pro wa dzo na jest wiêc prze wa ¿ nie rów no le gle z ewa ku acj¹ zor ga ni zo wan¹,
wi¹¿¹c¹ siê z za pe w nie niem po ja z dów ko mu ni ka cji zbio ro wej i/lub prze wod ni -
ków grup pie szych. Sta no wi to wy zwa nie dla osób sta raj¹cych siê uchwy ciæ tê
pro ble ma ty kê w spo sób in ¿y nie r ski3.

Roz wi jaj¹c po wy¿sz¹ myœl, o ile ewa ku a cja z obie któw bu do w la nych wi¹¿e siê
g³ów nie z pro wa dze niem ba dañ nad po to ka mi osób pie szych, o tyle cha ra kter
ma so wej ewa ku a cja lud no œci de ter mi nu je ko nie cz noœæ do dat ko we go sku pie nia
uwa gi na za gad nie niach z sze ro kie go za kre su in ¿y nie rii trans po rtu4. Wy ni ki ana -
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As a re sult of 45 VISSIM si mul ati ons, the au thors ga ther ed data con cern ing
ave rage ve hic les spe ed di strib uti on, ve hic le di stance di strib uti on and di strib uti on of
ti mes de dic ated to ve hic les pre sent in the road net. In ge ner al, it was proved, that
vo lunt eer eva cua tion could have ne gat ive in flue nce for traf fic con dit ions du ring
mass eva cua tion of pe op le. Ra ising vo lunt eer eva cua tion sca le cau sed ra ising the
ve hic le di stanc es and ti mes pa ram ete rs. 

As far as the au thors are con cern ed, fur ther re sea rch is ne eded – the re sea rch
direc ted to elem enta ry anal ysis of traf fic de term ina nts as well as fur ther VISSIM
ap plic ati on po ssib ili ties in mass eva cua tion re ality.

Ke y words: vo lun te er eva cu a tion, mass eva cu a tion, VISSIM, road traf fic

2 http://edi tion.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/03/25/ja pan.nu c le ar.di sa ster/ (26.01.2015 r., 15:47),
http://www.re a dy.gov/evacuatin g-yoursel f-and-you r-fami ly (26.01.2015 r., 15:55), SLG 101: Gu i de for
Al l - Ha zard Eme r gen cy Ope ra tions Plan ning, FEMA, 1996, http://www.bbc.co.uk/news/worl d -a fri -
ca-12616304 (26.01.2015 r., 16:02).

3 Sze rzej, P. Tofi³o, M. Ci sek, K. £¹cki: Se le c tion of Eva cu a tion Sce na rios for Eva cu a tion Si mu la -
tions, Ze szy ty Na uko we SGSP 2012, nr 44, s. 99–109.

4 Sze rzej, J. de Dios Or tu zar, L.G. Wil lu m sen: Mo del ling Trans port, 4th Edi tion, WILEY, Chi che -
ster 2011, s. 1–26, S. Gaca, W. Su cho rze wski, M. Tracz: In ¿y nie ria ru chu dro go we go, Wy daw ni c twa
Ko mu ni ka cji i £¹czno œci, Wa r sza wa 2011, s. 132–162.



li zy li te ra tu ry przed mio tu sk³aniaj¹ ku prze ko na niu o li cz nych pró bach imp le -
men ta cji ró ¿ nych aspe któw ewa ku a cji na przed mio to wy grunt. By³y to m.in. ana -
li za beha wio ra l na ewa ku o wa nych5, wielo kryte ria l ne mo de lo wa nie ma so wej
ewa ku a cji lud no œci w ska li mia sta6 i re gio nu7, mo de lo wa nie ewa ku a cji z dzie l nic
han d lo wych8 oraz w ob li czu za gro ¿eñ che mi cz nych9. Mo ¿ na jed nak od czuæ brak
opra co wañ, w któ rych opi sa ny by by³ wp³yw samo ewa ku a cji na ma sow¹ ewa ku a -
cjê lud no œci w³aœ nie w œwie t le do ro b ku in ¿y nie rii trans po rtu.

Po wy ¿sze roz wa ¿a nia sta no wi¹ wpro wa dze nie do eks plo ra cji wspo mnia nej pro -
ble ma ty ki. Au to rzy przy jê li za cel uzy ska nie od po wie dzi na na stê puj¹ce py ta nia:
1. W jaki spo sób samo ewa ku a cja mo¿e wp³ywaæ na prze bieg ma so wej ewa ku a cji lud -

no œci?
2. Ja kie pa ra me try ru chu dro go we go s¹ klu czo we w op ty ce ma so wej ewa ku a cji lud no œci?
3. W jaki spo sób ska la samo ewa ku a cji de ter mi nu je wspo mnia ne pa ra me try?

W ar ty ku le przed sta wio no wy bra ne wy ni ki sy mu la cji kom pu te ro wych prze -
pro wa dzo nych w Szko le G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej w Wa r sza wie w ra mach sta -
tu to wej pra cy nauko wo-ba da w czej nr S/E-422/5/13 pt. Ba da nie prze strze ni pu b li cz -
nej – ska la i wp³yw samo ewa ku a cji lud no œci na ewa ku a cjê ma sow¹. Wy ko rzy sta no
w nich pro gram do mo de lo wa nia ru chu w ska li mi kro VISSIM®.

Pod jê ty wysi³ek ba da w czy sku t ko wa³ rzu ce niem œwiat³a na wie lo aspe kto woœæ
ma so wej ewa ku a cji lud no œci, szcze gó l nie mo de lo wa nia po to ków po ja z dów opu -
sz czaj¹cych stre fê za gro ¿e nia.

1. Samo ewa ku a cja a zor gani zo wa ne aspe kty ma so wej ewa ku a cji 
lud no œci

Te r min ma so wa ewa ku a cja lud no œci nie zo sta³ zde fi nio wa ny w pol skich aktach
pra wnych. Atry but ma so wo œci fun kcjo nu je co pra wda w do ku men tach no r ma tyw -
nych Sze fa Ob ro ny Cy wi l nej Kra ju10, jed na k ¿e o cha ra kte rze oma wia nej ewa ku a -
cji sta no wi kon tekst, w ja kim jest ona opi sy wa na, nie zaœ bez po œred nie, de fi ni cyj -
ne od nie sie nia.
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5 A. Pel, M. Blie mer, S. Ho o gen do orn: Mo del ling Tra vel ler Be ha vior un der Eme r gen cy Eva cu a -
tion Con di tions, Eu ro pe an Jo u r nal of Trans port and In fra stru ctu re Re se arch 2011, nr 11(2), s. 166–193.

6 Lu liang TANG, Xue YANG, Fan g z hen HUANG, Hong Xu, Qin g qu an LI: A New Mo dels for
Eme r gen cy Eva cu a tion un der the Di sa ster Con di tion, ISPRS An nals of the Pho to gram me try, Re mo te
Sen sing and Spa tial In fo r ma tion Scien ces 2012, Vol. I-2, s. 195–202.
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Sta te Uni ve r si ty 2010.

8 M.D. Ros set ti, Qu in g biao Ni, T. Sat tar: Si mu la ting Lar ge- S ca le Eva cu a tion Sce na rios in Com -
 me r cial Shop ping Di stricts – Met ho do lo gies and Case Stu dy, Ra port z pro je ktu Grant Award Nu m ber
2008-ST-061-TS003.

9 E. Ka i sar, S. Parr, P. Sca r la tos: Traf fic Si mu la tion Mo de ling for an Ur ban Che mi cal Di sa ster:
Eme r gen cy Eva cu a tion De ve lo p ment and Case Stu dy, LACCEI’2010, Peru, ma te ria³y po kon fe ren cyjne.

10  In stru k cja Sze fa Ob ro ny Cy wi l nej Kra ju w spra wie ewa ku a cji lud no œci, zwierz¹t i mie nia na wy -
pa dek ma so we go za gro ¿e nia, Wa r sza wa 2008.



Opie raj¹c siê na wy ni kach ana li zy li te ra tu ry przed mio tu, bior¹c przy tym pod
uwa gê ró ¿ no rod ne ujê cia ma so wej ewa ku a cji lud no œci pre zen to wa ne przez te o re -
ty ków i pra kty ków w Pol sce i na œwie cie, mo ¿ na ni¹ na zwaæ prze mie sz cza nie (siê) 
lud no œci z miejsc, gdzie wy stê puj¹ za gro ¿e nia, do miejsc bar dziej bez pie cz nych,
wy ma gaj¹ce uru cha mia nia ewa kua cyj ne go me cha ni z mu ochro ny lud no œci. Na
me cha nizm ten sk³adaj¹ siê ko le j no:
1) prze jê cie odpo wie dzial no œci za ewa ku a cjê przez w³aœci we or ga ny ad mi ni stra -

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

do w la nych, dro gach ewa ku a cji,
4) roz lo ko wa nie lud no œci w pun ktach przy jê cia,
5) po wrót lud no œci do do mów

11
.

Wpro wa dzo no wiêc ja ko œcio we kry te rium po dzia³u ewa ku a cji na tê ma sow¹
(w przy pa d ku spe³nie nia po wy ¿szych wy ma gañ) b¹dŸ in ter we ncyjn¹ (w przy pa d -
ku nie spe³nie nia)12.

Na to miast samo ewa ku a cja jest uwa ¿a na za fo r mê ochro ny lud no œci przed za -
gro ¿e nia mi, a za ra zem ro dzaj ewa ku a cji w po dzia le uw z glêd niaj¹cym spe cy fi kê
zarz¹dza nia ni¹13. Mo¿e prze bie gaæ w spo sób zor gani zo wa ny (w dro dze og³osze -
nia przez pod mio ty zarz¹dza nia kry zy so we go lub kie ruj¹cego dzia³ania mi rato w -
ni czy mi ko nie cz no œci samo dzie l ne go prze mie sz cze nia siê do miejsc bar dziej bez -
pie cz nych ni¿ stre fa aktu a l ne go prze by wa nia) lub spon ta ni cz nie (jako
beha wio ra l na od po wiedŸ na kry ty cz nie ni skie po czu cie bez pie cze ñ stwa).

W tym mie j s cu po ja wia siê py ta nie o po ten cja l ny wp³yw samo ewa ku a cji na
ma sow¹ ewa ku a cjê lud no œci. Naj bar dziej isto t nych dete r mi nan tów oma wia ne go
wp³ywu na le ¿y w pie r wszej ko le j no œci do szu ki waæ siê w aspe ktach14:
– wp³ywu za gro ¿eñ wtó r nych (po wo do wa nych ewa ku acj¹) na po moc me dyczn¹

pod czas prze mie sz cza nia i roz lo ko wa nia osób ewa ku o wa nych,
– wp³ywu za gro ¿eñ wtó r nych na fun kcjo no wa nie ze spo³u za³ado w cze go na œro d -

ki trans po rtu pod czas roz lo ko wa nia osób ewa ku o wa nych,
– wp³ywu za gro ¿eñ wtó r nych na fun kcjo no wa nie ze spo³u roz dzie l cze go pod czas

prze mie sz cza nia i roz lo ko wa nia osób ewa ku o wa nych.
Ana li za po wy ¿sze go ze sta wie nia po zwa la uz mys³owiæ, ¿e we wza je mnej re la cji 

samo ewa ku a cja – ma so wa ewa ku a cja lud no œci nie zwy kle isto t ny jest wp³yw za gro -
¿eñ wtó r nych, a ta k ¿e pro ble ma ty ka pro ce su prze mie sz cza nia (siê) lud no œci.
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Tru i z mem jest wiêc stwier dze nie, ¿e samo ewa ku a cja mo¿e ge ne ro waæ za gro ¿e nia 
wtó r ne – za gro ¿e nia, wp³ywaj¹ce na uwa run ko wa nia trans po rtu osób ewa ku o wa -
nych (sa mo ewa ku uj¹cych siê). Oczy wi stym re zu l ta tem mate ria li za cji tego
wp³ywu zda je siê byæ li cz ba po ja z dów po ru szaj¹cych siê w sie ci dróg stre fy ewa -
ku a cji. Im wiê ksza ska la samo ewa ku a cji, tym wiê kszej li cz by po ja z dów w jed no -
st ce cza su na le ¿y siê spo dzie waæ. Uwi da cz nia siê w ten spo sób naj bar dziej oczy -
wi sty me cha nizm wp³ywu samo ewa ku a cji na ma sow¹ ewa ku a cjê lud no œci.
Me cha nizm ten jest zwi¹zany z na tê ¿e niem ru chu na dro gach ewa ku a cji i wsze l -
ki mi, przed mio to wy mi implikacjami.

2. Para me try za cja ma so wej ewa ku a cji lud no œci w œwie t le
uwa run ko wañ ru chu dro go we go z wy ko rzy sta niem VISSIM

W tym mie j s cu po ja wia siê py ta nie o to, przez ja kie wie l ko œci scha rakte ry zo -
waæ ruch dro go wy w ob li czu ma so wej ewa ku a cji lud no œci. W toku przed mio to -
wej ana li zy, au to rzy wy ko rzy sta li na rzê dzie opra co wa ne przez fi r mê PTVGro -
up® – VISSIM®.

VISSIM jest sy mu la to rem ru chu mie j skie go. To mi kro sko po wy, o sta³ym
kro ku cza so wym i opa r ty na zda rze niach, mo del sy mu la cyj ny de dy ko wa ny mo -
de lo wa niu ru chu mie j skie go i fun kcjo no wa nia ko mu ni ka cji zbio ro wej (w tym
po to ków pie szych). Umo ¿ li wia do ko ny wa nie ana liz wa run ków ru chu indy widu -
al ne go (sa mo cho dy oso bo we, oso by pie sze) oraz ko mu ni ka cji zbio ro wej (po ja z dy
ko mu ni ka cji zbio ro wej).

W pro ce sie sy mu la cji bie rze siê pod uwa gê m.in.:
– kon fi gu ra cjê pa sów ru chu (stru ktu rê sie ci dro go wej),
– stru ktu rê ro dza jow¹ ru chu (ro dza je ucze st ni ków ru chu i re la cje pie r wsze ñ stwa

ru chu, ja kie za chodz¹ miê dzy nimi),
– wp³yw syg na li za cji œwie t l nej,
– regu³y pie r wsze ñ stwa ru chu,
– uk³ad po¿¹da nych kie run ków ru chu i przy pi sa ne tym kie run kom po szcze gó l ne 

ro dza jów po ja z dów (w opa r ciu o ma cierz ‘Ÿród³o-cel’),
– stre fy ogra ni czo nej prê d ko œci ru chu,
– wielo po zio mo woœæ tras w sie ci ru chu.

Cech¹ cha ra kte ry styczn¹ tego na rzê dzia in¿y nie r skie go jest spara metry zo wa -
na i wyko rzy sty wa na w sy mu la cjach tzw. lo gi ka ja z dy za li de rem (Wie de mann,
1974)15. W zna cz nym upro sz cze niu po le ga ona na tym, ¿e kie ro w ca po ja z du po ru -
szaj¹cego siê z wiêksz¹ prê d ko œci¹ za czy na ha mo waæ w sy tu a cji osi¹gniê cia swo -
je go indy widu al ne go pro gu per ce pcji po ja z du, któ ry po ru sza siê przed nim wo l -
niej. Z uwa gi na brak mo ¿ li wo œci dok³ad ne go okre œle nia prê d ko œci po ja z du
jad¹cego wo l niej, kie ro w ca po ja z du za nim ha muj¹cego zmnie j sza swoj¹ prê d -
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koœæ tak d³ugo, a¿ osi¹gnie prê d koœæ ni¿sz¹ ni¿ po jazd jad¹cy przed nim, po czym
przy spie sza do osi¹gniê cia ko le j ne go pro gu per ce pcji. Idea ta zo sta³a roz wi niê ta
w la tach ko le j nych o teo re ty cz ne pod sta wy za cho wañ kie ro w ców na dro gach
mie j skich wie lo pa so wym (Wie de mann 1991)16 oraz na au to stra dach (Wie de -
mann 1999)17. Wspo mnia ne mo de le teo re ty cz ne zo sta³y zaimp lemen to wa ne do
sy mu la to ra VISSIM (ist nie je mo ¿ li woœæ ich wy³¹czenia).

VISSIM umo ¿ li wia sy mu la cje ru chu dro go we go po przez mo de lo wa nie sta ty -
cz ne lub dy na mi cz ne. W pie r wszym przy pa d ku u¿y t ko w nik okre œla szcze gó³owo 
rozk³ady ru chu (pun kty wja z du po ja z dów do sie ci, kie run ki ich ja z dy, regu³y ru -
chu, prê d ko œci itp.). Na to miast mo de lo wa nie dy na mi cz ne opie ra siê na ma cie rzy
Ÿród³o- cel, opi suj¹cej je dy nie pocz¹tko we za³o¿e nia sy mu la cji, tj. li cz bê po ja z -
dów prze mie sz czaj¹cych siê po miê dzy po szcze gól ny mi stre fa mi. Pro gram sam
ob li cza op ty ma l ne rozk³ady ru chu, kolo k wia l nie uj muj¹c, po zo sta wiaj¹c kie ro w -
com do wol noœæ w wy bo rze tra sy w opa r ciu o wcze œ nie j sze do œwia d cze nia dro go -
we (korki itp.).

Oma wia ny pro gram nie zo sta³ stwo rzo ny do mo de lo wa nia ru chu pod czas ma -
so wej ewa ku a cji lud no œci. Nie mniej jed nak fun kcjo nal no œci dyna mi cz ne go mo -
de lo wa nia ru chu po zwa laj¹ do ko naæ sy mu la cji w³aœci wych sce na riu szy, do -
starczaj¹c isto t nych in fo r ma cji do tycz¹cych wa r to œci ta kich pa ra me trów, jak
m.in.:
– prê d ko œci rze czy wi ste po szcze gó l nych ro dza jów po ja z dów,
– su ma ry cz ne i œred nie (w prze li cze niu na po je dyn czy po jazd) cza sy prze by wa nia

grup po szcze gó l nych ro dza jów po ja z dów w sie ci dro go wej stre fy ewa ku a cji,
– su ma ry cz ne i œred nie (w prze li cze niu na po je dyn czy po jazd) dys tan se po ko ny -

wa ne przez gru py po szcze gó l nych ro dza jów po ja z dów w ra mach sie ci dro go wej
stre fy ewa ku a cji,

– li cz by za trzy mañ (przy stan ków) po ja z dów przed zde fi nio wany mi pun kta mi
po mia ro wy mi (tzw. li cz ni ka mi ko le jek),

– li cz by po ja z dów kon sty tu uj¹cych ko le j ki przed zde fi nio wany mi pun kta mi po -
mia ro wy mi (tzw. li cz ni ka mi ko le jek),

– d³ugo œci ko le jek przed zde fi nio wany mi pun kta mi po mia ro wy mi (tzw. li cz ni ka -
mi ko le jek).
W opa r ciu o wy ni ki ana li zy in tui cy j nej za³o¿o no, ¿e wy mie nio ne po wy ¿ej pa ra -

me try s¹ klu czo we z pun ktu wi dze nia zarz¹dza nia ma sow¹ ewa ku acj¹ lud no œci
(pla no wa nia, orga ni zo wa nia, prze wo dze nia, kon tro lo wa nia), w tym sa mo ewa ku -
acj¹. Cha ra kte ry zuj¹ bo wiem prze pu sto woœæ dróg ewa ku a cji w stre fie ewa ku a cji.
Ich wa r to œci mog¹ pe³niæ rolê przes³anek w pro ce sach pro je kto wa nia i re a li za cji
dzia³añ ukie run ko wa nych na opty ma li za cjê w³aœci we go ru chu dro go we go. W ni -
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nie j szym ar ty ku le sku pio no siê na pa ra me trach w³aœci wych prê d ko œciom œred nim, 
dys tan som i cza som prze by wa nia po ja z dów w sie ci dro go wej stre fy ewa ku a cji.

3. Samo ewa ku a cja a wa r to œci pa ra me trów ru chu dro go we go
pod czas ma so wej ewa ku a cji lud no œci na przyk³ad zie ¯oli bo rza

Na po trze by okre œle nia wp³ywu samo ewa ku a cji na wa r to œci pa ra me trów ru chu
dro go we go pod czas ma so wej ewa ku a cji lud no œci pos³u¿o no siê przyk³adem wa r -
sza wskiej dzie l ni cy ¯oli borz. Wy bór zo sta³ do ko na ny z uwa gi na zró¿ ni co wa nie
sie ci trans po rto wej (obe cnoœæ dróg krajo wych, wo je wó dz kich, po wia to wych
i gmin nych), a ta k ¿e re la ty w nie wy so ki sto pieñ zna jo mo œci dzie l ni cy (ponad 10-le -
t nie ra to w ni cze do œwia d cze nie za wo do we wspó³au to ra ni nie j sze go opra co wa nia).

Na rys. 1 i 2 przed sta wio no po dzia³ ¯oli bo rza na pod stre fy ewa ku a cji na tle
w³aœci wej im in fra stru ktu ry ko le j no dro go wej i bu do w la nej, de te r mi nuj¹cych
ten po dzia³. Z uwa gi na czy te l noœæ, na ry sun ku 1 na nie sio no wy³¹cz nie dro gi
krajo we, wo je wó dz kie i po wia to we. Sieæ dro go wa sy mu la to ra uw z glêd nia³a rów -
nie¿ ich gmin ne i we wnê trz ne od po wied ni ki.
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Rys. 1. Po dzia³ ¯olib orza na pod strefy ewak uac ji na tle in fras truktu ry dro gow ej w po dzia le
ro dza jo wym

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Dzie l ni cê ¯oli borz cha ra kte ryzu je gê sto œci za lud nie nia 5722 osób/km2 przy
li cz bie 48 469 mie sz ka ñ ców18. W opa r ciu o in fra stru ktu rê dro gow¹ i bu do w lan¹
zo sta³a po dzie lo na na 13 pod stref ewa ku a cji. Z za³o¿e nia ob szar dzie l ni cy jest
stref¹ za gro ¿e nia (stref¹ ewa ku a cji), po zo sta³e te re ny sta no wi¹ stre fê bez pieczn¹.
Za³o¿o no wiêc pro mie ni sty uk³ad kie run ków ewa ku a cji.

Bior¹c pod uwa gê de kla raty w ne wa r to œci ska li samo ewa ku a cji, uzy ska ne w to -
ku wcze œ nie j szych ba dañ na gru pie repre zenta ty w nej w ska li kra ju19, przy jê to
trzy w³aœci we wa r to œci re pre zen taty wne: 20%, 35% i 50%. Okre œlaj¹ one pro cent
po pu la cji de kla ruj¹cej pod jê cie siê samo ewa ku a cji w ob li czu za gro ¿e nia ma so we -
go w Pol sce.
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Rys. 2. Po dzia³ ¯olib orza na pod strefy ewak uac ji na tle in fras truktu ry bu dowl anej

îród³o: opra co wa nie w³asne.

18 Po wie rz ch nia i lud noœæ w prze kro ju tery to ria l nym w 2014 r. G³ówny Urz¹d Sta ty sty cz ny 2014,
s. 114.

19  Sze rzej, P. Gro mek: Aspekt spo³ecz ny ana li zy ry zy ka ewa ku a cji lud no œci w ob li czu klê ski ¿y -
wio³owej w Pol sce, Pra ce i Stu dia Geo gra fi cz ne 2014, t. 53, s. 41–51.



Imp le men ta cja li cz by mie sz ka ñ ców i po wy ¿szych wa r to œci ska li samo ewa ku -
a cji do œro do wi ska GIS (wy ko rzy sta nie pro gra mu Ar c GIS® fi r my ESRI) sku t ko -
wa³a okre œle niem li cz by mie sz ka ñ ców dla ka ¿ dej z pod stref ewa ku a cji. Wa r to œci
te zo sta³y prze li czo ne na li cz by po ja z dów w ra mach dwóch, nie za le ¿ nych od do -
staw ze w nê trz nej (z mie j skiej sie ci ele ktroe nerge tycz nej) ene r gii ele ktry cz nej, ro -
dza jów po ja z dów: sa mo cho dów oso bo wych (prê d koœæ no mi na l na: 50 km/h) i po -
ja z dów ko mu ni ka cji zbio ro wej (au to bu sów, prê d koœæ no mi na l na: 30 km/h).
Prê d ko œci no mi na l ne do bra no z uw z glêd nie niem wa run ków ru chu, ja kie uzy -
ska no na eta pie sy mu la cji wstê p nych. Za³o¿o no, ¿e sa mo cho dy oso bo we s¹ de dy -
ko wa ne oso bom sa mo ewa ku uj¹cym siê, zaœ po ja z dy ko mu ni ka cji zbio ro wej oso -
bom nie po dej muj¹cym siê samo ewa ku a cji. Przy jê to ilo œciow¹ ob sa dê jed ne go
sa mo cho du oso bo we go na ma ksy ma l nie 6 osób20, zaœ po ja z du ko mu ni ka cji zbio -
ro wej na ma ksy ma l nie 50 osób21.

Okre œlo ne dane ilo œcio we pos³u¿y³y stwo rze niu ma tryc ‘Ÿród³o – cel’ dla po -
szcze gó l nych ska li samo ewa ku a cji z uw z glêd nie niem wszy stkich pod stref ewa -
ku a cji. W ma try cach tych zo sta³y zde fi nio wa ne li cz by po ja z dów prze mie sz -
czaj¹cych siê ze stre fy ewa ku a cji do stre fy bez pie cz nej.

Na pod sta wie ze bra nych po wy ¿ej za³o¿eñ wy ko na no 3 se rie po 15 sy mu la cji
kom pu te ro wych ka ¿ da22. Wy ko rzy sta no w tym celu modu³ dyna mi cz ne go mo de -
lo wa nia ru chu w opa r ciu o ma try ce ‘Ÿród³o – cel’ dla wszy stkich wa r to œci repre -
zenta ty w nych ska li samo ewa ku a cji (20%, 35% i 50%).

Na rys. 3 przed sta wiono wy kre sy œred nich prê d ko œci wszy stkich po ja z dów
(bez po dzia³u ro dza jo we go) zna j duj¹cych siê w sie ci dro go wej stre fy ewa ku a cji.

Wzrost ska li samo ewa ku a cji sku t ko wa³ wzro stem œred nich prê d ko œci po ja z -
dów prze mie sz czaj¹cych siê w sie ci dróg ewa ku a cji. Uza sad nie nia tego sta nu na -
le ¿y siê do szu ki waæ w ko nie cz no œci po szu ki wa nia alte rna ty w nych dróg w op ty ce
wiê ksze go obci¹¿e nia ru chem. Wyj¹tek od opi sa nej za le ¿ no œci sta no wi pie r wsza
sy mu la cja sce na riu sza 50% ska li samo ewa ku a cji. Wy ja œ nie nia na le ¿y siê do szu ki -
waæ w kumu la cy j nym spo so bie na by wa nia do œwia d czeñ przez kie ro w ców
VISSIM (kie ro w cy ci nie ja ko ucz¹ siê w opa r ciu o po prze d nie sy mu la cje da ne go
sce na riu sza).

Na ko lejnych dwóch ry sun kach po ka za no rozk³ady dys tan sów po ko ny wa -
nych przez sta ty sty cz ny po jazd w sie ci oraz rozk³ady cza sów prze by wa nia te go¿
po ja z du w sie ci. W ka ¿ dym przy pa d ku wziê to pod uwa gê wszy stkie trzy re pre -
zen taty wne wa r to œci ska li samo ewa ku a cji.

Ana li zuj¹c ry sun ki 4 i 5 mo ¿ na dojœæ do prze ko na nia, ¿e samo ewa ku a cja
wp³ywa na przed sta wio ne gra fi cz nie pa ra me try ru chu dro go we go w spo sób
wprost propor cjona l ny. Otó¿ wraz ze wzro stem wa r to œci ska li samo ewa ku a cji,
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20  A. Ta glia fer ri, B. Wil liams, Co a stal Mass Eva cu a tion. De ta i led Mo de ling and Ana ly sis of the
North Ca ro li na In ter sta te 40 Lane Re ve r sal Plan, VDM Ve r lag Dr. Mul ler, Sa ar bru c ken 2008, s. 35.

21  W opa r ciu o wy ni ki ana li zy in tui cy j nej tra ktuj¹cej o za le ce niach za wa r tych w In stru kcji Sze fa
Ob ro ny Cy wi l nej Kra ju… .

22  A. Ta glia fer ri, B. Wil liams, dz. cyt., s. 45.



wzra staj¹ rów nie¿ przed mio to we wa r to œci. Wy ni ka z tego po ten cja l nie ne ga ty w -
ny wp³yw samo ewa ku a cji na spra w noœæ ca³ego pro ce su ma so wej ewa ku a cji lud -
no œci. Dys tans prze by ty przez po jazd i czas prze by wa nia po ja z du w sie ci mog¹
byæ bo wiem tra kto wa ne jako wy zna cz ni ki tej spra w no œci. 
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Rys. 3. Pr êdk oœci œr edn ie ogó³u po jaz dów

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 4. Rozk³ad dys tan sów prze by tych przez sta ty sty cz ny po jazd w sie ci

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Pod su mo wa nie

Jed nym z aspe któw pro ble ma ty ki ma so wej ewa ku a cji lud no œci jest mo de lo -
wa nie ru chu dro go we go. Wy ko rzy sta nie do ro b ku in ¿y nie rii trans po rtu po zwa la
po zy skaæ in fo r ma cje klu czo we w pro ce sie zarz¹dza nia bez pie cze ñ stwem osób
ewa ku o wa nych i ewa ku uj¹cych (pla no wa nia, orga ni zo wa nia, prze wo dze nia,
kon tro lo wa nia).

Naj bar dziej oczy wi sty me cha nizm wp³ywu samo ewa ku a cji na ma sow¹ ewa -
ku a cjê lud no œci jest zwi¹zany z na tê ¿e niem ru chu na dro gach ewa ku a cji i wsze l -
ki mi, przed mio to wy mi imp li ka cja mi. Na le ¿y spo dzie waæ siê dete rmi no wa nia
przez ska lê samo ewa ku a cji wa r to œci ta kich pa ra me trów, jak prê d ko œci rze czy wi -
ste po szcze gó l nych ro dza jów po ja z dów, su ma ry cz ne i œred nie (w prze li cze niu na
po je dyn czy po jazd) cza sy prze by wa nia grup po szcze gó l nych ro dza jów po ja z dów
w sie ci dro go wej stre fy ewa ku a cji, su ma ry cz ne i œred nie (w prze li cze niu na po je -
dyn czy po jazd) dys tan se po ko ny wa ne przez gru py po szcze gó l nych ro dza jów po -
ja z dów w ra mach sie ci dro go wej stre fy ewa ku a cji, li cz by za trzy mañ (przy stan -
ków) po ja z dów przed zde fi nio wany mi pun kta mi po mia ro wy mi (tzw. li cz ni ka mi
ko le jek), li cz by po ja z dów kon sty tu uj¹cych ko le j ki przed zde fi nio wany mi pun kta -
mi po mia ro wy mi (tzw. li cz ni ka mi ko le jek), a ta k ¿e d³ugo œci ko le jek przed zde fi -
nio wany mi pun kta mi po mia ro wy mi (tzw. li cz ni ka mi ko le jek).

W ba da niu prze pro wa dzo no 45 sy mu la cji kom pu te ro wych z wy ko rzy sta niem
pro gra mu sy mu la cji ru chu dro go we go w ska li mi kro VISSIM. Na po trze by ni -
nie j sze go ar ty ku³u uzy ska no dane do tycz¹ce œred niej prê d ko œci po ja z dów w sie ci, 
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Rys. 5. Rozk³ad wa r to œci cza sów prze by wa nia sta ty sty czne go po ja z du w sie ci

îród³o: opra co wa nie w³asne.



rozk³adu dys tan sów po ko ny wa nych i rozk³adu w³aœci wych cza sów prze by wa nia
po ja z dów w sie ci. Ogó l nie, do wie dzio no, ¿e samo ewa ku a cja mo¿e ne ga ty w nie
wp³ywaæ na wa run ki ru chu dro go we go pod czas ma so wej ewa ku a cji lud no œci. Ze
wzro stem ska li samo ewa ku a cji wzra sta³y bo wiem po ko ny wa ne dys tan se i cza sy
prze by wa nia po ja z dów w sie ci dro go wej stre fy ewa ku a cji.

Zda niem au to rów za sad ne jest pro wa dze nie da l szych ba dañ na uko wych
w pro ble ma ty ce ma so wej ewa ku a cji lud no œci – ba dañ ukie run ko wa nych na ana -
li zy: ele men tarn¹ uwa run ko wañ ru chu oraz ko le j nych, ewa kua cy j nych mo ¿ li wo -
œci symu la cy j nych VISSIM.
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m³. bryg. mgr in¿. Ra dos³aw RAD KOWS KI

Ko menda Miej ska

Pañs twowej Stra ¿y Po¿a rnej w Biel sku-Bia³ej

Ra town ictwo w gó rach – pro blem aty ka
odp owie dzi aln oœci za org aniz acjê dzia³añ

Mo un ta in Re s cue – Re spon sibi li ty Is su es with
Re gards to Re s cue Ac ti vi ties Ma na ge ment

Stre sz cze nie

Œro do wi sko ra to w ni cze od da w na ocze ki wa³o roz wi¹zañ usta wo wych do -
tycz¹cych ure gu lo wa nia kwe stii za sad bez pie cze ñ stwa i or ga ni za cji ra tow ni c twa
w gó rach. Od po wie dzi¹ na to zapo trze bo wa nie zda je siê byæ usta wa z 2011 r. bez -
pie cze ñ stwie i rato w ni c twie w gó rach i na zor gani zo wa nych te re nach na rcia r skich.
Au tor ar ty ku³u kon fron tu je nie któ re za pi sy pra w ne do tycz¹ce ko m pe ten cji orga ni -
zo wa nia dzia³añ ra to w ni czych przez Ta trza ñ skie Ocho t ni cze Po go to wie Ra tun ko we
(TOPR) i Gó r skie Ocho t ni cze Po go to wie Ra tun ko we (GOPR) z re gu la cja mi pra wny -
mi do tycz¹cymi za dañ rea li zo wa nych przez Pa ñ stwow¹ Stra¿ Po ¿arn¹ (PSP) i Krajo -
wy Sy stem Ratow niczo -Gaœ ni czy (KSRG).

W ar ty ku le sfo r mu³owa no w¹tpli wo œci do tycz¹ce odpo wie dzial no œci za or ga ni -
za cjê akcji i kie ro wa nie dzia³aniem ra to w ni czym w nie któ rych przy pa d kach zda -
rzeñ na ob sza rach gó r skich. Roz wa ¿o no ró ¿ ne spo j rze nia na kwe stie ko m pe ten cji,
po zo sta wiaj¹c jed nak te mat bez jed noz nacz ne go roz strzy g niê cia. W ten spo sób
au tor zwró ci³  uwa gê na wa ¿ noœæ pro ble mu w kon te k œcie pra kty ki or ga ni za cji tego
typu dzia³añ oraz ko nie cz noœæ wy pra co wa nia jed noz na cz nych roz wi¹zañ.

S³owa klu czo we: Ta trza ñ skie Ocho t ni cze Po go to wie Ra tun ko we, Gó r skie
Ocho t ni cze Po go to wie Ra tun ko we, Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na, Krajo wy Sy stem
Ratow niczo -Gaœ ni czy, ra tow ni c two, ra tow ni c two gó r skie, do wo dze nie, kie ro wa nie 
dzia³ania mi rato w ni czy mi

Mo unt ain re scue or gan iza tio ns have been wa iting for sta tut ory so lut ions re gard ing

sa fety and ma nag eme nt is sues for a long time. The act from 2011 on mo unt ain re -

scue and sa fety se ems to be the answer to this need.



Wstêp

Te mat ar ty ku³u zo sta³ spro wo ko wa ny dys kusj¹, jaka co ja kiœ czas po wra ca
w œro do wi skach s³u¿b wspó³dzia³aj¹cych pod czas zda rzeñ, w kon te k œcie pra kty ki
re a li za cji za dañ ra to w ni czych na te re nach gó r skich, a za pi sa mi usta wy o ochro nie
prze ciwpo ¿a ro wej1 oraz usta wy o bez pie cze ñ stwie i rato w ni c twie w gó rach i na zor -
gani zo wa nych te re nach na rcia r skich2. Na le ¿y za zna czyæ, ¿e au tor te kstu jest fun k -
cjo na riu szem Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej (PSP) pio nu ope racy j ne go na po zio mie
po wia to wym. Oz na cza to, ¿e spo j rze nie na ten te mat mo¿e byæ nie co „ska ¿o ne”
przy nale ¿ no œci¹ do fo r ma cji, któr¹ re pre zen tu je, za to po ziom, na któ rym fun kcjo -
nu je (po wia to wy), mie j s ce pe³nie nia s³u¿by (Pod be ski dzie) oraz fakt, ¿e nie wi¹¿e
go przy na le ¿ noœæ do gru py wy so ko œcio wej czy poszuki wawczo- ratow ni czej, zda je
siê da waæ szan sê na doœæ obie kty w ne do strze ¿e nie pe w nych kwe stii pro blema ty cz -
nych zwi¹za nych z pra ktyk¹ or ga ni za cji tego typu dzia³añ – zw³asz cza w ujê ciu do -
wo dze nia, a co za tym idzie, odpo wie dzial no œci za de cy zje.
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Sum ma ry

Mo unt ain re scue or gan iza tio ns have been wa iting for sta tut ory so lut ions
re gard ing sa fety and ma nag eme nt is sues for a long time. The act from 2011 on
mo unt ain re scue and sa fety se ems to be the answer to this need.

The au thor of the ar ticle con fronts some of the acts and laws re gard ing
com pet ency of con duct ing re scue act iviti es by Ta trzans kie Ochotn icze Po got owie
Ra tunk owe (Ta tra Vo lunt ary Re scue Se rvice) and Gó rskie Ochotn icze Po got owie
Ra tunk owe (Mo unt ain Vo lunt ary Re scue Se rvice) with acts and laws re ferr ing to
the act iviti es car ried out by The Sta te Fire Se rvice of Po land and The National
Firefighting and Rescue System.

The re are some do ubts con cern ing the is sues of re spons ibi lity and ma nag eme nt
for some mo unt ain re scue act ions men tion ed in the ar ticle. Diffe rent appro aches
re gard ing com pet ency are ta ken into con sid era tion le aving, ho wever, the to pic
wi thout any spe cif ic set tlem ent. In this way the au thor tries to hi ghlig ht, both, the
im port ance of the pro blem con sid ering re scue act iviti es and the necessity of
developing clear-cut solutions.

Ke y words: Sta te Fire Se r vi ce, Na tio nal Fire and Re s cue Sy stem, Ta tra Vo lun ta ry
Re s cue Se r vi ce, Mo un ta in Vo lun ta ry Re s cue Se r vi ce, re s cue, li fe- sa ving, leading
the rescue operations

1 Usta wa z 24 sie r p nia 1991 r. o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej (Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380,
z póŸn. zm.).

2 Usta wa z 18 sie r p nia 2011 r. o bez pie cze ñ stwie i rato w ni c twie w gó rach i na zor ga ni zo wanych te -
re nach na rcia r skich (Dz.U. nr 208, poz. 1241 z póŸn. zm.).



1. Dzia³ania ra to w ni cze w gó rach, a dzia³ania z za kre su
tech ni cz ne go

Nie ty l ko w krê gach ra to w ni czych od lat do strze ga no po trze bê re gu la cji usta -
wo wych do tycz¹cych bez pie cze ñ stwa i ra tow ni c twa w gó rach, z jed no cze s nym
wska za niem TOPR i GOPR jako pod mio tów od gry waj¹cych tu rolê wiod¹c¹.
Od po wie dzi¹ na to zapo trze bo wa nie s¹ za pi sy przy ta cza nej ju¿ usta wy o bez pie -
cze ñ stwie i rato w ni c twie w gó rach (...), któ re fo r ma li zuj¹ ko m pe ten cje orga niza -
cy j ne i ra to w ni cze wska za nych pod mio tów. Zgod nie z za pi sa mi usta wy, ra tow ni -
c two gó r skie okre œlo no jako orga ni zo wa nie i udzie la nie po mo cy oso bom, któ re
uleg³y wy pa d ko wi lub s¹ na ra ¿o ne na nie bez pie czeñ stwo utra ty ¿y cia lub zdro -
wia w gó rach oraz trans po rto wa nie zw³ok z gór. Upra w nio ny mi do wy ko ny wa nia 
ra tow ni c twa gó r skie go s¹ zgod nie z ustaw¹ TOPR i GOPR oraz ewen tu a l nie inne 
pod mio ty, któ re otrzy maj¹ na to zgodê ministra w³aœciwego do spraw
wewnêtrznych.

W ra mach ra tow ni c twa gó r skie go maj¹ byæ po dej mo wa ne dzia³ania ra to w ni -
cze po le gaj¹ce w szcze gó l no œci na:
l przy jê ciu zg³osze nia o wy pa d ku lub in nym zda rze niu (przy czym nie okre œlo -

no tu, co ro zu mie siê pod po jê ciem „in ne go zda rze nia”),
l do ta r ciu na mie j s ce wy pa d ku z wy po sa ¿e niem ra to w ni czym,
l udzie le niu kwa lifi ko wa nej pie r wszej po mo cy,
l za bez pie cze niu i ewa ku a cji osób prze by waj¹cych w gó rach z te re nów sta no -

wi¹cych za gro ¿e nie dla ¿y cia i zdro wia,
l trans po rcie osób, któ re uleg³y wy pa d ko wi lub s¹ na ra ¿o ne na nie bez pie czeñ -

stwo utra ty ¿y cia i zdro wia do mie j s ca, gdzie jest mo ¿ li we pod jê cie me dy cz -
nych czyn no œci ra tun ko wych przez jed no stki sy ste mu Pa ñ stwo we
Ra tow ni c two Me dy cz ne (PRM) (...),

l po szu ki wa nie osób za gi nio nych w gó rach,
l trans po rcie zw³ok z gór.

W usta wie okre œlo no, ¿e pod mio ty upra w nio ne do wy ko ny wa nia ra tow ni c twa 
gó r skie go or ga ni zuj¹, kie ruj¹, ko or dy nuj¹ i bez po œred nio pro wadz¹ dzia³ania ra -
to w ni cze w ra mach ra tow ni c twa gó r skie go, ³¹cz nie z ich doku men to wa niem. Za -
pi sy usta wo we zdaj¹ siê prze wi dy waæ z³o¿o noœæ mo ¿ li wych zda rzeñ i za gro ¿eñ,
przy pi suj¹c „pod mio tom upra w nio nym” pra wo do ¿¹da nia pod czas pro wa dze nia 
dzia³añ ratowniczych pomocy od:
 1) or ga nów ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa morz¹do wej,
 2) in nych jed no stek wspó³pra cuj¹cych z sy ste mem PRM,
 3) jed no stek pod leg³ych lub nad zo ro wa nych przez mi ni stra w³aœci we go do spraw 

we wnê trz nych i Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej,
 4) Pa ñ stwo we go Go spo da r stwa Le œ ne go Lasy Pa ñ stwo we, dy re kcji par ków na ro -

do wych lub dy re kcji par ków krajo bra zo wych.
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Wa r to zwró ciæ uwa gê, ¿e w myœl usta wy „góry” zde fi nio wa no po przez wska za -
nie ob sza rów pasm gó r skich na te re nie kra ju (w tym rów nie¿ te re nu Wy ¿y ny
Krako wsko- Wielu ñ skiej) z wy³¹cze niem ob sza rów jed no stek osad ni czych i dróg
pu b li cz nych.

Poza sfer¹ po ru szan¹ do tej pory, usta wa o bez pie cze ñ stwie i rato w ni c twie
w gó rach (...) re gu lu je obo wi¹zki i odpo wie dzia l noœæ za za pe w nie nie bez pie cze ñ -
stwa w gó rach i na te re nach na rcia r skich, kwe stie ra tow ni c twa na rcia r skie go oraz 
inne za gad nie nia nie zwi¹zane bez po œred nio z ratownictwem.

W za kre sie or ga ni za cji ra tow ni c twa gó r skie go w przed mio to wej re gu la cji
brak do da t ko wych od nie sieñ do za pi sów usta wy o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej
czy fun kcjo no wa nia KSRG, co ma mie j s ce w in nych aktach pra wa do tycz¹cych
re a li za cji ra tow ni c twa w Pol sce – na wet w „bli Ÿ nia czej” wrêcz usta wie o bez pie -
cze ñ stwie osób prze by waj¹cych na ob sza rach wod nych3. 

Za nim zo stan¹ pod jê te w¹tpli wo œci au to ra syg nali zo wa ne we wstê pie, na le ¿y
cho æ by w mi ni ma l nym sto p niu przy bli ¿yæ re gu la cje do tycz¹ce or ga ni za cji
dzia³añ ra to w ni czych okre œlo ne w usta wie o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej i aktach
wy ko na w czych do tej ustawy.

Otó¿, w myœl przy wo³ane go aktu pra wne go4, pod po jê ciem dzia³añ ra to w ni -
czych ro zu mie siê ka¿d¹ czyn noœæ pod jêt¹ w celu ochro ny ¿y cia, zdro wia, mie nia
lub œro do wi ska, a ta k ¿e li k wi da cjê przy czyn po wsta nia po ¿a ru, wyst¹pie nia klê -
ski ¿y wio³owej lub in ne go mie js co we go za gro ¿e nia. Przy czym, jako inne mie j s -
co we za gro ¿e nie ro zu mie siê tu taj zda rze nie wy ni kaj¹ce z roz wo ju cywi liza cyj ne -
go i na tu ra l nych praw przy ro dy nie bêd¹cego po ¿a rem ani klêsk¹ ¿y wio³ow¹,
sta no wi¹ce za gro ¿e nie dla ¿y cia, zdro wia, mie nia lub œro do wi ska, któ re go za po -
bie ¿e nie lub któ re go usu niê cie sku t ków nie wy ma ga za sto so wa nia nad zwy cza j -
nych œro d ków. 

Jako upra w nio ne do pro wa dze nia dzia³añ ra to w ni czych w ro zu mie niu usta wy 
uwa ¿a siê tu jed no stki ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej (PSP, OSP, zak³ado we stra ¿e
po ¿a r ne, zak³ado we s³u¿by ra to w ni cze, jed no stki Wo j sko wej Ochro ny Prze -
ciwpo ¿a ro wej itp.). Szcze gó³owe re gu la cje kwe stii kie ro wa nia dzia³aniem ra to w -
ni czym pro wa dzo nym przez wy mie nio ne jed no stki po zo sta wia siê tu mi ni stro wi
w³aœci we mu do spraw we wnê trz nych5, któ ry wska za³, ¿e kie ro wa nie dzia³aniem
ra to w ni czym roz po czy na siê z chwil¹ przy by cia pie r wszych si³ z jed no stki
(ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej), a w mia rê do cie ra nia na mie j s ce zda rze nia ko le j -
nych za so bów ra to w ni czych do wo dze nie po win no byæ prze j mo wa ne przez upra -
w nio nych ra to w ni ków z jed no stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej po sia daj¹cych od -
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po wied nie kwa li fi ka cje. Oczy wi œcie przy ta cza ne w tej chwi li prze pi sy re gu luj¹
rów nie¿ kwe stie praw i obo wi¹zków kie ruj¹cego dzia³aniem ra to w ni czym, prze -
wi duj¹c tu taj mo ¿ li woœæ ¿¹da nia przez nie go nie zbêd nej po mo cy od in nych in -
sty tu cji, or ga ni za cji, przed siê bio r ców i osób fi zy cz nych. Czêœæ jed no stek ochro ny 
prze ciwpo ¿a ro wej oraz inne pod mio ty i in sty tu cje, któ re zgo dzi³y siê
wspó³dzia³aæ w akcjach ra to w ni czych tworz¹ KSRG, któ ry jako je den z trzech sy -
ste mo wych fi la rów ra tow ni c twa – obok sy ste mu Pa ñ stwo we go Ra tow ni c twa Me -
dy cz ne go (PRM) oraz Sy ste mu Po wia da mia nia Ra tun ko we go (SPR) fun kcjo nu je 
w Pol sce w³aœ nie w opa r ciu o usta wê o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej. KSRG jest
skon stru o wa ny jako in te gra l na czêœæ or ga ni za cji bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go
pa ñ stwa, obe j muj¹ca, w celu ra to wa nia ¿y cia, zdro wia, mie nia lub œro do wi ska,
pro gno zo wa nie, roz po zna wa nie i zwa l cza nie po ¿a rów, klêsk ¿ywio³owych lub
innych miejscowych zagro¿eñ. KSRG ma na celu ochronê ¿ycia, zdrowia, mienia 
lub œrodowiska poprzez:
 5) wa l kê z po ¿a ra mi lub in ny mi klê ska mi ¿y wio³owy mi,
 6) ra tow ni c two te ch ni cz ne,
 7) ra tow ni c two che mi cz ne,
 8) ra tow ni c two eko lo gi cz ne,
 9) ra tow ni c two me dy cz ne,
10) wspó³pra cê z jed no stka mi sy ste mu PRM oraz SPR.

Szcze gó³owe za sa dy or ga ni za cji KSRG6 re gu luj¹ fun kcjo no wa nie sy ste mu na
wszy stkich po zio mach ad mi ni stra cji. Od nosz¹ siê kom p le kso wo do kwe stii kie -
ro wa nia dzia³ania mi rato w ni czy mi z za strze ¿e niem, ¿e nie do tycz¹ one za dañ
rea li zo wa nych na pod sta wie pra wa lo t ni cze go, mo r skie go lub gó r ni cze go,
a w kon te k œcie te ma tu przed mio to we go opra co wa nia brak tu wyj¹tku dla ra tow -
ni c twa gó r skie go. Wa r to w tym mie j s cu pod kre œliæ, ¿e fo r mu³owa ne da lej w¹tpli -
wo œci do tycz¹ce ko m pe ten cji do wo dze nia na szczê œcie ty l ko w pe w nym ma r gi ne -
sie ro dza jów zda rzeñ w gó rach od nosz¹ siê tu do re a li za cji ra tow ni c twa
tech ni cz ne go (w po jê ciu za dañ KSRG). Zgod nie z za pi sa mi przy ta cza ne go tu
roz porz¹dze nia, KSRG w za kre sie ra tow ni c twa tech ni cz ne go obe j mu je pla no wa -
nie, orga ni zo wa nie i re a li za cjê dzia³añ ra to w ni czych nie zbêd nych do po szu ki wa -
nia i do ta r cia do za gro ¿o nych lub po szko do wa nych osób oraz zwierz¹t, a ta k ¿e
zmnie j sze nia lub li k wi da cji za gro ¿e nia dla ¿y cia, zdro wia, mie nia lub œro do wi -
ska. Dzia³ania ratownicze w tym zakresie obejmuj¹ w szczególnoœci:
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 na bez pie cze ñ -
stwo ra to w ni ków (...),
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l prio ry te to we wy ko na nie czyn no œci umo ¿ li wiaj¹cych:
m do ta r cie lub 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 lub ich ewa ku a cjê
poza stre fê za gro ¿e nia,

m 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,

m 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 wy ko na nie przejœæ, dojœæ, do ja z dów do za gro ¿o nych lub po szko do wa nych
(...),

l sto so wa nie wod nych lub lo do wych te ch nik ra to w ni czych (...),
l ewa ku a cjê osób z wy so ko œci lub miejsc po ni ¿ej po zio mu oto cze nia,
l sto so wa nie te ch nik bez przyrz¹do wych i przyrz¹do wych oraz wy ko rzy sta nie

zwierz¹t do po szu ki wa nia za gro ¿o nych osób,
l ewa ku a cjê za gro ¿o nych i po szko do wa nych zwierz¹t poza stre fê za gro ¿e nia,
l oce nê roz mia rów po wsta³ego za gro ¿e nia i pro gno zo wa nie jego roz wo ju,
l oœwie t le nie mie j s ca zda rze nia i za bez pie cze nie przed oso ba mi post ron ny mi

oraz wy ko na nie in nych czyn no œci z za kre su za bez pie cze nia logi sty cz ne go,
l obwa³owa nie, wy po mpo wa nie i usz cze l nia nie miejsc wy cie ku wody lub in -

nych me diów stwa rzaj¹cych za gro ¿e nie,
l prze wie trza nie stref za gro ¿e nia,
l w³¹cza nie lub wy³¹cza nie in sta la cji i urz¹dzeñ maj¹cych wp³yw na roz miar

stre fy za gro ¿e nia,
l sta bili zo wa nie, ciê cie, roz pie ra nie, pod no sze nie lub prze no sze nie kon stru k -

cji, in sta la cji lub urz¹dzeñ (...).
Zgod nie z za pi sa mi roz porz¹dze nia dzia³ania ra to w ni cze z ra tow ni c twa tech -

ni cz ne go w za kre sie wy ni kaj¹cym z pla nu rato w ni cze go pro wadz¹ pod mio ty
KSRG.

2. Dzia³ania ra to w ni cze w gó rach – nie jedno zna cz noœæ
kom pe ten cyj na

Przy wo³anie za pi sów usta wo wych do tycz¹cych or ga ni za cji ra tow ni c twa w gó -
rach rea li zo wa nych przez TOPR i GOPR oraz za dañ jed no stek KSRG ma na celu 
uwi do cz nie nie po ten cjal ne go za gro ¿e nia kon fli ktu odpo wie dzial no œci za po dej -
mo wa ne de cy zje ra to w ni cze w nie któ rych przy pa d kach mo ¿ li wych zda rzeñ.
Oczy wi œcie nie ma tu w¹tpli wo œci, je œli cho dzi o odpo wie dzia l noœæ za or ga ni za cjê 
dzia³añ w przy pa d ku zda rzeñ „ty po wych” (je œli w ogó le mo ¿ na tu u¿yæ ta kie go
okre œle nia) w do me nie za dañ rea li zo wa nych przez wy mie nio ne pod mio ty. Z jed -
nej stro ny mamy chara ktery sty cz ne dla ko m pe ten cji TOPR i GOPR in ter we ncje
zwi¹zane z po szu ki wa niem osób za gi nio nych w gó rach, ra tow ni c two na rcia r skie,
ra tow ni c two po je dyn czych osób uwiê zio nych w ko le j ce gó r skiej, ra tow ni c two
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para lo t nia rzy itp. Z dru giej stro ny pod rêcz ni ko we przyk³ady dzia³añ orga ni zo -
wa nych przez jed no stki ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej na te re nach gó r skich, jak
cho æ by ga sze nie po ¿a rów la sów czy li k wi da cja sku t ków zda rzeñ zwi¹za nych
z ano ma lia mi po go do wy mi (np. si l ne wia try).

Wœród mo ¿ li wych zda rzeñ nie bra ku je rów nie¿ ta kich, gdzie pod mio ty s¹
i bêd¹ zda ne na wspó³dzia³anie. Do ty czy to wy mie nio nych ju¿ sy tu a cji, któ re
swo im roz mia rem, za siê giem czy sto p niem skom pli ko wa nia wy mu szaj¹ wspa r cie 
pro wa dzo nych czyn no œci ra to w ni czych. W tych jed nak przy pa d kach ra czej nie
ma w¹tpli wo œci, kto or ga ni zu je dzia³ania, a wiêc osta te cz nie od po wia da za po dej -
mo wa ne decyzje.

S¹ jed nak ta kie zda rze nia, któ re mog¹ bu dziæ w¹tpli wo œci w za kre sie usta le nia 
fa kty cz nie od po wia daj¹cego za ich or ga ni za cjê. Zda niem au to ra przyk³adem
mo¿e tu byæ ak cja ra to w ni cza zwi¹zana z ko nie cz no œci¹ ewa ku a cji ca³ego od cin ka 
ko le j ki gó r skiej lub wy pa dek ma szy ny (ci¹gni ka) do zry w ki drze wa w trud no do -
stê p nym te re nie gó r skim. Wska za ne przyk³ady s¹ nie co od mien ne, po nie wa¿
w pie r wszym przy pa d ku g³ówny wysi³ek ra to w ni czy bê dzie sku pio ny na bez po -
œred niej po mo cy za gro ¿o nym – i tu wiod¹cym pod mio tem zda je siê byæ TOPR
lub GOPR, a w dru gim po moc ta wa run ko wa na bê dzie mo ¿ li wo œci¹ do ta r cia oraz 
wy ko na nia do stê pu do po szko do wa nych, a za tem wiod¹c¹ rolê na le ¿y wska zaæ po 
stro nie KSRG. Za pi sy przy wo³ywa nych aktów pra wa nie za wsze zdaj¹ siê ko re -
spon do waæ z lo gik¹ przy pi sa nia odpo wie dzial no œci za or ga ni za cjê, kie ro wa nie
i ko or dy na cjê ca³oœcio wych dzia³añ ra to w ni czych pod mio tom, któ re w da nym
zda rze niu pe³ni¹ rolê wiod¹c¹. Obie ilu stra cje zda rzeñ zdaj¹ siê bu dziæ te same
w¹tpli wo œci co do jed noz nacz ne go roz strzy g niê cia. Oczy wi œcie mo ¿ na by siê do -
szu ki waæ in nych tego typu przyk³adów, ale na tych dwóch przy pa d kach mo¿liwe
jest wskazanie ogólnego zarysu problemu.

Nie ste ty, co ja kiœ czas ra tow ni c two w Pol sce musi siê mie rzyæ z wy mie nio ny -
mi przyk³ada mi zda rzeñ7. Pra ktyk¹ jest tu wspó³dzia³anie wy mie nio nych pod -
mio tów i pe w nie wygl¹da ono ró ¿ nie w po szcze gó l nych czê œciach kra ju, choæ
oso bi ste do œwia d cze nia au to ra po zwa laj¹ na wy sok¹ oce nê tej wspó³pra cy w za -
kre sie bez po œred nio zna nych mu in ter we ncji. Na le ¿y tu bez wzglêd nie pod kre -
œliæ, ¿e nie za le ¿ nie od zmian i uwa run ko wañ usta wo wych, w osta t nich ki l ku na -
stu la tach na Pod be ski dziu nie by³o chy ba przy pa d ków zda rzeñ, gdzie kwe stie
wspó³dzia³ania PSP i GOPR bu dzi³yby na piê cia w tra kcie rea li zo wa nych czyn -
no œci ra to w ni czych. W pra kty ce wy mie nio ne pod mio ty pod czas tego typu zda -
rzeñ pra cuj¹ w try bie sa mo dzie l nych lub ³¹czo nych od cin ków bo jo wych. Oz na -
cza to, ¿e w przy pa d ku zda rzeñ na ko le j kach rolê wiod¹c¹ w za kre sie sa mej
ewa ku a cji ini cju je GOPR, a KSRG za pe w nia wspa r cie ewa ku a cji i kon cen tru je
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siê na lo gi sty ce akcji (spro wa dza nie wzd³u¿ sto ku, schro nie nie dla po szko do wa -
nych itp.). W przy pa d ku dru gie go wy mie nio ne go zda rze nia si³y KSRG musz¹
za bez pie czyæ mie j s ce wy pa d ku, usta bi li zo waæ ma szy nê, wy ko naæ do stêp do
ewen tu a l nych po szko do wa nych, a na bar kach GOPR ci¹¿y lo gi sty ka dzia³añ
– w tym przy pa d ku umo ¿ li wie nie do ta r cia ra to w ni ków, s³u¿b i in nych pod mio -
tów ucze st nicz¹cych w dzia³aniu. Zreszt¹, wbrew po zo rom, kwe stia sa me go
wspó³dzia³ania nie jest istot¹ spra wy, któ ra ma byæ tu po ru sza na. W¹tpli woœæ au -
to ra do ty czy in nej kwe stii, a mia no wi cie mo ¿ li wo œci wska za nia pod mio tu, któ re -
mu w oma wia nych przy pa d kach na le ¿y przy pi saæ odpo wie dzia l noœæ za or ga ni za -
cjê i kie ro wa nie dzia³aniem ra to w ni czym w ujê ciu ca³oœcio wym.

Pro blem zda je siê byæ o tyle isto t ny, ¿e jego roz strzy g niê cie wska zu je jed no -
cze œ nie odpo wie dzial ne go za kon se k wen cje sku t ków wy pa d ków pod czas dzia³añ, 
zwro tu ko sztów jed no stek i pod mio tów an ga ¿o wa nych do da t ko wo, oba r cze nia
lo gi styk¹ dzia³añ zda rzeñ d³ugo trwa³ych, trud nych te ch ni cz nie lub roz leg³ych,
a ta k ¿e wie lu in nych kon se k wen cji podejmowanych decyzji.

W przed sta wio nych przy pa d kach zda rzeñ wska za nie któ rej ko l wiek ze stron
jako odpo wie dzia l nej za or ga ni za cjê akcji ra to w ni czej zda je siê mieæ pod pa r cie
za pi sa mi usta wo wy mi, ale jed no cze œ nie, w ka ¿ dym wa rian cie po ja wiaj¹ siê
w¹tpli wo œci w za kre sie rze czy wi s tych ko m pe ten cji. Roz wa ¿ my oba warianty.

Za pi sy usta wy o bez pie cze ñ stwie i rato w ni c twie w gó rach (...) zdaj¹ siê przy pi -
sy waæ to upra w nie nie TOPR i/lub GOPR, tym bar dziej, ¿e jest wy so ce pra wdo -
podo b ne, ¿e pod mio ty te bêd¹ pie r wsze na mie j s cu zda rze nia. Oba wska za ne
przyk³ady ra czej mieszcz¹ siê w po jê ciu „ra tow ni c twa gó r skie go” i je œli przyj¹æ
ta kie roz strzy g niê cie, to na le ¿a³oby ocze ki waæ od tych pod mio tów uprze -
dzaj¹cego czy profi lakty cz ne go wska za nia jed no stkom KSRG ocze ki wañ co do
za kre su wspa r cia w prze wi dy wa nych wa rian tach zda rzeñ (je œli w ogó le ta kie
wspa r cie siê prze wi du je). Ponad to, w sy tu a cji przy jê cia przez sta no wi sko kie ro -
wa nia PSP po wia do mie nia o ta kim zda rze niu, dy ¿u r ny po wi nien po wia do miæ
TOPR lub GOPR i na tym eta pie ocze ki waæ zwro t ne go okre œle nia ocze ki wa ne go
po ten cja³u si³ i œro d ków KSRG, któ ry ma byæ do da t ko wo za dys pono wa ny do
dzia³añ – chy ba ¿e pro ce du ry dys po no wa nia lub za pi sy pla nu rato w ni cze go prze -
wi duj¹ „auto ma ty cz ne” dys po no wa nie okre œlo nych jed no stek ochro ny prze -
ciwpo ¿a ro wej. Na le ¿a³oby w ta kim przy pa d ku spo dzie waæ siê, ¿e kie ruj¹cy akcj¹
ra to w nik TOPR lub GOPR wska ¿e za da nia do re a li za cji w spo sób kom p le kso wy,
pa miê taj¹c ¿e do ta r cie do po szko do wa nych czy sama ewa ku a cja to ty l ko je den
z e le men tów, na jaki na le ¿y zwró ciæ uwa gê. Je œli sy tu a cja wy ma ga³aby u¿y cia do -
da t ko wych si³ i œro d ków, np. ciê ¿ kie go sprzê tu, spe cjali sty cz nych urz¹dzeñ, wy -
ko rzy sta nia za ple cza logi sty cz ne go gmi ny itp., to ze wzglê dów okre œlo nych po -
wy ¿ej, ini cja ty wa ich uru cho mie nia po win na zo staæ wy ar ty ku³owana przez
TOPR lub GOPR, a SK PSP co najwy¿ej poœrednio mo¿e uczestniczyæ w ich
zapewnieniu.
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Przy pi sa nie pod mio tom re a li zuj¹cym ra tow ni c two gó r skie pe³nej odpo wie -
dzial no œci za ca³oœæ or ga ni za cji akcji ra to w ni czej w oma wia nych przy pa d kach
bu dzi jed nak pe w ne w¹tpli wo œci do tycz¹ce pra kty ki re a li za cji dzia³añ, oto nie -
któ re z nich:
l Czy SK PSP ma w tej sy tu a cji ko m pe ten cje do po wia da mia nia i dys po no wa -

nia in nych form wspa r cia dzia³añ (je œli sy tu a cja tego wy ma ga) ni¿ dys po no -
wa nie jed no stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej, a je œli nie, to czy sta cje TOPR
i GOPR s¹ do tego w pe³ni przy go to wa ne – zw³asz cza w aspe kcie ko nie cz no œci 
wy ko rzy sta nia si³ i œro d ków sa morz¹do wych i pry wa t nych pod mio tów,
wspó³pra cy ze stru ktu ra mi zarz¹dza nia kry zy so we go itp.?

l Na le ¿y za³o¿yæ sy tu a cjê, w któ rej, zw³asz cza w pocz¹tko wej fa zie dzia³añ, po -
ten cja³ ilo œcio wy ra to w ni ków TOPR lub GOPR nie bê dzie ade k wa t ny do po -
trzeb ra to w ni czych, a sy tu a cja mo¿e wy ma gaæ np. naty ch mia sto wej ewa ku a cji 
zna cz nej li cz by po szko do wa nych. St¹d w¹tpli woœæ, czy zaan ga ¿o wa nie ra to w -
ni ków tych or ga ni za cji do kie ro wa nia i ko or dy na cji dzia³ania mi za miast
do re a li za cji bez po œred nich czyn no œci ra to w ni czych (np. ewa ku a cji z u¿y ciem 
te ch nik wy so ko œcio wych) bê dzie w ta kim przy pa d ku za sad ne?

l Po wsta je te¿ py ta nie, czy w ob li czu bra ku aktów wy ko na w czych do usta wy
o be zpie cze ñ stwie i rato w ni c twie w gó rach (...) w za kre sie or ga ni za cji, kie ro -
wa nia i ko or dy na cji dzia³añ, wy pra co wa no w od nie sie niu do TOPR i GOPR
stan dar dy do wo dze nia dzia³ania mi o cha ra kte rze ma so wym, roz leg³ym czy
d³ugo trwa³ym z udzia³em in nych s³u¿b i pod mio tów? Ze wzglê du na fakt, ¿e
oba przed sta wio ne przy pa d ki zda rzeñ mog¹ prze ja wiaæ ta kie zna mio na, do -
wodz¹cy po win ni dys po no waæ rów nie¿ na rzê dzia mi pro cedu ral ny mi w tym
za kre sie.
Al te r na tyw¹ dla przed sta wio ne go po wy ¿ej roz wi¹za nia jest przy pi sa nie upraw -

nie nia or ga ni za cji, kie ro wa nia i ko or dy na cji dzia³añ, o któ rych mowa pod mio -
tom KSRG, a w pra kty ce Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej jako orga niza to ro wi sy ste -
mu. Nie za le ¿ nie od za pi sów usta wy o bez pie cze ñ stwie i rato w ni c twie w gó rach
(...), re gu la cje pra w ne do tycz¹ce za dañ KSRG i PSP rów nie¿ zdaj¹ siê obe j mo waæ 
przed sta wio ne przyk³ady zda rzeñ. Oba mieszcz¹ siê w ra mach po jê cia in ne go
mie js co we go za gro ¿e nia, wy ma gaj¹ pod jê cia dzia³añ ra to w ni czych, a g³ówny za -
kres po dej mo wa nych tu czyn no œci prze ja wia fo r mê ra tow ni c twa tech ni cz ne go
w ro zu mie niu usta wy o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej. Ta kie po dej œcie wy da je siê
o ty le za sad ne, ¿e po jê cie „dzia³añ ra to w ni czych” jest po je mnie j sze od „ra tow ni c -
twa gó r skie go”, po nie wa¿ nie od no si siê wy³¹cz nie do po mo cy oso bom, ale jak ju¿ 
wcze œ niej wska za no do ty czy ka ¿ dej czyn no œci pod jê tej w celu ochro ny ¿y cia,
zdro wia, mie nia lub œro do wi ska, a ta k ¿e li k wi da cji przy czyn po wsta nia po ¿a ru,
wyst¹pie nia klê ski ¿y wio³owej lub in ne go mie js co we go za gro ¿e nia.

Roz wa ¿aj¹c ta kie roz wi¹za nie, na le ¿a³oby jed no cze œ nie w pe³ni uz naæ ko m pe -
ten cje TOPR i GOPR w za kre sie rea li zo wa nych czyn no œci ra to w ni czych, przy j -
muj¹c za stan dard po wie rze nie tym pod mio tom odpo wie dzial no œci za czêœæ pro -
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wa dzo nych dzia³añ, ana lo gi cz nie jak sto su je siê to w od nie sie niu do spe cja lis-
ty cz nych grup ra to w ni czych po przez wyod rê b nia nie „auto no mi cz nych” od cin -
ków bo jo wych. W ta kim przy pa d ku za sad ne wy da je siê, ¿e pod czas zda rze nia
z ko lejk¹ górsk¹ to TOPR lub GOPR or ga ni zo wa³yby sam pro ces ewa ku a cji
(³¹cz nie z prze ka za nym im do po mo cy wspa r ciem), ale jed nak ca³oœcio wo ko or -
dy na cja dzia³añ ra to w ni czych z uw z glêd nie niem lo gi sty ki, ko o pe ra cji z in ny mi
pod mio ta mi oraz re a li za cja po zo sta³ych czynnoœci ratowniczych spoczywa³aby
na PSP.

Po do b nie jak po prze dnio, przy jê cie ta kie go roz wi¹za nia rów nie¿ zda je siê bu -
dziæ pe w ne w¹tpli wo œci:
l Czy KSRG i PSP jako trzon sy ste mu nie wkra czaj¹ tu jed nak zbyt da le ko

w ko m pe ten cje okre œlo ne dla ra tow ni c twa gó r skie go?
l Zak³adaj¹c, ¿e w wiê kszo œci przy pa d ków to TOPR lub GOPR bê dzie pie r wsze 

na mie j s cu zda rze nia, po wsta je py ta nie, czy po przy by ciu pie r wszych jed no -
stek KSRG prze jê cie kie ro wa nia akcj¹ nie ro dzi ry zy ka ko li zji w za kre sie
przy jê tej uprze d nio ta kty ki dzia³añ czy za sad no œci dys po no wa nia ko le j nych
grup ra to w ni czych i spe cjali sty cz nych?

l Czy kie ruj¹cy z KSRG bê dzie po sia da³ ko m pe ten cje do w³aœci wej oce ny sku -
te cz no œci dzia³añ rea li zo wa nych przez TOPR lub GOPR, a w przy pa d ku pod -
da nia pod w¹tpli woœæ ich efe kty w no œci, to na ile mo¿e in ge ro waæ w re a li za cjê
wy ko ny wa nych czyn no œci? To py ta nie prze sta je byæ za sad ne w przy pa d ku
po wie rze nia pod mio tom ra tow ni c twa gó r skie go odpo wie dzial no œci za ca³y
od ci nek bo jo wy, ja kim mo¿e byæ sam pro ces ewa ku a cji osób z ko le j ki.

3. Kie run ki zmian legi sla cy j nych

Nie za le ¿ nie od przy jê te go pun ktu wi dze nia, kwe stia usta le nia odpo wie dzial -
no œci za ca³oœciow¹ or ga ni za cjê dzia³añ we wska za nych przyk³adach zda rzeñ i sy -
tu a cji po do bnych jest nie zmie r nie isto t na i ze wzglê du na wa ¿ noœæ te ma tu nie po -
win na bu dziæ ¿ad nych w¹tpli wo œci. W pra kty ce tak jed nak nie jest, bo na wet je œli 
przed sta wio na po wy ¿ej ar gu men ta cja jest b³êdna, to jak wspo mnia no we wstê pie, 
dys ku sje w krê gach ra to w ni czych (zw³asz cza po zio mu in ter we ncyj nego) co ja kiœ
czas po wra caj¹ i siê na si laj¹. Oz na cza to, ¿e au tor nie jest osa mo t nio ny w fo r -
mu³owa niu pow¹tpie wa nia co do czy te l no œci ko m pe ten cji okre œlo nych przy -
wo³any mi usta wa mi.

Wa r to rów nie¿ zwró ciæ uwa gê na nie przy pad ko we przy wo³anie na pocz¹tku
wy po wie dzi okre œle nia po jê cia „gór” w usta wie o bez pie cze ñ stwie i rato w ni c twie
w gó rach (...). Przy po mni j my raz je sz cze, ¿e de fi niu je siê je tu taj po przez wska za -
nie ob sza rów pasm gó r skich na te re nie kra ju (w tym rów nie¿ te re nu Wy ¿y ny
Krako wsko- Wielu ñ skiej) z wy³¹cze niem ob sza rów jed no stek osad ni czych i dróg
pu b li cz nych. Ta kie zde fi nio wa nie te re nu, na któ rym ma byæ rea li zo wa ne ra tow -
ni c two gó r skie, zda je siê byæ wyj¹tko wo nie fo r tun ne. Co pra wda dziê ki wy³¹cze -
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niu jed no stek osad ni czych i dróg pu b li cz nych nie pod wa ¿a siê tu ko m pe ten cji
jed no stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej w za kre sie rea li zo wa nej dzia³al no œci ra to w -
ni czej w miej s co wo œciach gó r skich. Ta ko wy za pis zda je siê jed no cze œ nie wpro -
wa dzaæ tu nie po trzebn¹, ko lejn¹ w¹tpli woœæ co do roli i ob sza ru dzia³al no œci
prze wi dzia ne go dla TOPR i GOPR. Do da t ko wo za pis mo¿e rów nie¿ bu dziæ po -
ku sê usta le nia odpo wie dzial no œci za orga ni zo wa nie, kie ro wa nie i ko or dy na cjê
dzia³añ we wska za nych przyk³adach zda rzeñ na pod sta wie w³aœ nie tego wy³¹cze -
nia dla jed no stek osad ni czych i dróg pu b li cz nych. Mog³oby to oz na czaæ, ¿e czêœæ
zda rzeñ o ta kich sa mych zna mio nach, wy stê puj¹cych w ob sza rze dzia³ania
TOPR i GOPR by³oby w przed mio to wym za kre sie ko m pe ten cji przy pi sa ne tym
pod mio tom, a czêœæ to ¿ sa mych zda rzeñ w tym sa mym re jo nie – jed no stkom
ochro ny przeciwpo¿arowej. By³oby to chyba najgorszym z mo¿liwych rozwi¹zañ.

Mimo ¿e au tor nie po dej mu je siê tu jed noz nacz ne go wska za nia kie run ku roz -
strzy g niê cia fo r mu³owa nych w¹tpli wo œci to samo ich ar ty ku³owa nie daje szan se
na wy mu sze nie jed noz na cz nych roz wi¹zañ. Oczy wi œcie naj bar dziej po¿¹da nym
zda je siê byæ do pre cyzo wa nie za pi sów usta wo wych, gdzie zna laz³yby siê wza je m -
ne odwo³ania do form ra tow ni c twa i in nych roz wi¹zañ sy ste mo wych. Prze cie¿
za zê bia nie ko m pe ten cji ra to w ni czych jest za uwa ¿a l ne na in nych p³asz czy z nach,
na przyk³ad w kon te k œcie re a li za cji ra tow ni c twa me dy cz ne go, gdzie obok kie -
ruj¹cego dzia³aniem ra to w ni czym po ja wia siê ko or dy na tor me dy cz nych dzia³añ
ra to w ni czych i taki za pis uci na wsze l kie w¹tpliwoœci co do kompetencji.

Na le ¿y rów nie¿ pa miê taæ o zna cze niu pla nów ra to w ni czych opra co wy wa nych
przez PSP na po zio mach po wia to wym i wo je wó dz kim w kon te k œcie po dej mo wa -
nych czyn no œci ra to w ni czych. Wpro wa dze nie do nich spó j nych, jed noz na cz -
nych i jed na ko wych w ska li kra ju pro ce dur do tycz¹cych re a li za cji ra tow ni c twa
na ob sza rach gó r skich mog³oby sku te cz nie roz wiaæ fo r mu³owa ne w¹tpli wo œci do
cza su zmian usta wo wych, oczy wi œcie przy za³o¿e niu, ¿e zo sta³yby one uprze d nio
wy pra co wa ne i uz go d nio ne przez wszy stkie pod mio ty po dej muj¹ce ra tow ni c two
w przed mio to wym ob sza rze pro ble mo wym.

Pod su mo wa nie

Po dej muj¹c te mat wspó³dzia³ania s³u¿b i pod mio tów powo³anych do nie sie -
nia po mo cy pod czas dzia³añ ra to w ni czych, trud no nie otrzeæ siê o kwe stie odpo -
wie dzial no œci i za kre su za dañ do re a li za cji. W roz wa ¿a niach sta ra no siê uwy pu -
kliæ pro blem nie jedno znacz no œci kom pe ten cyj nej w sfe rze orga ni zo wa nia
i kie ro wa nia dzia³ania mi rato w ni czy mi na ob sza rach gó r skich. Ocze ki wa ne od
lat roz wi¹za nia usta wo we do tycz¹ce tej pro ble ma ty ki zdaj¹ siê po zo sta wiaæ wie le
w¹tpli wo œci w przed mio to wym te ma cie. Fo r mu³owa nie tych w¹tpli wo œci ma
w za³o¿e niu zwró ciæ uwa gê na isto tê pro ble mu odpo wie dzial no œci za de cy zje po -
dej mo wa ne pod czas re a li za cji za dañ. W tre œci ce lo wo roz wa ¿a no ró ¿ ne spo j rze nia 
na kwe stie ko m pe ten cji, a ta k ¿e ce lo wo po zo sta wio no te mat bez jed noz nacz ne go
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roz strzy g niê cia. In tencj¹ ta kie go dzia³ania jest pró ba zwró ce nia uwa gi na wa ¿ -
noœæ pro ble mu w kon te k œcie pra kty ki or ga ni za cji tego typu dzia³añ oraz ko nie cz -
no œci wy pra co wa nia jed noz na cz nych roz wi¹zañ legi sla cy j nych.
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Kon cepc ja lo kaln ego sys temu ost rze ¿eñ i pro gnoz
(LSOP) dla po wiatu Busko

The Idea of the LSOP, the Local Warning
and Forecasting System for the Busko District

Wpro wa dze nie

Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej (SGSP) ucze st ni czy w re a li za cji pro je ktu
„Opty ma li za cja pro ce dur, dys lo ka cji baz i do sko na le nia roz wi¹zañ te ch ni cz nych sprzê tu 
sto so wa ne go przez pol skie s³u¿by ra to w ni cze w za kre sie prze ciw dzia³ania za gro ¿e niom
na tu ra l nym ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem po wo dzi (rê ka wy prze ciwpo wo dzio we)”.

Omó wie nie

W ar ty ku le przed sta wio no za da nia sy ste mu ostrze ¿eñ i pro gnoz oraz za gro ¿e nia 
po wo dzio we po wia tu Bu sko. Opi sa no przy czy ny awa rii wa³ów. Omó wio no
krajo wy sy stem mo ni to rin gu i pro gnoz, uza sad niaj¹c ko nie cz noœæ wspó³pra cy
IMGW z LSOP po wia tu Bu sko. Zwró co no uwa gê na po trze by w za kre sie edu ka cji

po wo dzio wej w po wie cie Bu sko.

S³owa klu czo we: po wódŸ, lo ka l ny sy stem ostrze ¿eñ, s³u¿by kry zy so we

Sum ma ry 

The paper presents the tasks of the warning and forecasting system as well as
the flood risk for the Busko district. It also describes the cause of the shafts failure.
The national system of monitoring and forecasting was discussed. The need for
cooperation with the LSOP Busko district and IMGW (Institute of Meteorology and
Water Management) was justified. The attention was paid to the educational needs
concerning the problem of flood in the Busko district.
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Tytu³ pro je ktu do brze od da je jego cel: cho dzi o do sta r cze nie na rzê dzi po trze b -
nych s³u¿ bom ra to w ni czym w okre sie po wo dzi. Pod staw¹ de cy zji po dej mo wa -
nych w ra mach dzia³añ ope ra cy j nych jest in fo r ma cja o aktu a l nym (mo ni to ring)
i prze wi dy wa nym (pro gno za) prze bie gu po wo dzi. Przed mio tem ni nie j szej pu b li -
ka cji s¹ wy ni ki uzy ska ne przez ze spó³ SGSP w ra mach re a li za cji za da nia: „Meto -
dy i pro gno zy dla te re nów i obie któw wy ma gaj¹cych szcze gó³owej ochro ny na wy ty po wa -
nym ob sza rze chro nio nym” (wy ty po wa no ob szar po wia tu Bu sko).

1. Za da nia sy ste mu ostrze ¿eñ i pro gnoz

1.1. Usta le nia ter mino logi cz ne

1.1.1. De fi ni cja po wo dzi

Dy re kty wa 2007/60/WE Pa r la men tu Euro pe j skie go i Rady z 23 paŸ dzie r ni ka
2007 r. w spra wie oceny ry zy ka po wo dzio we go i zrz¹dza nia nim (zwa na po to cz nie 
Dy re ktyw¹ Po wo dziow¹ – DP) [1] de fi niu je po wódŸ jako „… za la nie te re nu za -
zwy czaj nie za le wa ne go”. De fi ni cja ta bu dzi w¹tpli wo œci. Je ¿e li zo stan¹ za la ne
nie u¿y t ki, to szko dy nie wy stê puj¹. Je ¿e li zo sta nie za la ny las ³êgo wy, to sku t ki ta -
kie go za la nia s¹ ko rzy st ne. Je ¿e li wez bra nie wio sen ne za le je u¿y t ki zie lo ne, to
wzrosn¹ plo ny sia na. Ponad to okre œle nie „za zwy czaj” jest nie pre cyzy j ne – nie
wia do mo czy cho dzi o nie za le wa nie co roku, czy co 100 lat? Dla te go le p sze wy -
daj¹ siê nastêpuj¹ce definicje:

• Wez bra nia to wzro sty po zio mu wody w rze kach, je zio rach, mo rzach oraz in -
nych na tu ra l nych i sztu cz nych ak we nach. Przy czy ny wez brañ s¹ za zwy czaj na tu -
ra l ne. W za le ¿ no œci od przy czy ny, wy ró ¿ nia my wez bra nia opa do we, roz to po we,
mie sza ne opa do wo-roz to po we, za to ro we (wywo³ane za to ra mi lo do wy mi lub œry ¿o -
wy mi), szto r mo we (wy stê puj¹ce w Pol sce pod czas szto r mów na Ba³tyku i po wo -
duj¹ce wez bra nia uj œcio wych od cin ków rzek). Szcze góln¹ an tro po ge niczn¹ przy -
czyn¹ wez bra nia mo¿e byæ awa ria za po ry lub niew³aœci wa go spo dar ka na zbio r ni -
ku re ten cy j nym. Wez bra nia na tu ra l ne i an tro poge nicz ne nie po wo duj¹ szkód, je œli
w za siê gu za le wu brak bu dyn ków, ele men tów in fra stru ktu ry, upraw. Ponad to brak 
wez brañ mo¿e mieæ ne ga ty w ne sku t ki dla eko sy stemów do lin rze cz nych.

• Po wo dzie to za la nia te re nu u¿yt ko wa ne go przez cz³owie ka wywo³uj¹ce szko -
dy i za gro ¿e nie dla ¿y cia lu dzi. Za la nie mo¿e byæ wywo³ane wez bra niem, jak rów -
nie¿ pod to pie niem te re nu, na któ rym brak rze ki, po to ku, rowu me lio racy jne go
i in nych sta³ych ak we nów. Przy czyn¹ pod to pie nia s¹ za zwy czaj in ten sy w ne opa dy
lub ta ja nie œnie gu szcze gó l nie uci¹¿li we w te re nach zur bani zo wa nych, gdy wy da j -
noœæ ka na li za cji de szczo wej jest zbyt ni ska dla spra w ne go od pro wa dze nia wód.
Ur ba ni za cja, usz cze l niaj¹c po wie rz ch niê te re nu i przy spie szaj¹c sp³yw wód de sz -
czo wych, po wo du je zna cz ne zwiê ksze nie roz mia rów po wo dzi. Re gu la cja rzek i po -
to ków, obwa³owa nie do lin rze cz nych, od wad niaj¹ce me lio ra cje, ur ba ni za cja sta no -
wi¹ rów nie¿ wa ¿ ne czyn ni ki zwiê kszaj¹ce roz mia ry po wo dzi. Szcze gó l nie wie l kie
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szko dy i œmieræ lu dzi po wo duj¹ po wo dzie spo wo do wa ne awa ria mi wa³ów prze -
ciwpo wo dzio wych lub za pór pod czas wy so kich wez brañ rzek; ta kie sy tu a cje wy stê -
po wa³y na gmin nie pod czas kata stro fa l nej po wo dzi w do rze czu Odry w 1997 roku
oraz w 2010 roku w do rze czu Wis³y.

Z doty ch cza so wych roz wa ¿añ wy ni kaj¹ na stê puj¹ce wnio ski, naj wa¿ nie j sze
z pun ktu wi dze nia pro fi la kty ki:
(a) Przy czyn¹ po wo dzi jest za wsze dzia³al noœæ cz³owie ka po le gaj¹ca na wyko rzy -

sty wa niu te re nu za gro ¿o ne go za la niem (lub pod to pie niem) w spo sób wra ¿ li wy 
na sku t ki za la nia.

(b) Przy czyn¹ za la nia lub pod to pie nia te re nu s¹ naj czê œciej zja wi ska na tu ra l ne, ale 
rów nie¿ awa rie wa³u prze ciw po wodzio we go lub za po ry, niew³aœci wa go spo -
dar ka na zbio r ni ku re ten cy j nym, Ÿle za pro je kto wane sy ste my od wod nieñ de -
szczowych i inne dzia³ania cz³owie ka czê sto po dej mo wa ne w celu ochro ny
przed po wo dzi¹.

(c) An tro po pre sja (ur ba ni za cja, re gu la cja i obwa³owa nie cie ków, od wad niaj¹ce me -
lio ra cje i inne po do b ne dzia³ania) zwiê ksza roz mia ry wez brañ zw³asz cza w po to -
kach gó r skich i ma³ych cie kach ni zin nych. Po wo du je to za le wa nie i pod ta pia nie 
ob sza rów kie dyœ bez pie cz nych. Kla sy cz nym przyk³adem jest za le wa nie hi sto ry -
cz nych miast na Re nem spo wo do wa ne re gu lacj¹ i ob wa³owa niem rze ki.

Po wódŸ mamy za tem wów czas gdy jed no cze œ nie wyst¹pi¹ zda rze nia wy mie -
nio ne wy ¿ej w pun ktach (a) i (b).

1.1.2. Ochrona przed po wod zi¹ czy ogran icz enie ry zyka po wod zi?

Zast¹pie nie do ty ch czas po wszech nie sto so wa ne go te r mi nu „ochro na prze -
ciwpo wo dzio wa” te r mi nem „ogra ni cze nie ry zy ka po wo dzi” ma isto t ne zna cze -
nie, bowiem:
l Te r min ochro na prze ciwpo wo dzio wa mo¿e su ge ro waæ d¹¿e nie do li k wi da cji

po wo dzi. U¿y tko w ni cy te re nów za gro ¿o nych po wo dzi¹ s¹ oczy wi œcie zain -
tere so wa ni eli mi nacj¹ za gro ¿e nia. Nie ste ty, w œwie t le do œwia d czeñ krajo wych
i œwia to wych nie jest to re a l ne i wa¿n¹ przy czyn¹ wzra staj¹cych szkód po wo -
dzio wych jest two rze nie fa³szy we go prze ko na nia, ¿e po re a li za cji ko le j ne go
„pro gra mu ochro ny” za gro ¿e nie zni k nie. Te r min „ogra ni cze nie ry zy ka” wy -
ra Ÿ nie pod kre œla, ¿e li k wi da cja po wo dzi nie jest re a l na, na to miast mo ¿ na i na -
le ¿y d¹¿yæ do ogra ni cze nia szkód ma te ria l nych oraz za gro ¿e nia ¿y cia lu dzi.

l Ry zy ko de fi niu je siê jako ilo czyn pra wdopo dobie ñ stwa wyst¹pie nia po wo dzi
i wywo³anych po wo dzi¹ strat. Wez bra nia wy stê puj¹ce czê sto (o po wta rzal no -
œci od 2 do 10 lat) nie wywo³uj¹ isto t nych szkód i za gro ¿eñ ¿y cia lu dzi. Wy ni -
ka to z fa ktu i¿ na te re nach czê sto za le wa nych i nie chro nio nych wa³ami
za zwy czaj brak obie któw i spo so bów u¿y t ko wa nia te re nu, któ re s¹ wra ¿ li we
na sku t ki za la nia. Ponad to ist niej¹ce obwa³owa nia (i inne dzia³ania te ch ni cz -
ne) sku te cz nie chro ni¹ przed za la niem w przy pa d ku ma³ych, czê sto wy stê -
puj¹cych wez brañ. Wiê kszoœæ wez brañ po wo du je usz ko dze nia bu do w li
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hydro tech ni cz nych, ero zjê brze gów rzek i po wsta wa nie od sy pisk ru mo wi ska.
Usu wa nie sku t ków ta kich zda rzeñ na le ¿y do ka te go rii „utrzy ma nia rzek” (te -
r min z usta wy Pra wo wod ne) i nie mo ¿ na zwi¹za nych z tym ko sztów tra kto -
waæ jako strat po wo dzio wych. A za tem uwa gê kon cen tru je my na wy so kich
wez bra niach po wo duj¹cych isto t ne szko dy.

l Przy to czo na de fi ni cja ry zy ka su ge ru je dwa spo so by ogra ni cza nia ry zy ka po -
wo dzio we go:
1) zmnie j sza nie pra wdopo dobie ñ stwa wy sokich wez brañ, czy li od dzia³ywa -

nia na wy so koœæ wez brañ; 
2) zmnie j sza nie wra ¿ li wo œci in fra stru ktu ry zlo kali zo wa nej na terenie za le wo -

wym na szko dy po wo dzio we.

1.2. Pro gnozy i ost rze¿ enia

W pod rê cz ni ku o fun da men tal nym zna cze niu dla ni nie j szych roz wa ¿añ
(WMO 2011) opi sa no pod sta wo we wy ma ga nia, któ re po wi nien spe³niaæ sy stem
pro gno zo wa nia po wo dzi i sy stem ostrze ¿eñ po wo dzio wych.
l Sy stem pro gno zo wa nia po wo dzi po wi nien spe³niaæ na stê puj¹ce wa run ki:

a) Do stê p noœæ nume ry cz ne go mo de lu pro gno zy po go dy po zwa laj¹cego
w szcze gó l no œci na pro gno zo wa nie hie to gra mu opa du, czy li ilo œciow¹ pro -
gno zê rozk³adu opa dów w prze strze ni i w cza sie.

b) Roz bu do wan¹ sieæ po ste run ków opa do wych i wo do wska zo wych z re je -
stracj¹ ma nu aln¹ lub au to ma tyczn¹ po³¹czo nych sie ci¹ ³¹czno œci z oœro d -
kiem wy ko nuj¹cym ope ra cy j ne pro gno zy.

c) Mo de le pro gno zo wa nia po wo dzi po³¹czo ne z sie ci¹ ob se r wa cyjn¹ eks ploa -
to wa ne w cza sie rze czy wi stym.

l Sy stem ostrze ¿eñ po wo dzio wych po wi nien spe³niaæ na stê puj¹ce wy ma ga nia:
a) Umo ¿ li wiaæ mo bi li za cjê ze spo³u ope racy j ne go oraz ze spo³u rato w ni cze go.
b) Ostrze gaæ spo³ecze ñ stwo o mie j s cu i cza sie wyst¹pie nia za gro ¿e nia.
c) Ostrze gaæ o mo ¿ li wo œci za gro ¿e nia i zni sz cze nia ele men tów in fra stru ktu ry 

(np. dróg, bu dyn ków, wa³ów prze ciwpo wo dzio wych).
d) Roz po wszech niaæ ostrze ¿e nia z wy prze dze niem po zwa laj¹cym na przy go -

to wa nie dzia³añ ob ron nych.
e) W sy tu a cjach eks tre ma l nych in fo r mo waæ o ko nie cz no œci ewa ku a cji

i dzia³añ ra to w ni czych.

2. Za gro¿ enia po wod ziowe po wiatu Bu sko

2.1. Sieæ hy drog rafi czna po wiatu Bu sko, sieæ po sterunków
wo dow skazo wych

Sieæ hy dro gra ficzn¹ oraz dzia³aj¹ce aktu a l nie po ste run ki wo do wska zo we In -
sty tu tu Mete o ro lo gii i Go spo dar ki Wod nej – Pa ñ stwo we go In sty tu tu Ba da w cze -
go (IMGW – PIB) przedstawiono na rys. 1. 
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Po ka za no na nim dwie rze ki Wis³ê i Nidê, sta no wi¹ce Ÿród³o naj wiê ksze go za -
gro ¿e nia po wo dzi¹. Przed sta wio no rów nie¿ sieæ mnie j szych cie ków, nie któ re
z nich maj¹ cha ra kter ro wów me lio racy j nych. Za rów no Wis³a, jak i uj œcio wy
od ci nek Nidy s¹ obwa³owa ne i kata stro fa l na po wódŸ na te re nie po wia tu mo¿e
byæ spo wo do wa na awa ri¹ wa³ów pod czas wy so kich wez brañ tych rzek. W oko li -
cach po wia tu bu skie go fun kcjo nuj¹ po ste run ki wo do wska zo we wy mie nio ne
w ta be li 1.
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Rys 1. Sieæ hy dro gra ficz na po wia tu bu skie go z za zna czo ny mi aktu a l nie dzia³aj¹cymi sta cja mi
wodo wska zo wy mi sie ci pomia rowo-o bserwa cyj nej IMGW – PIB

îród³o: [10].



Tab.1. Sta cje wo do wska zo we oko lic po wia tu bu skie go

Rze ka Wo do wskaz Km bie gu
Po wie rz ch nia zle w ni

[km2]

Rzêd na 0
wo do wska zu
[m nad Kr.]

Wspó³rzêd ne
geo gra fi cz ne

Wis³a Ka r sy 166,0
(756,84 wg MPHP)

19856,6
(19835,85 wg MPHP)

166,71 50°26’40’’ N
20°46’29’’ E

Wis³a Szczu cin 194,1
(728,89 wg MPHP)

23900,6
(23876,75 wg MPHP)

159,15 50°19’37’’ N
21°04’38’’ E

Nida Pi ñ czów 56,8
(61,56 wg MPHP)

3352,5
(3323,24 wg MPHP)

183,48 50°30’50’’ N
20°31’15’’ E

îród³o: [10].

2.2. Po wo dzie opa do we po wstaj¹ce na Wi œle

îród³em naj wiê ksze go ry zy ka po wo dzio we go s¹ wy so kie wez bra nia Wis³y
wywo³ywa ne in ten syw ny mi opa da mi de szczu w jej ka r pa c kim do rze czu. Gro Ÿ ne
opa dy wy stê puj¹ na tym ob sza rze w ciep³ej po rze roku – od maja do wrze œ nia.
Kry ty cz na sy tu a cja po wsta je wów czas, gdy nad ob sza rem Ka r pat do cho dzi do
kon ta ktu ciep³ej i wi l go t nej masy po wie trza znad Mo rza Œró dzie mne go z ch³od -
nie jszym po wie trzem z pó³nocy. W sy tu a cjach ta kich zaob ser wo wa no opa dy do -
bo we rzê du 200 mm, zaœ sumy opa do we z trzech ko le j nych dni osi¹ga³y 500 mm.

2.3. Za gro ¿e nie po wo dzio we od rze ki Nidy, a w szcze gó l no œci spiê trze nie
(co f ka) wód Nidy wsku tek wez brañ Wis³y

Naj wiê kszym dop³ywem Wis³y na te r nie po wia tu jest Nida. W ciep³ej po -
rze ro ku wy stê puj¹ na niej wez bra nia opa do we stwa rzaj¹ce ry zy ko po wo dzi,
szcze gó l nie w gó r nym bie gu rze ki po wy ¿ej po wia tu Bu sko. Naj groŸ nie j sze s¹ jed -
nak sy tu a cje, gdy fala po wo dzio wa prze mie sz czaj¹ca siê Wis³¹ piê trzy wody Nidy
na jej uj œcio wym od cin ku. Zja wi sko to w ter mi no lo gii hy dro logi cz nej na zy wa my
cofk¹. Nie bez pie cz na co f ka wy stê pu je za wsze wów czas, gdy gro¿¹ce po wo dzi¹
wez bra nie Wis³y prze mie sz cza siê w re jo nie uj œcia Nidy.

2.4. Po wo dzie lo ka l ne wywo³ane in ten syw ny mi opa da mi o ma³ym za siê gu

Naj wiê ksze do bo we sumy opa dów atmo sfe ry cz nych z po ste run ków zlo kali zo -
wa nych w oto cze niu po wia tu Bu sko prze kra czaj¹ 80 mm. W okre sie 1981–2010
zaob ser wo wa no zwiê ksze nie in ten syw no œci oraz czê sto œci wy stê po wa nia in ten sy -
w nych opa dów zwi¹zane z ocie p le niem kli ma tu [10]. Ma ksy ma l ne opa dy
wyst¹pi³y w ciep³ej po rze roku od maja do wrze œ nia. In ten sy w ne opa dy zwi¹zane
s¹ z wy stê po wa niem chmur typu cumu lo ni m bus i bu rzami. Za zwy czaj zja wi ska
ta kie maj¹ cha ra kter lo ka l ny, obe j muj¹c ob szar ki l ku ki lo me trów kwa dra to wych
i dla te go naj czê œciej nie s¹ re je stro wa ne przez rzadk¹ sieæ po ste run ków opa do -
wych. Wez bra nia i po wo dzie wywo³ywa ne na ma³ych cie kach opa da mi bu rzo wy -
mi maj¹ nie zwy kle gwa³to w ny prze bieg. Naj czê œciej ma ksy ma l ny stan wody wy -
stê pu je w mo men cie za ko ñ cze nia opa du, co czy ni te zjawiska niezwykle
trudnymi do prognozowania.
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2.5. Omó wie nie naj wiê kszy ch po wod zi hi stor yczny ch

Szcze gó³owe omó wie nie naj wiê kszych po wo dzi za wa r te jest w opra co wa niu
[10]. Na po trze by wy ¿ej wy mie nio ne go opra co wa nia wy ko rzy sta no ma te ria³y
pub li ko wa ne w mo no gra fiach po wo dzi, ro cz ni kach hy dro logi cz nych oraz uzy -
ska ne od w³adz Sta ro stwa Po wia to we go w Bu sku, po pa r te ma te ria³ami po mia ro -
wy mi IMGW – PIB zgro ma dzo ny mi w ar chi wum i ba zach da nych. Ana li za za wê -
¿o na zo sta³a do wez brañ na ob sza rze zle w ni Gó r nej Wis³y w XX i XXI wie ku.
Naj wiê ksze po wo dzie mia³y tu mie j s ce w la tach: 1934, 1960, 1970, 1997, 2001
i 2010. Wszy stkie wy mie nio ne po wo dzie wyst¹pi³y w ciep³ej po rze roku i by³y
wy ni kiem kata stro fa l nych opa dów w Ka r pa tach. Bli ¿ sze in fo r ma cje na te mat
szkód po wo dzio wych do stê p ne s¹ w Ka ta lo gu za gro ¿eñ po wo dzio wych po wia tu bu -
skie go (2012) [13] i do tycz¹ po wo dzi w la tach 1997, 2001 i 2010.

Wie l ko œci za la nych ob sza rów pod czas po wo dzi w li pcu 1997 roku przed sta -
wiaj¹ siê na stê puj¹co:
– Gmi na Wi œli ca – dwu kro t ne wyst¹pie nie wody z Nidy 10 i 25 li pca, ucie r pia³o

1046 go spo darstw i 1727 ha u¿y t ków ro l nych;
– Gmi na Nowy Ko r czyn – w wy ni ku prze rwa nia wa³u prze ciwpo wo dzio wego na

Ni dzie w miej s co wo œci Pod ra je, po wo dzi¹ zo sta³y do tkniê te miej s co wo œci
£êka, Pod ra je i Pod za mcze. Po szko do wa nych zo sta³o 114 go spo darstw;

– Gmi na Pa ca nów – w na stê p stwie prze rwa nia wa³u prze ciwpo wo dzio wego
Wis³y w oko li cy miej s co wo œci Ko mo rów za la na zo sta³a zna cz na czêœæ te re nów
gmi ny: wsie Ko mo rów, Kó³ko ̄ abie c kie, ̄ abiec, Li sia Gór ka, Gra bo wi ca, czê -
œcio wo S³upia, Ka r sy, Zbo ró wek; w na stê p stwie pod pie prze nia rze ki Stru mieñ
przez wody Wis³y za la ne zo sta³y te re ny miej s co wo œci ¯o³cza, Œwi nia ry, Bie -
chów, S³upia.
Wie l ko œci za la nych ob sza rów pod czas po wo dzi w 2001 roku przed sta wiaj¹ siê

na stê puj¹co:
– Gmi na Wi œli ca – ucie r pia³o 917 go spo darstw i 3095 ha u¿y t ków ro l nych, 9 bu -

dyn ków in we nta r skich i go spo da r czych; 
– Gmi na Nowy Ko r czyn – w wy ni ku d³ugo trwa³ego utrzy my wa nia siê wy so kie go 

sta nu wody w Wi œle dosz³o do prze si¹ków w wale, co do pro wa dzi³o do za la nia
pi w nic oraz bo i ska spo r to we go i ki l ku na stu go spo darstw ro l nych;

– Gmi na Pa ca nów – ucie r pia³o 788 go spo darstw i 2251 ha u¿y t ków ro l nych.
Na szcze góln¹ uwa gê zas³ugu je po wódŸ w 2010 roku, któ ra by³a jedn¹ z naj -

wiê kszych w hi sto rii rze ki. Z po rów na nia do wcze œ nie j szych po wo dzi XX i XXI
wie ku wy ni ka, ¿e na tê ¿e nia przep³ywów zle w ni gó r nej Wis³y w 2010 roku by³y
naj wy ¿sze. Chara ktery sty cz ne, a za ra zem bar dzo gro Ÿ ne, by³o wyst¹pie nie dwóch 
fal po wo dzio wych – w maju i cze r w cu, cze go kon se k wencj¹ by³o wie le zni sz czeñ
wa³ów i obie któw. Na te re nie po wia tu bu skie go w wy ni ku pod piê trze nia Nidy
przez wody Wis³y (co f ki) za la ne zo sta³y te re ny w gmi nie Nowy Ko r czyn. Lo ka l -
nie wyst¹pi³y ta k ¿e pod to pie nia zwi¹zane z prze si¹ka niem wa³ów oraz wy so kim
po zio mem wy stê po wa nia wód pod zie mnych. 
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3. Awa ria wa³u prze ciwpo wo dzio wego jako g³ówne za gro ¿e nie.
Przy czy ny awa rii wa³ów

Wez bra nia opa do we Wis³y oraz wez bra nia Nidy wywo³ane cofk¹ to g³ówne
Ÿród³a za gro ¿e nia po wo dzi¹ ob sza ru po wia tu. Po nie wa¿ wy mie nio ne rze ki s¹
obwa³owa ne, wiêc awa ria wa³u bywa bez po œred ni¹ przy czyn¹ po wo dzi. Wy ró ¿ niæ 
mo ¿ na szeœæ na stê puj¹cych przyczyn przerwania wa³ów:

m prze le wa nie siê wody i wody z lo dem przez ko ro nê wa³ów,
m zsuw od wod nej ska r py (ero zja bo cz na i ob ry wa nie siê ska r py od wod nej),
m roz ma ka nie ko r pu su wa³u, pro wadz¹ce do up³yn nie nia grun tu,
m su fo zja grun tu w pod³o¿u wa³u,
m wy pa r cie niew³aœci wie umie jsco wio ne go, okre œlo ne go ro dza ju grun tu,
m dzi kie zwie rzê ta g³ow nie bo r su ki, bo bry i lisy kopi¹ce nory w ko r pu sie

wa³ów.
Poni ¿ej prze pro wa dzo no krótk¹ ana li zê i oce nê ry zy ka wyst¹pie nia wy mie -

nio nych przyczyn.
Prze la nie siê wody przez ko ro nê wa³ów jest spo wo do wa ne wyst¹pie niem

przep³ywów isto t nie wy ¿szych od tych, któ re uwz glê d nio no, pro je ktuj¹c wa³. Po -
wsta je w zwi¹zku z tym wa ¿ ne py ta nie: czy mo ¿ na zak³adaæ, i¿ prze la nie siê wody
przez ko ro ny ist niej¹cych wa³ów jest zda rze niem o œred niej po wta rzal no œci rzê du 
stu lat? Jest to mnie ma nie b³êdne i na le ¿y je uz naæ za tech no kra tycz ne
z³udze nie o szko d li wych sku t kach. W pu b li ka cji [¯ela zi ñ ski 1999] pod da no
kry ty cz nej ana li zie do ty ch cza sow¹ me to dê okre œla nia przep³ywów ma ksy ma l -
nych ro cz nych o okre œlo nym pra wdopo dobie ñ stwie prze wy ¿sze nia. Przy to czy -
my nie któ re ko ñ co we kon klu zje z tej pra cy.

Po wódŸ 1997 roku na Od rze do brze ilu stru je tezê o para na u ko wym cha ra kte rze ocen
sta ty sty cz nych [Kle meš 1986b]. Przep³yw ma ksy ma l ny jaki po ja wi³ siê wów czas na
gó r nej Od rze by³ dwu kro t nie wiê kszy od oce ny wody stu le t niej. Po wsta³ pro blem: ja kie
pra wdopo dobie ñ stwo prze wy ¿sze nia przy pi saæ temu przep³ywo wi ? Wed³ug me to dy tra -
kto wa nej jako stan dard w Pol sce jest to pra wdopo dobie ñ stwo rów ne 0.0001 (œred nia po -
wta rza l noœæ raz na 10 000 lat). Wed³ug me to dy tra kto wa nej jako stan dard w Wie l kiej
Bry ta nii jest to pra wdopo dobie ñ stwo rów ne 0,005; œred nia po wta rza l noœæ raz na 200 lat, 
czy li piêæ dzie siêcio krot nie czê œciej ni¿ w przypa d ku me to dy sto so wa nej Pol sce! (Ÿród³o:
„Stu dium Wyko na l no œci dla Wroc³awskie go Wêz³a Wod ne go, Ra port Ko ñ co wy,
2004”). Oce ny pra wdopo dobie ñ stwa prze wy ¿sze nia w ob sza rze ekstra po la cji
za wie raj¹ wiêc ele ment su bie kty wiz mu tym wiê kszy im kró t szy jest ci¹g ob se r -
wa cji i im wiê kszy jest ob szar ekstra po la cji.

W pra cy [¯ela zi ñ ski 2007] wy ja œ nio no pro ble my sta ty sty cz nej ana li zy pra -
wdopo dobie ñ stwa wy stê po wa nia przep³ywów ma ksy ma l nych, któ re pro wadz¹
do oczy wi stej kon klu zji, i¿ wa³y za pro je kto wane na przyk³ad na „wodê stu le t ni¹” 
mog¹ zo staæ prze la ne zna cz nie czê œciej ni¿ œred nio raz w stu le ciu (mog¹ byæ rów -
nie¿ „prze wy mia rowa ne”).
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W pra cy [Stru pcze wski i in. 2007] przed sta wio no no wsze po dej œcie, uw z glêd -
niaj¹ce nie sta cjona r noœæ przep³ywów ma ksy ma l nych ro cz nych, zaœ w pra cy [Ko -
cha nek i inni 2012] przed sta wio no now¹ me to dê dwu e ta po wej esty ma cji w wa -
run kach nie sta cjona rno œci.

Ero zja bo cz na i ob ry wa nie siê ska r py od wod nej. W szcze gó l no œci uno szo ne
z wielk¹ prê d ko œci¹ bry³y lodu pod czas wez bra nia wio sen ne go po wo duj¹ si l ne
ni sz cze nie ko r pu su wa³u, zw³asz cza na tych od cin kach, gdzie wa³ sty ka siê bez po -
œred nio z ³o¿y skiem rze ki. Jest to czê st sza ni¿ prze la nie wody przez ko ro nê przy -
czy na awa rii wa³u, któ ra mo¿e wyst¹piæ przy po zio mach wody zna cz nie ni ¿ szych
od tej ko ro ny.

Roz ma ka nie ko r pu su wa³u pro wadz¹ce do up³yn nie nia grun tu. Taka przy -
czy na prze rwa nia wa³u mo¿e mieæ mie j s ce w przy pa d ku zna cz nych wez brañ
o d³ugim okre sie trwa nia, ta kich jak po wódŸ 2010 roku. Grunt tworz¹cy ko r pus
wa³u ca³ko wi cie nasi¹ka wod¹ i przy j mu je kon sy sten cjê grzê za wi ska ma³o od po r -
ne go na pa r cie bo cz ne. Przyk³ado wo na Do lnej Wi œle za no to wa no 19 przy pa d -
ków prze rwa nia wa³ów wsku tek roz mo cze nia ich ko r pu su. Jest to wiêc przy czy na 
awa rii wy stê puj¹ca zna cz nie czê œciej ni¿ prze la nie wody przez ko ro nê wa³u.

Su fo zja grun tu w pod³o¿u wa³u. Zja wi sko su fo zji po le ga na trans po rcie zia -
ren dro b nych fra kcji grun tu (wype³nia cza) w ist niej¹cym ob sza rze po rów grun tu
(szkie le tu) w wy ni ku dzia³ania fi l truj¹cej wody. W wy ni ku su fo zji zwiê ksza siê
ob jê toœæ po rów i wspó³czyn nik fi l tra cji. Ob ja wem ze w nê trz nym za cho dze nia
tych zja wisk w cza sie zna cz nych i d³ugo trwa³ych wez brañ jest wyst¹pie nie mê t -
nych prze cie ków na odl¹do wej ska r pie u pod sta wy wa³u lub w naj bli ¿ szym pa sie
za wa la. Przy d³ugo trwa³ym wez bra niu na tê ¿e nie tych prze cie ków i sto pieñ ich
mê t no œci mog¹ sto p nio wo wzra staæ, a¿ w pe w nym mo men cie zmie niaj¹ siê
w fon tan ny. Jest to osta t nia faza zja wi ska po prze dzaj¹ca de stru kcjê wa³u.

Wy pa r cie niew³aœci wie umie jsco wio ne go, okre œlo ne go ro dza ju grun tu.
Wa³y Wis³y by³y przez stu le cia su kce sy w nie pod wy ¿sza ne i na pra wia ne po ko le j -
nych po wo dziach. Spo wo do wa³o to, ¿e z cza sem osi¹gnê³y bu do wê nie jed no -
rodn¹ w po sta ci po zio mych, zró¿ ni co wa nych warstw o przy pa d ko wych, czê sto
skra j nie zró¿ ni co wa nych w³aœci wo œciach fil tra cy j nych. Po wo du je to nie bez pie -
czeñ stwo wy pa r cia z ko r pu su wa³u grun tu mniej prze pusz czal ne go od ko r pu su
wa³u i w kon se k wen cji awa riê.

Za gro ¿e nia spo wo do wa ne przez dzi kie zwie rzê ta. S³u¿by wa³owe stwier -
dzaj¹ li cz ne i bar dzo nie bez pie cz ne usz ko dze nia wa³ów Wis³y przez bo bry i bo r -
su ki. Re ¿i my ochron ne dzi kich zwierz¹t w miê dzy wa lu Wis³y ob jê tym pro gra -
mem „Na tu ra 2000” pra kty cz nie unie mo ¿ li wiaj¹ prze ciw dzia³anie ta kim
usz ko dze niom po przez eli mi na cjê dzi kich zwierz¹t.

Ist nie je wie le mo ¿ li wo œci ogra ni cze nia ry zy ka awa rii wa³ów. Mo ¿ na tu wy -
mie niæ: zwiê ksze nie prze pu sto wo œci ko ry ta (wy cin kê ro œlin no œci w miê dzy wa lu
i z wiê ksze nie roz sta wu wa³ów), pod wy ¿sze nie rzêd nej wa³ów (zwiê ksze nie wy so -
ko œci na sy pów), utrzy ma nie nu r tu rze ki mo ¿ li wie da le ko od sto py wa³u po przez
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bu do w le re gu la cyj ne, wy ko na nie ska r py od wod nej wa³u z grun tów s³abo prze -
pusz cza l nych, wbi ja niu sta lo wych œcia nek szcze l nych (la r se nów) lub wy ko ny wa -
nie szcze l nych przes³on w po sta ci zastrzy ków z sub stan cji ce men to wo-bi tu mi cz -
nych w mie j s cach, gdzie wa³ prze ci na starorzecza, wyk³adanie na odwodn¹
skarpê wa³u siatek stalowych chroni¹cych przed dzikimi zwierzêtami.

Wszy stkie wy mie nio ne dzia³ania nie s¹ dzia³ania mi ope racy j ny mi i na le¿¹ do
obo wi¹zków or ga ni za cji odpo wie dzia l nej za stan te ch ni cz ny wa³ów – Wo je wó dz -
kich Zarz¹dów Me lio ra cji i Urz¹dzeñ Wodnych.

Mo ¿ li we s¹ rów nie¿ dzia³ania ope ra cy j ne, ta kie jak uk³ada nie wor ków z pia -
skiem lub rê ka wów prze ciwpo wo dzio wych na ko ro nie wa³u, ochro na ska r py od -
wod nej foli¹ lub geow³ók nin¹. Sku te cz noœæ wy mie nio nych dzia³añ ope ra cy j nych 
za le ¿y od do stê p no œci in fo r ma cji o aktu a l nym i prze wi dy wa nym roz wo ju po wo -
dzi. Kon ce p cja do sta r cze nia ta kich in fo r ma cji s³u¿ bom ope ra cy j nym jest przed -
mio tem ni nie j szej pu b li ka cji.

4. Krajo wy sy stem mo ni to rin gu i pro gnoz eks ploa to wa ny przez
In sty tut Mete o ro lo gii i Go spo dar ki Wod nej – Pa ñ stwo wy

Instytut Badawczy

Sy stem pro gno zo wa nia po wo dzi fun kcjo nuj¹cy w IMGW – PIB spe³nia wy -
ma ga nia wy mienio ne w pod rê cz ni ku [WMO, 2011]. Opi sze my kró t ko spo sób re -
a li za cji poszczególnych zadañ.

4.1. Do stê p noœæ nume ry cz ne go mo de lu pro gno zy po go dy po zwa laj¹ce
w szcze gó l no œci na pro gno zo wa nie hie to gra mu opa du, czy li ilo œciow¹

pro gno zê rozk³adu opa dów w przestrzeni i w czasie

Aktu a l nie ilo œcio we pro gno zy opa du wy ko ny wa ne s¹ przez IMGW – PIB dla
okre su wy prze dze nia od 48 do 72 go dzin przy wy ko rzy sta niu dwóch mo de li me -
zo ska lo wych (mo de lu ALADIN i mo de lu COSMO). îród³ami do da t ko wych in -
fo r ma cji o mo ¿ li wym roz wo ju pro ce su opa do we go s¹ sy ste my iden ty fi ka cji
wy³ado wañ atmo sfe ry cz nych oraz sieæ ra da rów meteo rolo gi cz nych. Wy ni ki
dzia³ania wy mie nio nych trzech pod sy ste mów s¹ do stê p ne na se r we rze IMGW
w po sta ci map (nie s¹ to wy ni ki ogól nodo stê p ne dla wszy stkich zain tere so wa -
nych, na to miast za gwa ran towa na jest ich do stê p noœæ dla or ga nów anty kry zy so -
wych). Mo de le COSMO i ALADIN s¹ Ÿród³em ilo œcio wych pro gnoz opa dów
z roz dzie l czo œci¹ prze strzenn¹ i cza sow¹ saty s fa kcjo nuj¹c¹ po trze by mo de li pro -
gno zy hy dro gra mu odp³ywu ze zle w ni pra cuj¹cych na rzecz ochro ny przed po -
wo dzi¹. Pro blem sta no wi nie do sta tecz na tra f noœæ pro gnoz opa dów. Ocze ki wa nia
u¿yt ko w ni ków ilo œcio wych pro gnoz opa dów nie ste ty zde cy do wa nie prze kra czaj¹ 
aktu a l ne mo ¿ li wo œci na uki i te ch ni ki. U¿y t ko w nik pro gnoz ocze ku je dok³ad nej
(bezb³êd nej) pro gno zy o okre sie wy prze dze nia umo ¿ li wiaj¹cej pod jê cie naj le p -
szej de cy zji. W ope ra cy j nej ochro nie prze ciwpo wo dzio wej u¿y tko w ni cy ocze kuj¹ 
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dok³ad nej pro gno zy hie to gra mu opa du (rozk³adu sum opa do wych w cza sie)
uœre d nio ne go dla ob sza ru zle w ni z okre sem wy prze dze nia rzê du kil ku dzie siê ciu
go dzin. Aktu a l nie s¹ to ocze ki wa nia nie re a l ne. Tra f ne (tj. bezb³êdne) ilo œcio we
pro gno zy hie to gra mu dla œred niej wie l ko œci zle w ni z okre sem wy prze dze nia rzê -
du 2–3 dni s¹ na dal nie osi¹ga l ne, za rów no w kra ju, jak i za gra nic¹. Nad zie ja na
po ko na nie tej ba rie ry po przez za gê sz cza nie sia t ki ob li cze nio wej w hydro dyna mi -
cz nych mo de lach at mo s fe ry oraz wyko rzy sty wa nie te ch nik tele me try cz nych dla
oce ny wa run ków pocz¹tko wych oka za³a siê jak do ty ch czas iluzj¹. Wy ni ki ba dañ
nad cha o sem deter mini sty cz nym [Lo renz 1963] wska zuj¹, ¿e naj pra wdopo dob -
niej ocze ki wa nia te ni g dy nie zo stan¹ spe³nio ne. Wy ni ki ba dañ, któ re od lat w tej
dzie dzi nie pro wa dzi li au to rzy ni nie j szej pu b li kacji po twier dzaj¹ po wy¿sz¹ tezê
[¯ela zi ñ ski, Mier kie wicz 2008]. Oto je den z li cz nych przyk³adów:

Zba da no em pi ry cz ne rozk³ady pra wdopo dobie ñ stwa (œci œlej em pi ry cz ne funk -
cje pra wdopo dobie ñ stwa prze wy ¿sze nia) sum do bo wych opa dów zaob ser wo wa -
nych (Pobs.), opa dów pro gno zo wa nych mo de lem COSMO (Pprog), b³êdów opa -
dów pro gno zo wa nych (Pobs – Pprog), b³êdów pro gnoz ine r cja l nych (Pobs. – Pi -
ner). Pro gno za ine r cja l na zwa na rów nie¿ „pro gno za na iwn¹” po le ga na przy jê ciu
za³o¿e nia, i¿ w nad chodz¹cej do bie suma opa dów bê dzie iden ty cz na z sum¹ opa -
dów zaob ser wo wa nych w do bie ubieg³ej. Wy ni ki uzy ska ne dla zle w ni zbio r ni ka
Su le jów na Pi li cy przed sta wio no na rys. 2.
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Rys. 2. Zlew nia zbior nika Sulej ów, mo del COSMO-LM14, pro gnoza opadu na pierwsz¹ dobê.
Funk cje praw dopodobieñstwa prze wy¿szenia opadu ob serw owa nego, opadu pro gnoz owa nego
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Ana li za przy to czo ne go wy kre su pro wa dzi do na stê puj¹cych wnio sków:
l Rozk³ady pra wdopo dobie ñ stwa opa dów obse r wo wa nych s¹ po do b ne do roz -

k³adów pra wdopo dobie ñ stwa wa r to œci bez wzglêd nej b³êdów pro gnoz. Ina czej 
mówi¹c, b³êdy pro gnoz maj¹ ten sam rz¹d wie l ko œci, co opa dy ob ser wo wa ne;

l Stwier dzo no brak isto t nych ró ¿ nic po miê dzy rozk³ada mi b³êdów pro gnoz
uzy ski wa nych z mo de lu mezo ska lo we go i b³êdów pro gnoz ine r cy j nych. A za -
tem pro gno zy me zo ska lo we nie wnosz¹ isto t nej in fo r ma cji o hie to gra mie opa -
dów œred nich dla zle w ni w po rów na niu do in fo r ma cji za wa r tej w pro gno zach
ine r cy j nych, czy li po do b ne osza co wa nie hie to gra mu (bior¹c pod uwa gê nie -
pe w noœæ wy ni ków) mo ¿ na uzy ski waæ bez wyko rzy sty wa nia mo de lu meteo -
rolo gicz ne go, a sto suj¹c je dy nie pro gno zê ine r cyjn¹;

l Zna cz na nie pe w noœæ ilo œcio wych pro gnoz opa du i wy ni kaj¹ca z tego fa ktu
nie pe w noœæ pro gnoz hy dro logi cz nych wy klu cza deter mini sty cz ne tra kto wa -
nia pro gnoz w pro ce sach de cy zy j nych. B³êdy pro gnoz IMGW s¹ po do b ne do
b³êdów pro gnoz roz po wszech nia nych przez wiod¹ce oœro d ki za gra ni cz ne. Za -
sad ni cza ró ¿ ni ca po le ga na tym, ¿e za awan so wa ne s³u¿by za gra ni cz ne fo r -
mu³uj¹ pro gno zy w po sta ci „pêku” przysz³ych mo ¿ li wych re a li za cji pro ce su
opa do we go. Pêk taki re pre zen tu je nie pe w noœæ pro gno zy umo ¿ li wiaj¹c po dej -
mo wa nie op ty ma l nych de cy zji w wa run kach nie pe w no œci.
Po wy ¿sza, kry ty cz na ana li za nie wy klu cza przy da t no œci aktu a l nie do stê p -

nych ilo œcio wych pro gnoz opa dów, tym bar dziej, ¿e od bio r cy in fo r ma cji meteo -
rolo gi cz nych i hy dro logi cz nych ¿¹daj¹ pro gnoz deter mini sty cz nych. Dla le p szej
oce ny rozk³adu za ist nia³ych opa dów, a zw³asz cza dla stwo rze nia mo ¿ li wo œci
krót koter mino we go pro gno zo wa nia opa dów w osta t nich la tach, IMGW – PIB
za in sta lo wa³ dwie no wo cze s ne sie ci obse rwa cy j no-po mia ro we: sieæ re je struj¹c¹
wy³ado wa nia atmo sfe ry cz ne i sieæ ra da rów meteo rolo gi cz nych. Wy ni ki uzy ski -
wa ne z tych dwóch sy ste mów s¹ na bie¿¹co do stê p ne w In ter ne cie w po sta ci map.
Mapy te umo ¿ li wiaj¹ œle dze nie prze mie sz cza nia siê na ob sza rze kra ju oœro d ków
bu rzo wych oraz opa dów wraz z orien ta cyjn¹ (ja ko œciow¹ ) ocen¹ in ten syw no œci
tych opa dów. S¹ to bez cen ne in fo r ma cje dla sy ste mu ostrze ¿eñ. Wy ko rzy stuj¹c
jed no cze œ nie ki l ka ro dza jów in fo r ma cji, mo ¿ na uzy skaæ krót kote r mi now¹ oce nê
za gro ¿e nia wyst¹pie niem gro Ÿ nych opa dów .

4.2. Sieæ po ste run ków opa do wych i wo do wska zo wych z re je stracj¹
ma nu aln¹ lub au to ma tyczn¹ po³¹czo nych sie ci¹ ³¹czno œci z oœro d kiem

wy ko nuj¹cym ope ra cy j ne pro gno zy

Sieæ po ste run ków wo do wska zo wych w oto cze niu po wia tu Bu sko przed sta -
wio no na rys. 1, zaœ sieæ sta cji meteo rolo gi cz nych na rys. 3.

Na te re nie po wia tu bu skie go nie s¹ aktu a l nie zlo kali zo wa ne ¿ad ne sta cje hy -
dro logi cz ne sie ci IMGW, jed na k ¿e mo ¿ li we jest okre œle nie cha ra kte ry styk hy -
dro logi cz nych na pod sta wie po mia rów i ob se r wa cji hy dro logi cz nych na sta cjach
wo do wska zo wych Ka r sy i Szczu cin na Wi œle oraz Pi ñ czów i Wi œli ca (ten osta t ni
zlik wi do wa no w 1992 roku) na Ni dzie.
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Wa ¿ nie j sze po ste run ki opa do we i wo do wska zo we eks ploa to wa ne przez
IMGW – PIB s¹ wy po sa ¿o ne w czu j ni ki z re je stracj¹ cy frow¹, a wy ni ki ob se r wa cji 
s¹ prze ka zy wa ne auto ma ty cz nie w cza sie rze czy wi stym do sta cji zbio r czych. Tak
wiêc sy stem moni to ro wa nia zja wisk po wo dzio wych spe³nia rygo ry sty cz ne wy -
ma ga nia sta wia ne w pod rê cz ni ku [WMO, 2011].

4.3. Mo dele pro gnoz owa nia po wod zi po³¹czo ne z sie ci¹ ob serw acy jn¹
eks ploa towa ne w cza sie rzeczywistym

4.3.1. Opis mo delu eks ploa towa nego przez IMGW

Z pun ktu wi dze nie pro gno zo wa nia za gro ¿eñ po wo dzio wych po chodz¹cych
od Wis³y i Nidy nie zbêd ny jest mo del pro gno sty cz ny po zwa laj¹cy w szcze gó l no -
œci na pro gno zo wa nie hy dro gra mów rzêd nych zwie r ciad³a wody w ko le j nych
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prze kro jach po prze cznych rzek. Wa ru nek ten spe³nia z do sta teczn¹ dok³ad no -
œci¹ mo del IMGW eks ploa to wa ny w ope ra cy j nej s³u¿ bie pro gnoz. Jest to jed -
nowy mia ro wy mo del hy dro dyna micz ny opa r ty na nu me ry cz nym roz wi¹za niu
rów nañ Sa int Venant’a, opra co wa nym w IMGW i nie co od mien nym od mo de lu
HEC opi sa ne go w pra cy [10]. Jest to pra kty cz nie je dy ny w Pol sce mo del do sto so -
wa ny do ru ty nowej pra cy w s³u¿ bie pro gnoz. Rów na nia Sa int Venant’a tworz¹
nie li nio wy uk³ad równañ ró¿niczkowych cz¹stkowych pierwszego rzêdu typu
hiperbolicznego:
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Rów na nie (1) opi su je pra wo za cho wa nia masy, a rów na nie (2) pra wo za cho wa -
nia pêdu.

Przy jê to na stê puj¹ce oz na cze nia:
Q – na tê ¿e nie przep³ywu [m3/s],
t – czas [s],
z – rzêd na zwie r ciad³a wody [m],
B – sze ro koœæ zwie r ciad³a wody [m],
q – dop³yw bo cz ny roz³o¿o ny na jed no stkê d³ugo œci [m2/s], 
A – po wie rz ch nia prze kro ju czyn ne go [m2],
a – wspó³czyn nik ko ry guj¹cy dla nie jedno staj ne go rozk³adu prê d ko œci 

w prze kro ju, 
g – przy spie sze nie zie m skie [m/s2],
K – prze pustowoœæ ko ry ta przy jed no stko wym spa d ku [m3/s],

Zmien ny mi nie zale ¿ ny mi w rów na niach (1), (2) s¹ t i x, a zmien ny mi za le ¿ ny -
mi z i Q.

Do nume ry cz ne go roz wi¹za nie uk³adu rów nañ (1), (2) wy ko rzy sta no me to dê
nie jawn¹ opart¹ na sche ma cie Pre is s man na. Wy ko rzy sta no ta k ¿e na tu raln¹, nie
sche ma ty zo wan¹ ge o me triê koryta.

Przy jê to, ¿e ge o me tria i hy dra u li ka ko ry ta opi sa na jest przez m prze kro jów
po prze cznych, w któ rych po da ne s¹ w po sta ci ta b lic za le ¿ no œci B(z), A(z), K(z).
Fun kcje B(z) i A(z) kon stru u je siê, wy ko rzy stuj¹c zdjê cia ni we la cyj ne prze kro -
jów po prze cznych ko ry ta (do li ny, pol de ru). Przy jê to, ¿e prze pu sto woœæ K za le ¿ na 
jest od wspó³czyn ni ków szo r stko œci Man nin ga, któ re mog¹ byæ zró¿ ni co wa ne
w prze kro ju po prze cznym i s¹ je dy ny mi pa ra me tra mi mo de lu wymagaj¹cymi
kalibracji. 

Dys kre ty za cjê zmien nych za le ¿ nych oraz ich po chod nych opi suj¹ na stê -
puj¹ce rów na nia:
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gdzie:
Dx – d³ugoœæ kro ku prze strzen ne go [m],
Dt – d³ugoœæ kro ku cza so we go [s],
f – wa r toœæ fun kcji f w j-tym prze kro ju w chwi li nDt,
Q – wspó³czyn nik wa go wy, 0 < Q < 1.

Sto suj¹c wzo ry (3), (4), (5) do rów nañ (1), (2), dla ka ¿ de go od cin ka miê dzy
prze kro ja mi, otrzy mu je my uk³ad 2m – 2 rów nañ z 4m – nie wia do my mi. Przy j -
muj¹c, ¿e zna my roz wi¹za nie w chwi li t = nDt, li cz ba nie wia do mych wy no si 2m.
Aby li cz ba rów nañ by³a rów na li cz bie nie wia do mych, do da je my dwa do da t ko we
rów na nia sta no wi¹ce lewy i pra wy wa ru nek brze go wy. Osta te cz nie otrzy mu je my
uk³ad 2m rów nañ z 2m nie wia do my mi, któ ry roz wi¹zy wa ny jest me tod¹ ite ra -
cyjn¹ Raphsona-Newtona. 

Aby otrzy maæ pocz¹tko we wa r to œci nie wia do mych w chwi li t = 0 roz wi¹zy wa ny
jest uk³ad rów nañ (1), (2) dla przep³ywu usta lo ne go dla rze ki g³ów nej i dop³ywu.
Wp³yw wa run ku pocz¹tko we go na otrzy ma ne roz wi¹za nie szy b ko za ni ka.

Roz wi¹za nie rów nañ (1) i (2) wy ma ga okre œle nia wa run ków brze go wych, tj.
na tê ¿e nia przep³ywu na Wi œle w prze kro ju Ka r sy i na Ni dzie w prze kro ju Brze gi
oraz krzy wej na tê ¿e nia przep³ywu na Wi œle w Szczu ci nie.

Wy ni ka mi sy mu la cji s¹: rzêd ne zwie r ciad³a wody, na tê ¿e nia przep³ywów
i prê d ko œci przep³ywów w ko le j nych prze kro jach po prze cznych koryta.

Ka li bra cja i eks plo a ta cja opi sa ne go mo de lu wy ma ga spe cjali sty cz nej wie dzy
i do œwia d cze nia oraz ope racy j ne go do stê pu do da nych obserwa cyjno- pomia ro -
wych z do rze cza gó r nej Wis³y. Jest to za da nie nie wyko na l ne w ra mach LSOP po -
wia tu Bu sko i w pra kty ce je dyn¹ mo ¿ li wo œci¹ jest wy ko rzy sta nie wy ni ków otrzy -
ma nych z opi sa ne go mo de lu eks ploa towa ne go przez IMGW – PIB.

4.3.2. Ocena mo delu eks ploa towa nego przez IMGW ze wzglêdu na po trzeby LSOP

po wiatu Bu sko – po¿¹dane uzupe³nie nia

Ka li bra cji mo de lu eks ploa towa ne go przez IMGW do ko na no, wy ko rzy stuj¹c
wy ni ki ni we la cji prze kro jów po prze cznych do li ny Wis³y i Nidy oraz ob se r wa cje
hy dro gra mów sta nów wody z osta t nich wie l kich po wo dzi (1997, 2001, 2010). Po -
nie wa¿ pod czas po wo dzi 2010 roku wyst¹pi³y naj wy ¿sze zaob ser wo wa ne sta ny
wody, mo ¿ na przy pu sz czaæ, ¿e mo del IMGW dok³ad nie opi su je pro ces trans fo r -
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ma cji fal po wo dzio wych Wis³y i Nidy oraz zja wi ska cofkowe na uj œcio wym od -
cin ku Nidy. Szcze gó l ne zna cz nie dla LSOP po wia tu Bu sko maj¹ wy ni ki nie da w -
no wy ko na nych po mia rów niwe la cy j nych prze kro jów po prze cznych do lin
rze cz nych. Na prze kro jach tych uwi do cz nio ne s¹ rzêd ne wa³ów z cen ty me trow¹
dok³ad no œci¹. Jest to isto t na ró ¿ ni ca w sto sun ku do rzêd nych wyko rzy sty wa nych 
w opra co wa niu [10], gdzie rzêd ne wa³ów oce nio no, wy ko rzy stuj¹c cy fro wy mo del 
te re nu (au to rzy tego opra co wa nia nie dys po no wa li naj no wszy mi wy ni ka mi po -
mia rów niwe la cy j nych). Po nie wa¿ mo del IMGW jest mo de lem pro gno zy krót -
koter mi no wej wy ko rzy stuj¹cej wyniki ob se r wa cji hy dro logi cz nych [La m bor
1960], mo ¿ na ocze ki waæ du ¿ej dok³ad no œci pro gno zy ma ksy ma l nych rzêd nych
zwie r ciad³a wody i mo ¿ li wo œci pre zen ta cji ma ksy ma l nych rzêd nych wody na tle
aktu a l nych rzêd nych obwa³owañ. Ta kie po rów na nie ma pod sta wo we zna cze nie
dla LSOP – umo ¿ li wia bo wiem iden ty fi ka cjê od cin ków wa³ów za gro ¿o nych
prze la niem siê wód po wo dzio wych.

5. Ko nie cz noœæ bez po œred niej, bie¿¹cej wspó³pra cy po miê dzy
IMGW, a Lo ka l nym Sy ste mem Ostrze ¿eñ i Pro gnoz (LSOP)

5.1. Po trzeba powo³ania LSOP

Lo ka l ny Sy stem Pro gnoz i Ostrze ¿eñ jest nie zbêd ny, bo wiem sy stem ogól no -
kra jo wy nie mo¿e do sta r czyæ wszy stkich in fo r ma cji po trze b nych na po zio mie lo -
ka l nym. Nie mniej LSOP musi dzia³aæ w œcis³ym powi¹za niu z ogól no kra jo wym
sy ste mem IMGW, po nie wa¿ na po zio mie lo ka l nym nie jest re a l ne opra co wy wa -
nie wszy stkich ostrze ¿eñ i pro gnoz wy ma gaj¹cych do stê p no œci ol brzy miej li cz by
da nych obse rwa cy j nych oraz wyko rzy sty wa nia z³o¿o nych mo de li symu la cy j -
nych. Po trze ba i za da nia LSOP s¹ szcze gó³owo dys ku to wa ne w opra co wa niach:
[OSIRIS, 2000; IMGW, Od dzia³ Kra ków, 2001; IMGW, Kra ków OSIRIS 2002;
IMGW Od dzia³ Kra ków 2005].

Ko nie cz ne jest za pe w nie nie w dro dze sto so w nych po ro zu mieñ nie za wod nej
ope ra cy j nej trans mi sji po trze b nych wy ni ków ob se r wa cji, pro g noz i ostrze ¿eñ
z IMGW do LSOP, a na stê p nie prze twa rza nie tych in fo r ma cji na po zio mie lo ka l -
nych dla potrzeb lokalnych.

5.2. Ko niec znoœæ uzupe³nia nia za kresu ob serw acji i pro gnoz wy kon ywa nych 
przez IMGW przez dzia³ania LSOP

Stwier dzo no, ¿e pod sta wo wym bra kiem in fo r ma cji do sta r cza nej przez sy stem
IMGW – PIB jest ogra ni cze nie li cz by prze kro jów po prze cznych ko ryt rze cz nych,
dla któ rych mo ¿ li wa jest wizu a li za cja nape³nie nia ko ry ta, a w szcze gó l no œci po -
rów na nie aktu a l nych/pro gno zo wa nych rzêd nych zwie r ciad³a wody z rzêd ny mi
obwa³owañ. Ta kie po rów na nie ma pod sta wo we zna cze nie dla LSOP, umo ¿ li wia
bo wiem iden ty fi ka cjê od cin ków wa³ów za gro ¿o nych prze la niem siê wód po wo -
dzio wych. Pe³ne wy ko rzy sta nie tej podstawowej informacji wymaga:
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l Uzy ska nia w dro dze umo wy ope ra to ra LSOP z IMGW – PIB do stê pu do pro -
gnoz hy dro gra mów rzêd nych zwie r ciad³a wody dla wszy stkich wyko rzy sty -
wa nych prze kro jów po prze cznych do lin rze cz nych (aktu a l nie pro gno zy
roz po wszech nia ne s¹ ty l ko dla prze kro jów wo do wska zo wych i to w po sta ci
sta nów wody, a nie rzêd nych nad po zio mem mo rza).

l Wy ko na nia dla po trzeb LSOP opro gra mo wa nia po zwa laj¹cego na wizu a li za -
cjê pro fi li pod³u¿ nych rzêd nych zwie r ciad³a wody na tle rzêd nych
obwa³owañ.

l W przy pa d ku po no w ne go uru cho mie nia ob se r wa cji na wo do wska zie Wi œli ca
na Ni dzie ob se r wa cje z tego wo do wska zu po win ny byæ wyko rzy sty wa ne
w mo de lu IMGW.
Po wy ¿sze sta no wi pro po zy cjê o pod sta wo wym zna cze niu dla kon ce pcji LSOP

w Bu sku- Z dro ju.
Ponad to pro po nu je siê w³¹cze nie do sie ci mo ni to rin gu opa do we go pra -

cuj¹cego na potrze by LSOP pow. Bu sko co naj mniej trzech pra cuj¹cych po ste -
run ków: Bo ru so wo, Sza niec, Szczu cin.

Ana li za ust nych i pi se mnych in fo r ma cji uzy ska nych pod czas wi zy ty w Bu sku
oraz opi su ist niej¹cych po ste run ków wo do wska zo wych pro wa dzi do wnio sku o
roz wa ¿e nie:
l Przy wró ce nia fun kcjo no wa nia zlik wido wa ne go wo do wska zu Wi œli ca na Ni -

dzie. Jest on po trze b ny ze wzglê du na kon tro lê po zio mu co f ki wywo³ywa nej
na Ni dzie przez wez bra nia Wis³y.

l Zain sta lo wa nie no we go wo do wska zu na jed nym z ma³ych cie ków cha ra kte ry -
zuj¹cych wez bra nia i po wo dzie lo ka l ne wywo³ane in ten syw ny mi opa da mi na
te re nie po wia tu.

6. Prze twar zanie i pre zent acja wyn ików na rzecz u¿ytkowników
LSOP, tj. organów an tyk ryzy sow ych po wiatu Bu sko.

Ad res aci in form acji do starc zanej przez LSOP

Ope ra tor LSOP i jego obo wi¹zki
Po trze ba ist nie nia Lo ka l ne go Sy ste mu Pro gnoz i Ostrze ¿eñ (LSOP) jako za -

ple cza info rma cyj ne go ope ra cy j nych dzia³añ prze ciwpo wo dzio wych na szcze b lu
lo ka l nym jest bez dys kusy j na. Sta ro sta Po wia to wy w Bu sku – Zdro ju za pro po no -
wa³, aby LSOP zlo ka li zo waæ w Ko men dzie Po wia to wej Stra ¿y Po ¿a r nej. Jest to
pro po zy cja za sad na, bo wiem pod czas osta t nich po wo dzi Stra¿ Po ¿a r na by³a
g³ówn¹ s³u¿b¹ za j muj¹ca siê sku te cz nie ope ra cyjn¹ ochron¹ lud no œci i mie nia.
Pro po zy cja ta wy ma ga akce p ta cji ze stro ny Ko men dan ta Po wia to we go z pe³n¹
œwia do mo œci¹ obo wi¹zków zwi¹za nych z pe³nie niem fun kcji ope ra to ra LSOP.
Oto li sta naj wa¿ nie j szych obowi¹zków operatora:
l Okres no r ma l ny

m Okres no r ma l ny de fi niu je siê jako okres, w któ rym:
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– Brak prze kro cze nia sta nów ostrze ga w czych i sta nów ala r mo wych na wo -
do wska zach Ka r sy i Szczu cin na Wi œle oraz Pi ñ czów na Ni dzie. (Od po -
wied nie cha ra kte ry styki sta nów po da no w po ni ¿ szej ta be li):

Rze ka Wo do wskaz Km bie gu Stan ostrze ga w czy Stan ala r mo wy

Wis³a Ka r sy 166,0 
(756,84 wg MPHP)

450 cm 650 cm

Wis³a Szczu cin 194,1 
(728,89 wg MPHP)

460 cm 660 cm

Nida Pi ñ czów 56,8 
(61,56 wg MPHP)

240 cm 300 cm

– Brak ostrze ¿eñ o mo ¿ li wo œci prze kro cze nia sta nów ostrze ga w czych i ala r -
mo wych na wy ¿ej wy mie nio nych wo do wska zach (ostrze ¿e nia ta kie pub -
li ko wa ne s¹ na Pla t fo r mie wy mia ny ope ra cy j nych da nych hy dro logi cz no
– meteo rolo gi cz nych – Mo ni tor IMGW – PIB (zwan¹ da lej Pla t form¹…)

– Brak ostrze ¿eñ o mo ¿ li wo œci po ja wie nia siê w ob sza rze Po wia tu Bu sko-
 Zdrój in ten sy w nych opa dów (ostrze ¿e nia ta kie pub li ko wa ne s¹ na Pla t -
 fo r mie…).

W okre sie no r ma l nym obs³uga LSOP wy ma ga co dzien ne go o go dzi nie 8 (cza su 
UTC – cza su, w któ rym pra cu je IMGW – PIB) zaan ga ¿o wa nia jed ne go pra co w ni -
ka (zwa ne go da lej Ope ra to rem LSOP) w wy mia rze oko³o go dzi ny. Ze wzglê du na 
ur lo py, cho ro by, ko nie cz noœæ pe³nie nia s³u¿by w dni usta wo wo wo l ne od pra cy
i in ne utrud nie nia w ko men dzie po win no byæ co naj mniej dwóch prze szko lo -
nych pra co w ni ków. Szko le nie Ope ra to rów LSOP po win no byæ prze pro wa dzo ne
w wy bra nej ko mó r ce IMGW – PIB za j muj¹cej siê obs³ug¹ Pla t fo r my… Te r min,
za kres i mie j s ce sta ¿u wy ma ga uz god nie nia z IMGW – PIB.

W okre sie bra ku za gro ¿eñ po wo dzio wych Ope ra tor LSPO w go dzi nach po -
ran nych po wi nien wy ko naæ na stê puj¹ce czyn no œci:

l Wy ko rzy stuj¹c In ter net, po³¹czyæ siê z Pla t form¹…
l Po braæ z Pla t fo r my… na stê puj¹ce in fo r ma cje: sumy opa do we (go dzi no we

i do bo we) z wy bra nych po ste run ków opa do wych (li sta po ste run ków wy -
ma ga uz god nie nia z IMGW – PIB); wy so ko œci opa dów pro gno zo wa nych
dla ob sza ru po wia tu przez IMGW – PIB; sta ny wody zaob ser wo wa ne
w ci¹gu osta t niej doby na po ste run kach Ka r sy i Szczu cin na Wi œle oraz
Pi ñ czów na Ni dzie; sta ny wody pro gno zo wa ne dla wy ¿ej wy mie nio nych
po ste run ków.

l Opra co waæ ra port wy ko rzy stuj¹c wy bra ny stan dard (CSV, EXCEL.
WORD) i za pi saæ ra port w pa miê ci ko m pu te ra.

l Okres ostrze ga w czy
m Okres ostrze ga w czy de fi niu je siê jako okres, w któ rym:

– W osta t niej do bie wyst¹pi³y na te re nie po wia tu Bu sko - Z drój in ten sy w ne
opa dy (suma do bo wa opa du > 30 mm), a na Pla t fo r mie… po ja wi³o siê
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ostrze ¿e nie o mo ¿ li wo œci wyst¹pie nia w na stê p nej do bie in ten sy w nych
opa dów.

– Na co naj mniej jed nym z wo do wska zów: Ka r sy, Szczu cin na Wi œle lub
Piñ czów na Ni dzie nast¹pi³o prze kro cze nie sta nu ostrze ga w cze go.

– Pro gno zy hy dro logi cz ne do stê p ne na Pla t fo r mie… sy g na li zuj¹ prze kro -
cze nie sta nów ostrze ga w czych na wy ¿ej wy mie nio nych wo do wska zach

W okre sie ostrze ga w czym ope ra tor LSOP po wi nien wy ko naæ na stê puj¹ce
czyn no œci:

l Wy ko rzy stuj¹c In ter net, po³¹czyæ siê z Pla t form¹…
l Po braæ z Pla t fo r my… na stê puj¹ce in fo r ma cje: sumy opa do we (go dzi no we

i do bo we) z wy bra nych po ste run ków opa do wych (li sta po ste run ków wy -
ma ga uz god nie nia z IMGW – PIB); wy so ko œci opa dów pro gno zo wa ne dla
ob sza ru po wia tu przez IMGW – PIB; sta ny wody zaob ser wo wa ne w ci¹gu
osta t niej doby na po ste run kach Ka r sy i Szczu cin na Wi œle oraz Pi ñ czów na
Ni dzie; sta ny wody pro gno zo wa ne dla wy ¿ej wy mie nio nych po ste run ków.

l Opra co waæ ra port wy ko rzy stuj¹c wy bra ny stan dard (CSV, EXCEL.
WORD). Wpro wa dziæ do Ra po r tu ko mu ni kat o ko nie cz no œci prze j œcia
ze sta nu nor ma l ne go do sta nu ostrze ga w cze go i za pi saæ ra port w pa miê ci
ko m pu te ra.

l Przes³aæ Ra port do wszy stkich zain tere so wa nych osób i in sty tu cji z su ge -
sti¹ wpro wa dze nia sta nu ostrze ga w cze go dla s³u¿b anty kry zy so wych. Li sta
ad re so wa od bio r ców jest za wa r ta w opra co wa niu Urzê du Po wia to we go
w Bu sku- Z dro ju, 2012 [13].

l Za wia do miæ Ko men dan ta Po wia to we go Stra ¿y Po ¿a r nej o ko nie cz no œci
zwiê ksze nia czê sto œci po bie ra nia in fo r ma cji z Pla t fo r my… i two rze nia sto -
so w nych ra po r tów. Do da t ko we te r mi ny to go dzi ny 15 i 23 (cza su UTC).
Nie zbêd ne jest usta le nie na zwisk ope ra to rów LSOP i ko le j no œci dy ¿u rów.

l Pod czas ka ¿ de go ko le j ne go dy ¿u ru na le ¿y po wtó rzyæ opi sa ne wy ¿ej czyn -
no œci.

l Stan ostrze ga w czy odwo³uje my (prze chodz¹c do sta nu nor ma l ne go) je œli
ust¹pi³y wszy stkie przy czy ny wy mie nio ne w po da nej wy ¿ej de fi ni cji okre -
su ostrze ga w cze go.

l Okres ala r mu po wo dzio we go
m Okres ala r mu po wo dzio we go de fi niu je siê jako okres, w któ rym:

– Na co naj mniej jed nym z wo do wska zów: Ka r sy, Szczu cin na Wi œle lub
Pi ñ czów na Ni dzie nast¹pi³o prze kro cze nie sta nu ala r mo we go. 

– Pro gno zy hy dro logi cz ne do stê p ne na Pla t fo r mie… sy g na li zuj¹ prze kro -
cze nie sta nów ala r mo wych na wy ¿ej wy mie nio nych wo do wska zach.

W okre sie ala r mu po wo dzio we go ope ra tor LSOP po wi nien wy ko naæ na stê -
puj¹ce czyn no œci:

l Wy ko rzy stuj¹c In ter net, po³¹czyæ siê z Pla t form¹…
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l Po braæ z Pla t fo r my… na stê puj¹ce in fo r ma cje: sumy opa do we (go dzi no we
i do bo we) z wy bra nych po ste run ków opa do wych (li sta po ste run ków wy -
ma ga uz god nie nia z IMGW – PIB); wy so ko œci opa dów pro gno zo wa ne dla
ob sza ru po wia tu przez IMGW – PIB; sta ny wody zaob ser wo wa ne w ci¹gu
osta t niej doby na po ste run kach Ka r sy i Szczu cin na Wi œle oraz Pi ñ czów na
Ni dzie; stany wody prognozowane dla wy¿ej wymienionych posterunków.

l Do ko naæ wizu a li za cji nape³nieñ ko ry ta Wis³y po miê dzy Ka r sa mi,
a Szczu ci nem oraz ko ry ta Nidy po miê dzy Pi ñ czo wem, a uj œciem Nidy
do Wis³y z wy ko rzy sta niem wszy stkich prze kro jów po prze cznych ko ryt
rze cz nych fun kcjo nuj¹cych w mo de lu hydro dyna mi cz nym IMGW
– PIB.

l Je ¿e li po rów na nie pro gno zo wa nych rzêd nych zwie r ciad³a wód Wis³y
i Ni dy z rzêd ny mi obwa³owañ tych rzek wy ka ¿e mo ¿ li woœæ osi¹gniê cia
lub prze kro cze nia przez po zio my wód po zio mów wa³ów na le ¿y uz naæ, ¿e 
wyst¹pie nie po wo dzi jest zda rze niem bli skim pe w no œci. Na le ¿y wów -
czas przejœæ do dzia³añ w³aœci wych dla sta nu po wo dzi opi sa nych da lej.

l Stwo rzyæ ra port wy ko rzy stuj¹c wy bra ny stan dard (CSV, EXCEL,
WORD). Wpro wa dziæ do Ra po r tu ko mu ni kat o ko nie cz no œci prze j œcia do
sta nu ala r mo we go i za pi saæ ra port w pa miê ci ko m pu te ra. W ra po r cie pod -
kre œliæ ko nie cz noœæ pa tro lo wa nia sta nu wa³ów Wis³y i Nidy w celu iden ty -
fi ka cji prze cie ków i pod jê cia dzia³añ ochron nych. Pod kre œliæ ko nie cz noœæ
po wia do mie nia o za gro ¿e niu in sty tu cji i lud no œci z te re nów za gro ¿o nych.
Ad re sy i spo so by roz po wszech nia nia in fo r ma cji s¹ po da ne w do ku men cie
pt.: „Po wia to wy plan zarz¹dza nia kry zy so we go” opra co wa nym przez Sta -
ro stwo Po wia to we w Bu sku- Z dro ju.

l Przes³aæ Ra port do wszy stkich zain tere so wa nych osób i in sty tu cji z su ge -
sti¹ ko nie cz no œci wpro wa dze nia sta nu ala r mu po wo dzio we go dla s³u¿b
anty kry zy so wych. 

l Za wia do miæ Ko men dan ta Po wia to we go Stra ¿y Po ¿a r nej o ko nie cz no œci
zwiê ksze nia czê sto œci po bie ra nia in fo r ma cji z Pla t fo r my… i two rze nia sto -
so w nych ra po r tów. Te r mi ny przy goto wy wa nia ko le j nych Ra po r tów to go -
dzi ny 8; 11; 14; 17; 20; 23; 2; 5; (cza su UTC) . Nie zbêd ne jest usta le nie
na zwisk ope ra to rów LSOP i ko le j no œci dy ¿u rów.

l Pod czas ka ¿ de go ko le j ne go dy ¿u ru na le ¿y po wtó rzyæ opi sa ne wy ¿ej czyn -
no œci.

l Stan ala r mo wy odwo³uje my (prze chodz¹c do sta nu ostrze ga w cze go, lub
nor ma l ne go) je œli ust¹pi³y wszy stkie przy czy ny wy mie nio ne w po da nej
wy ¿ej de fi ni cji okre su ala r mo we go/ostrze ga w cze go.

l Okres po wo dzi
m Okres po wo dzi de fi niu je my jako okres, w któ rym:

– Wsku tek in ten sy w nych opa dów na te re nie po wia tu Bu sko - Z drój oraz
nie do sta tecz nej prze pu sto wo œci ko ryt ma³ych cie ków i ro wów me lio ra-
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 cyj nych woda za le wa u¿y t ki ro l ne, lo ka l ne dro gi pi w ni ce i naj ni ¿ sze kon -
dy g na cje bu dyn ków mie sz ka l nych i go spo da r czych.

– Wsku tek awa rii obwa³owañ Wis³y i Nidy na stê pu je za la nie te re nu sku t -
kuj¹ce zna cz ny mi szko da mi go spo dar czy mi oraz za gro ¿e niem ¿y cia.

– Wsku tek po rów na nia pro gno zo wa nych rzêd nych zwie r ciad³a wód Wis³y
i Nidy z rzêd ny mi obwa³owañ tych rzek stwier dza my, ¿e mo ¿ li woœæ
osi¹gniê cia lub prze kro cze nia przez po zio my wód po zio mów wa³ów na le -
¿y uz naæ za zda rze nie o pra wdopo dobie ñ stwie wyst¹pie nia bli skim pe w -
no œci.

Uwa gi:
l îród³em pe w nej in fo r ma cji o wyst¹pie niu po wo dzi s¹ mie sz ka ñ cy te re nów za -

la nych i s³u¿by anty kry zy so we.
l îród³em bli skiej pe w no œci in fo r ma cji o wyst¹pie niu po wo dzi jest Pla t fo r -

ma… Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e og³aszaj¹c fakt za ist nie nia po wo dzi w opa r ciu o
pro gno zê mo ¿e my wywo³aæ fa³szy wy alarm. Jest to nie uni k nio na cena d¹¿e -
nia do mo ¿ li wie wcze s nej iden ty fi ka cji za gro ¿e nia.

W okre sie po wo dzi ope ra tor LSOP po wi nien wy ko naæ na stê puj¹ce czyn no -
œci:
l Wy ko rzy stuj¹c In ter net, po³¹czyæ siê z Pla t form¹…
l Po braæ z Pla t fo r my... na stê puj¹ce in fo r ma cje: sumy opa do we (go dzi no we

i do bo we) z wy bra nych po ste run ków opa do wych (li sta po ste run ków wy ma ga
uz god nie nia z IMGW – PIB); wy so ko œci opa dów pro gno zo wa ne dla ob sza ru
po wia tu przez IMGW – PIB; sta ny wody zaob ser wo wa ne w ci¹gu osta t niej
doby na po ste run kach Ka r sy i Szczu cin na Wi œle oraz Pi ñ czów na Ni dzie; sta -
ny wody pro gno zo wa ne dla wy ¿ej wy mie nio nych po ste run ków.

l Do ko naæ wizu a li za cji nape³nieñ ko ry ta Wis³y po miê dzy Ka r sa mi,
a Szczu ci nem oraz ko ry ta Nidy po miê dzy Pi ñ czo wem, a uj œciem Nidy do
Wis³y z wy ko rzy sta niem wszy stkich prze kro jów po prze cznych ko ryt rze cz -
nych fun kcjo nuj¹cych w mo de lu hydro dyna mi cz nym IMGW – PIB.

l Stwo rzyæ ra port wy ko rzy stuj¹c wy bra ny stan dard (CSV, EXCEL. WORD).
Wpro wa dziæ do Ra po r tu ko mu ni kat o ko nie cz no œci prze j œcia do sta nu po wo -
dzi i za pi saæ ra port w pa miê ci ko m pu te ra. W ra po r cie pod kre œliæ ko nie cz noœæ
ewa ku a cji lud no œci i in we nta rza zgod nie z za sa da mi po da ny mi w opra co wa -
niu: PLAN EWAKUACJI (PRZYJÊCIA) LUDNOŒCI, ZWIERZ¥T
I MIENIA II STOPNIA NA WYPADEK MASOWEGO ZAGRO¯ENIA
oraz pod kre œliæ ko nie cz noœæ pa tro lo wa nia sta nu wa³ów Wis³y i Nidy w celu
iden ty fi ka cji prze cie ków i pod jê cia dzia³añ ochron nych. Pod kre œliæ ko nie cz -
noœæ po wia do mie nia o za gro ¿e niu in sty tu cji i lud no œci z te re nów za gro ¿o -
nych. Ad re sy i spo so by roz po wszech nia nia in fo r ma cji s¹ po da ne
w do ku men cie przy wo³anym wy ¿ej oraz do ku men cie pt.: „Po wia to wy plan
zarz¹dza nia kry zy so we go” opra co wa nym przez Sta ro stwo Po wia to we w Bu -
sku- Z dro ju.

Kon cepc ja lo kaln ego sys temu ost rze ¿eñ i pro gnoz (LSOP) dla po wiatu Busko 103



l Przes³aæ Ra port do wszy stkich zain tere so wa nych osób i in sty tu cji z su ge sti¹
ko nie cz no œci og³osze nia sta nu po wo dzi.

l Za wia do miæ Ko men dan ta Po wia to we go Stra ¿y Po ¿a r nej o ko nie cz no œci zwiê -
ksze nia czê sto œci po bie ra nia in fo r ma cji z Pla t fo r my… i two rze nia sto so w nych 
ra po r tów. Te r mi ny przy goto wy wa nia ko le j nych Ra po r tów to go dzi ny 8; 10;
12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 2; 4; 6 (cza su UTC). Nie zbêd ne jest usta le nie na -
zwisk ope ra to rów LSOP i ko le j no œci dy ¿u rów.

l Pod czas ka ¿ de go ko le j ne go dy ¿u ru na le ¿y po wtó rzyæ opi sa ne wy ¿ej czyn no œci.
l Stan po wo dzi odwo³uje my (prze chodz¹c do sta nu ala r mo we go, ostrze ga w cze -

go, lub nor ma l ne go) je œli ust¹pi³y wszy stkie przy czy ny wy mie nio ne w po da -
nej wy ¿ej de fi ni cji okre su po wo dzi.

7. Po trzeby w za kres ie szko len ia oper ato rów LSOP (w tym sta¿e
w IMGW), s³u¿b an tyk ryzy sow ych, eduk acji mies zka ñców

tere nów zagr o¿o nych

Za wa r ty w pkt. 6 opis za dañ ope ra to ra LSOP do bi t nie œwia d czy o ko nie cz no -
œci in ten syw ne go szko le nia. Opro gra mo wa nie Pla t fo r my… jest „przy ja z ne u¿yt -
kow ni ko wi” nie mniej spra w ne wy ko ny wa nie wszy stkich obo wi¹zków wy ma ga
wie dzy i do œwia d cze nia. Wie dzê na le ¿y uzy skaæ po przez sta ¿e w IMGW – PIB.
Sku te cz ne wy ko rzy sta nie tej wie dzy w sy tu a cji ope ra cy j nej wy ma ga tre nin gu.
Re a l ne dzia³ania w okre sie po wo dzi zwi¹zane s¹ ze stre sem. Po ko na nie stre su
wy ma ga do œwia d cze nia i nie mo ¿ na cze kaæ na ko lejn¹ po wódŸ aby do œwia d cze nie 
uzy skaæ. Wy pró bo wa nym przez wo j sko spo so bem uzy ski wa nia nie zbêd ne go do -
œwia d cze nia s¹ gry de cy zy j ne ze wspo ma ga niem kom pu te ro wym. Zor gani zo -
wa nie ta kiej gry w spo sób po zwa laj¹cy rea li sty cz nie sy mu lo waæ sy tu a cjê za gro ¿e -
nia wy ma ga wie dzy i wy ob ra Ÿ ni. Pro po nu je siê nawi¹za nie wspó³pra cy
z wo j sko wy mi spe cja li sta mi np. z Wo j sko wej Aka de mii Te ch ni cz nej (WAT).
Wspó³au tor ni nie j sze go opra co wa nia bra³ udzia³ w grze de cy zy j nej, któ rej przed -
mio tem by³a po wódŸ na ¯u³awach zor gani zo wa ne we wspó³pra cy or ga nów anty -
kry zy so wych, IMGW i spe cja li stów z WAT. By³o to bar dzo po ¿y te cz ne i po -
uczaj¹ce do œwia d cze nie. Pro po nu je siê nawi¹za nie do tego wy da rze nia po przez
or ga ni za cjê gry de cy zy j nej na obszarze powiatu Busko.

Spe cy fi cz nym pro ble mem jest edu ka cja spo³ecz no œci za mie sz kuj¹cej te re ny
za gro ¿o ne po wo dzi¹. Po dej mo wa ne w tym za kre sie pró by nie na pa waj¹ op ty mi z -
mem. Mie sz ka ñ cy te re nu za gro ¿o ne go za zwy czaj nie godz¹ siê na ewa ku a cjê oba -
wiaj¹c siê kra dzie ¿y. Pro wa dzi to do dra ma ty cz nych sy tu a cji w przy pa d ku prze -
rwa nia wa³u. Wszy s cy pa miê taj¹ jak te le wi zja po ka zy wa³a ewa ku a cjê
heli kop te ra mi lu dzi chro ni¹cych siê na da chach za la nych bu dyn ków. Prze³ama -
nie tych uprze dzeñ, nie ste ty nie bez za sad nych, wy ma ga d³ugo trwa³ego pro ce su
edu kacy j ne go. Byæ mo¿e ob jê cie edu kacj¹ m³od zie ¿y szko l nej do pro wa dziæ mo¿e 
w per spe kty wie do ra cjo na l nych za cho wañ spo³ecz no œci za mie sz kuj¹cej te re ny
za gro ¿o ne po wo dzi¹.
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Za ko ñ cze nie

Przed sta wio na kon ce p cja sy ste mu ostrze ¿eñ i pro gnoz dla po wia tu Bu sko ma
na celu u³atwie nie zarz¹dza nia kry zy so we go w wa run kach za gro ¿e nia po wo dzio -
we go. Kon ce p cja jest spó j na i kom p le kso wa. Obe j mu je sze reg za gad nieñ do -
tycz¹cych za dañ sy ste mu ostrze ¿eñ i pro gnoz, za gro ¿eñ po wo dzio wych po wia tu
Bu sko, któ rych g³ówn¹ przy czyn¹ jest po ten cja l na awa ria wa³ów w cza sie du ¿e go
wez bra nia. Dzia³anie przed sta wio ne go sy ste mu wy ma ga ko rzy sta nia z krajowego
sy stem mo ni to rin gu i pro gnoz st¹d ist nie je uza sa d nio na mery to ry cz nie konie cz -
noœæ wspó³pra cy IMGW z LSOP po wia tu Bu sko. Bar dzo wa ¿ nym ele men tem sy -
ste mu jest ta k ¿e po trze ba szko le nia w za kre sie edu ka cji po wo dzio wej nie ty l ko
ope ra to rów LSOP, s³u¿b anty kry zy so wych, ale rów nie¿ mie sz ka ñ ców te re nów
za gro ¿o nych co bê dzie sku t ko waæ le p szy mi efe kta mi zarz¹dza nia kry zy so we go

po przez mini ma li za cjê strat po po wo dzio wych.
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mgr Ma r cin DRUSZCZ

Szko³a Po li cji w Pile

Wspó³pra ca Poli cji z in ny mi s³u¿ ba mi
rato w ni czy mi pod czas zda rzeñ ma so wych

i ka ta strof

Cooperation of Police with other Emergency
Services During Major Incidents and Disasters

Wpro wad zenie do pro blem aty ki zda rzeñ ma sow ych i ka tas trof

Ra tow ni c two jest ko ja rzo ne ze spe cjali stycz ny mi s³u¿ ba mi pa ñ stwo wy mi,
któ re po dej muj¹ pi l ne akcje ra tuj¹ce mie nie, ¿y cie lub zdro wie lu dz kie. Ra to wa -
nie w po to cz nym ro zu mie niu obe j mu je nag³¹ po moc udzie lan¹ dru giej oso bie

Streszczenie

Ni nie j szy ar ty ku³ do ty czy wspó³dzia³ania Po li cji z in ny mi s³u¿ ba mi rato w ni czy mi w 
tra kcie zda rzeñ ma so wych oraz ka ta strof. W li te ra tu rze re la ty w nie du¿o mie j s ca
po œwiê ca siê regu³om ra tow ni c twa me dy cz ne go i ra tow ni c twa rea lizo wa ne go przez
stra¿ po ¿arn¹. Na to miast za gad nie nie do tycz¹ce za dañ oraz za sad wspó³pra cy Po li cji
z in ny mi s³u¿ ba mi w tra kcie zda rze nia ma so we go lub ka ta stro fy jest bar dzo rza d ko
po ru sza ne. Pu b li ka cja ta mo¿e sta no wiæ in te re suj¹cy przy czy nek do da l szej dys ku sji
na te mat regu³ wspó³pra cy ró ¿ nych s³u¿b ra to w ni czych w tra kcie re a li za cji za dañ
w akcjach ra to w ni czych.

S³owa klu czo we: zda rze nie ma so we, ka ta stro fa, Po li cja, s³u¿by ra to w ni cze

Sum ma ry

The article deals with the cooperation of Police and other emergency services
during the major incidents and disasters. There are relatively a lot of examples
concerning the principles of medical and fire services described in literature while the
problem of tasks and principles of Police cooperation with other emergency services
during major incidents is very rarely raised. The presented article may start an
interesting discussion on the principles of cooperation of various services during
rescue operations.

Keywords: major incident, disaster, Police, emergency services



w sy tu a cji, gdy ta nie jest w sta nie sama so bie za pe w niæ bez pie cze ñ stwa, od sun¹æ
za gro ¿e nie. Dzia³ania ra to w ni cze mog¹ byæ skie ro wa ne na lu dzi (ra tow ni c two
me dy cz ne), przy ro dê, in fra stru ktu rê, ma szy ny i urz¹dze nia. Za kres dzia³añ ra to -
w niczych mo¿e byæ bar dzo ró ¿ ny – od dzia³añ jed no stko wych przez dzia³ania
skie ro wa ne na gru pê lu dzi a¿ po dzia³ania sze r sze – pod wzglê dem osób i po ten -
cja l nych strat ma te ria l nych1. Wed³ug J. Go³êbio wskie go ra tow ni c two, w sen sie
orga niza cy j nym, jest pro ce sem, w któ rym na stê pu je ³¹cze nie ró ¿ nych ele men tów
dzia³añ za po moc¹ wcze œ niej okre œlo nych pro ce dur zmie rzaj¹cych do opty ma li -
za cji fun kcjo no wa nia stru ktur w kon te k œcie uwa run ko wañ zwi¹za nych z da nym
za gro ¿e niem2. 

Zda rze nie ma so we to po jê cie, któ re sto su je siê w przy pa d ku ra tow ni c twa. Na -
to miast ka ta stro fa jest de fi nio wa na w za kre sie ra tow ni c twa, jak i zarz¹dza nia kry -
zy so we go. Zda rze nie ma so we jest jed nym z ro dza jów zda rzeñ lo so wych, któ re
wy ma gaj¹ in ter we ncji s³u¿b ra to w ni czych ze wzglê du na ne ga ty w ne sku t ki, ja kie
wywo³uj¹. Pod wzglê dem sku t ków spo wo do wa nych ne ga ty w nymi zda rze nia mi,
któ re wy ma gaj¹ dzia³ania s³u¿b ra to w ni czych, wy ró ¿ nia siê3:

a) zda rze nie jed no stko we, 
b) wy da rze nia mno gie,
c) zda rze nia ma so we,
d) ka ta stro fy. 
Po wy ¿sza kla sy fi ka cja zda rzeñ wy stê pu je w przy pa d ku me dy cy ny ka ta strof,

któ ra jest czê œci¹ me dy cy ny ra tun ko wej. Me dy na ka ta strof jest przed mio tem ba -
dañ i ana liz le ka rzy, ra to w ni ków, spe cja li stów w za kre sie zarz¹dza nia, po ¿ar ni c -
twa, ra tow ni c twa che mi cz ne go, pra wni ków oraz spe cja li stów in nych dzie dzin,
a jej g³ów nym ce lem jest zna le zie nie naj le p szych roz wi¹zañ sy ste mo wych, stwo -
rze nie stan dar dów po stê po wa nia me dy cz ne go oraz or ga ni za cji w zda rze niach
ma so wych4. Zda rze nie jed no stko we to okre œle nie, któ re opi su je zda rze nie nag³e,
o ne ga ty w nych sku t kach zdro wo t nych ty l ko dla jed nej oso by. W ta kim przy pa d -
ku po szko dowa ne mu po mo cy mo¿e udzie liæ ze spó³ ra tow ni c twa me dy cz ne go,
zgod nie z obo wi¹zuj¹cymi pro ce du ra mi i stan dar da mi w rato w ni c twie me dy cz -
nym. Mo ¿ li woœæ uzy ska nia przez oso bê po szko do wan¹ po mo cy me dy cz nej nie
jest ni czym ogra ni czo na5. Inny cha ra kter maj¹ wy da rze nia mno gie. W tym przy -
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pa d ku sku t kiem zda rza nia nag³ego jest co naj mniej dwóch po szko do wa nych,
a cza sa mi na wet ki l ka na œcie osób, choæ gó r na li cz ba ucze st nicz¹cych w zda rze niu 
mno gim nie jest okre œlo na. Wa run kiem ko nie cz nym uz na nia da ne go zda rze nia
za mno gie jest do sta r cze nie wszy stkim poszkodowanym pomocy medycznej i ich 
zaopatrzenie w zbli¿onym okresie czasu. 

Zda rze nie ma so we na to miast to sy tu a cja, w któ rej ta k ¿e wy stê pu je du¿a li cz ba 
osób po szko do wa nych, ale jest ich na tyle du¿o, ¿e nie jest mo ¿ li we udzie l nie po -
mo cy me dy cz nej wszy stkim po szko do wa nym w zbli ¿o nym okre sie. Mimo du ¿ej
licz by ran nych i ofiar zda rze nia, lo ka l ne s³u¿by ra to w ni cze s¹ w sta nie po ra dziæ
so bie z za ist nia³¹ sy tu acj¹6. Ka ta stro fa w ro zu mie niu ra tow ni c twa me dy cz ne go
jest zda rze niem nag³ym o kry zy so wym cha ra kte rze, któ re dla za bez pie cze nia
wszy stkich po szko do wa nych wy ma ga za sto so wa nia si³ i œro d ków, któ re prze kra -
czaj¹ mo ¿ li wo œci lo ka l nych s³u¿b ra to w ni czych i nie zbêd na jest po moc oraz
wspa r cie s³u¿b ra to w ni czych poza lo ka l nych7. W przy pa d ku ka ta stro fy, po do b nie 
jak w zda rze niach ma so wych, nie zbêd ne jest prze pro wa dze nie se gre ga cji me dy -
cz nej po szko do wa nych8. 

To samo zda rze nie, w za le ¿ no œci od li cz by lo ka l nych jed no stek i si³ ra to w ni -
czych, mo¿e zo staæ uz na ne za zda rze nie ma so we lub za ka ta stro fê. De cy zjê o tym,
czy dany wy pa dek to zda rze nie ma so we czy ka ta stro fa, po dej mu je do wó d ca jed -
no stki Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej lub kie ro w nik ze spo³u ra tow ni c twa me dy cz -
ne go9. Istot¹ ka ta stro fy w ujê ciu me dy cz nym jest wy stê po wa nie du ¿ej li cz by
osób po szko do wa nych, któ ra prze kra cza na tu ra l ne zdo l no œci lo ka l ne go sy ste mu
rato w ni cze go, prze de wszy stkim ra tow ni c twa me dy cz ne go. 

Ka ta stro fa jest nie co ina czej de fi nio wa na przez Fe de raln¹ Agen cjê Zarz¹dza -
nia w Sy tu a cjach Nag³ych – agen dê rz¹dow¹ w USA. Jest ona bo wiem zda rze -
niem nag³ym, któ re po wo du je œmieræ, ob ra ¿e nia osób oraz zni sz cze nia mie nia
w sto p niu wy ma gaj¹cym pod jê cia dzia³añ poza ru ty no wych oraz szy b kie go sko -
ordy no wa nia dzia³ania wie lu osób i in sty tu cji10. W usta wie o zarz¹dza niu kry zy -
so wym11 ka ta stro fa nie zo sta³a zde fi nio wa na. Wy stê pu je je dy nie po jê cie sy tu a cji
kry zy so wej. Jest to szcze gó l na sy tu a cja, któ ra w zna cz ny spo sób ne ga ty w nie
wp³ywa na bez pie cze ñ stwo lu dzi, mie nia lub œro do wi ska i po wo du je, ¿e dzia³al -
noœæ or ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz nej jest w zna cz nym sto p niu ogra ni czo na
z po wo du zbyt ma³ych si³ oraz œro d ków12. Ka ta stro fa wed³ug zarz¹dza nia kry zy -
so we go do ty czy wszy stkich ne ga ty w nych sku t ków – ta k ¿e w za kre sie zni sz czeñ
mie nia i œro do wi ska na tu ral ne go. Ka ta strof¹ w ta kim ujê ciu bê dzie ta k ¿e zda rza -
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nie po wo duj¹ce zna cz ne stra ty ma te ria l ne lub ogra ni czaj¹ce no r ma l ne dzia³ania
or ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz nej – np. zni sz cze nie sie ci ener ge ty cz nej lub tele -
komu nika cyj nej na zna cz nym ob sza rze, na wet, je œli ¿ad na oso ba w wy ni ku tego
zda rze nia nie zo sta³a po szko do wa na ani nie stra ci³a ¿y cia. Ka ta stro fê mo ¿ na ta k -
¿e de fi nio waæ w u jê ciu eko lo gi cz nym, jako efekt nag³ego za bu rze nia re la cji wy -
stê puj¹cych po miê dzy cz³owie kiem a œro do wi skiem, w ja kim ¿yje, co po wo du je
ko nie cz noœæ u¿y cia œro d ków nad zwy cza j nych do jego opa no wa nia, czê sto z ko -
nie cz no œci¹ uzy ska nia po mo cy ze w nê trz nej13.

1. Ce chy zd arzeñ ma sow ych i ka tas trof

Ka ta stro fa lub zda rze nie ma so we s¹ spe cyfi cz ny mi sy tu a cja mi, któ rych sku t -
ki, prze bieg oraz li cz ba s³u¿b ra to w ni czych s¹ uwa run ko wa ne du¿¹ liczb¹ ofiar.
W zda rze niach ma so wych i ka ta stro fach wy ró ¿ nia siê dwie pod sta wo we sy tu a cje,
któ re wa run kuj¹ akcjê ra to w nicz¹. S¹ to zda rze nia ma so we pro ste oraz po wik³a -
ne. Zda rze nia pro ste cha ra kte ry zuj¹ siê tym, ¿e ca³a in fra stru ktu ra na ob sza rze
ka ta stro fy po zo sta je nie na ru szo na, co jest isto t ne dla s³u¿b ra to w ni czych, któ re
mog¹ do trzeæ na mie j s ce zda rze nia. Zda rze nia po wik³ane na to miast cha ra kte ry -
zuj¹ siê zna cz nym zni sz cze niem in fra stru ktu ry, co utrud nia do ta r cie s³u¿b ra tow -
ni czych na mie j s ce zda rze nia14. Ce cha mi cha ra kte ry zuj¹cymi ka ta stro fê, wed³ug
M. Clarke’a, s¹: pre sja cza su, du¿a dy na mi ka zmian po wo duj¹ca za sko cze nie oraz 
uczu cie za gro ¿e nia oraz oko li cz noœæ, któ re wywo³a³y dan¹ sy tu a cjê15. Doœæ czê sto 
wszy stkie oso by zna j duj¹ce siê w ob sza rze ka ta stro fy – po szko do wa ni, s³u¿y ra tow -
ni cze, na ra ¿o ne s¹ na nie bez pie czeñ stwo wy ni kaj¹ce z prze bie gu katastro fy, cha -
ra kte ru oraz za kre su zni sz czeñ. Uczu ciem do mi nuj¹cym u jed no stki ucze st -
nicz¹cej w kry zy sie jest brak kon tro li nad za chodz¹cymi zja wi ska mi, co po tê gu je
uczu cie za gro ¿e nia16. W cen trum ka ¿ dej ka ta stro fy zna j duj¹ siê po szko do wa ni
– oso by ran ne, za bi ci, a ta k ¿e oso by w sta nie Ostrej Re a kcji na Stres (ORS). In -
nym nie ko rzy st nym zja wi skiem psy cho logi cz nym, wy stê puj¹cym pod czas zda -
rzeñ ma so wych i ka ta strof, jest pa ni ka17. Wszy stkie zdarzenia oraz oso by ucze st -
nicz¹ce w ka ta stro fie sk³adaj¹ siê na skom pli ko wa ne re la cje to wa rzysz¹ce akcji
ra to w ni czej, co zo sta³o przed sta wio ne na rys. 1.

Oce nia siê, ¿e oko³o 70% ucze st ni ków zda rzeñ ma so wych oraz ka ta strof prze -
¿y wa ORS, któ ry cha ra kte ryzu je siê18:
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16 H. Sk³odo wski: Psy cho lo gia sy tu a cji kry zy so wych, Przed siê bio r czoœæ i Zarz¹dza nie Tom X, Ze -

szyt 3, £ódŸ 2009, s. 97–105.
17 Ta m ¿e, s. 62.
18 P. Gu³a: Psy cho logi cz ne aspe kty ka ta strof, [w:] J. Cie æ kie wicz (red.): Ra tow ni c two me dy cz ne …, 

op. cit., s. 62–64.



a) oszo³omie niem, po wo do wa nym nag³oœci¹ i ilo œci¹ dra sty cz nych zmian
– sku t ku je bra kiem kon ta ktu oso by po szko do wa nej z oto cze niem lub za -
wê ¿e niem pola œwia do mo œci, 

b) dez orien tacj¹ – wy stê pu je po ki l ku mi nu tach od da ne go zda rze nia i mo¿e
prze ja wiaæ siê w po sta ci hiper akty w no œci lub wrêcz prze ciw nie – w prze -
d³u¿aj¹cym siê os³upie niu, co unie mo ¿ li wia pod jê cie ja kie goko l wiek
dzia³ania,

c) ob ja wa mi wege taty w ny mi o bu rz li wym prze bie gu, np. wy mio ty, bie gun ka.

Do in nych isto t nych uwa run ko wañ to wa rzysz¹cych ka ¿ dej ka ta stro fie na le ¿y
za li czyæ: znaczn¹ li cz bê ofiar i po szko do wa nych, du¿e zni sz cze nia ma te ria l ne,
ucze st ni c two w akcji ra to w ni czej ró ¿ nych s³u¿b ra to w ni czych oraz wy stê po wa nie 
œwia d ków wy da rze nia, osób post ron nych i zwyk³ych ga piów. Wszy stkie te czyn -
ni ki po wo duj¹, ¿e w zda rze niach ma so wych lub ka ta stro fach doœæ ³atwo mo¿e po -
wstaæ cha os, któ ry je dy nie po tê gu je uczu cie za gro ¿e nia u po szko do wa nych, ale
ta k ¿e u ra to w ni ków. Dla te go, jak za uwa ¿a J. Cie æ kie wicz, w przy pa d ku ka ta strofy 
nie zbêd ne jest wpro wa dze nie „naty chmia sto we go, sko ordy nowa ne go dzia³ania
wie lu osób i in sty tu cji”19. Wy da je siê ta k ¿e, ¿e w³aœ nie umie jê t noœæ ko or dy na cji
dzia³añ ró ¿ nych s³u¿b ra to w ni czych ma naj wiê ksze zna cze nie dla efe kty w no œci
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materialne 
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ofiar

i poszkodowanych 

Œwiadkowie 
zdarzenia,
 gapie, ...

Dynamiczne, nieprzewidywalne zmiany i zagro¿enia w trakcie dzia³añ ratowniczych

Ró¿ne s³u¿by 
ratownicze

Ry s. 1. Czyn ni ki wp³ywaj¹ce na or ga ni za cjê ra tow ni c twa w tra kcie ka ta stro fy

îród³o: opra co wa nie w³asne.

19  J. Cie æ kie wicz: Wpro wa dze nie…, op. cit., s. 1.



akcji ra to w ni czych w przy pa d ku ka ta strofy lub zda rzenia ma sowego, co po twier -
dzaj¹ ana li zy akcji ra to w ni czej prze pro wa dzo nej 3 ma r ca 2012 r. pod czas wy pa d -
ku ko le jo we go pod Szcze ko ci na mi20. 

Ko or dy na cja dzia³añ ze spo³ów ra to w ni czych i ró ¿ nych s³u¿b po mo c ni czych
w tra kcie katastro fy wy ma ga ja s ne go okre œle nia pod mio tów, któ re ucze st nicz¹
w a kcji, ich ko m pe ten cji oraz pro ce dur po stê po wa nia.

2. Ro dzaje s³u¿b ra town icz ych uczestn icz¹cych w zda rzen iach
ma sow ych i ka tas trofa ch

W ka ¿ dym zda rze niu ma so wym lub ka ta stro fie ucze st nicz¹ co naj mniej trzy
ro dza je s³u¿b: Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na, jed no stki ra tow ni c twa me dy cz ne go
oraz Po li cja. Oczy wi œcie nie s¹ to wszy stkie or ga ni za cje, ja kie mog¹ byæ za an ga ¿o -
wa ne w tra kcie dzia³añ ra to w ni czych. W akcjach ra to w ni czych mog¹ braæ ta k ¿e
udzia³: stra¿ gmin na lub mie j ska, od dzia³y wo j sko we, jed no stki Stra ¿y Gra ni cz -
nej, spe cja li sty czne jed no stki ra to w ni cze, ta kie jak np. TOPR, GOPR lub
WOPR, a ta k ¿e s³u¿by sa ni ta r ne, or ga ni za cje spo³ecz ne itp.21

Za sa dy fun kcjo no wa nia sy ste mu ra tow ni c twa me dy cz ne go w kra ju okre œla
usta wa o Pa ñ stwo wym Rato w ni c twie Me dy cz nym22. Sy stem ra tow ni c twa me dy -
cz ne go na po zio mie wy ko na w czym sk³ada siê z dwóch ro dza jów jed no stek: szpi -
ta l nych od dzia³ów ra tun ko wych oraz ze spo³ów ra tow ni c twa me dy cz ne go23,
a pod mio ta mi wspó³pra cuj¹cymi z sy ste mem s¹ cen tra ura zo we oraz wy zna czo ne
od dzia³y szpi ta l ne. Ze spó³ ra tow ni c twa me dy cz ne go (ZRM) to jed no stka, któ ra
zo sta³a stwo rzo na, aby po dej mo waæ me dy cz ne dzia³ania ra to w ni cze w wa run -
kach przed szpi ta l nych i jest to pod sta wa kwa lifi kowa ne go sy ste mu po mo cy
przed szpi ta l nej24. Ze spó³ ra tow ni c twa me dy cz ne go uru cha mia ny jest na po le ce -
nie dys po zy to ra me dy cz ne go, któ ry jest odpo wie dzia l ny za przy j mo wa nie
zg³oszeñ o zda rze niach, usta la prio ry te ty i dys po nu je ZRM na mie j s ce zda rze -
nia25. 

Wy ró ¿ nia siê dwa ro dza je ze spo³ów ra tow ni c twa me dy cz ne go26: ze spo³y pod -
sta wo we oraz spe cja li sty czne. Ze spó³ pod sta wo wy sk³ada siê, z co naj mniej
dwóch osób, wœród któ rych zna j duj¹ siê pie lê g niar ka sy ste mu oraz ra to w nik me -
dy cz ny b¹dŸ te¿ dwóch ra to w ni ków me dy cz nych. Na to miast w sk³ad spe cjali -

112 Zeszyty Naukowe SGSP nr 53 (1) 2015

20  Ka ta stro fa ko le jo wa pod Szcze ko ci na mi – ra port spe cja l ny „Na Ra tu nek” nr 2/12, s. 50–51.
21  M. £ucz ko wska: Pro ble my jed noz nacz no œci po jêæ i te r mi nów z za kre su dzia³añ ra to w ni czych

w sy tu a cjach kry zy so wych, [w:] II Kon fe ren cja…, op. cit., s. 100.
22  Usta wa z 8 wrze œ nia 2006 r. o Pa ñ stwo wym Rato w ni c twie Me dy cz nym (Dz.U. 2006 nr 191,

poz. 1410, tekst jed no li ty (Dz.U. z 2013 r., poz. 757 z póŸn. zm.).
23  Ta m ¿e.
24  D. Ko³od ziej, R. Zie m ba: Sy stem …, op. cit., s. 29–33.
25  Roz porz¹dze nie Mi ni stra Zdro wia z 10 sty cz nia 2014 r. w spra wie ra mo wych pro ce dur przy j mo -

wa nia wez wañ przez dys po zy to ra me dy cz ne go i dys po no wa nia ze spo³ami ra tow ni c twa me dy cz ne go
(Dz.U. z 2014 r. poz. 66).

26  Usta wa z 8 wrze œ nia 2006 r. o Pa ñ stwo wym Rato w ni c twie Me dy cz nym – art. 36 ust. 1.



stycz ne go ze spo³u ra tow ni c twa me dy cz ne go wchodz¹ co naj mniej trzy oso by,
wœród któ rych jest miê dzy in ny mi le karz sy ste mu, pie lê g niar ka sy ste mu oraz ra -
to w nik me dy cz ny27.

Dru gim pod sta wo wym ro dza jem pod mio tów, któ re ucze st nicz¹ w dzia³aniach 
ra to w ni czych s¹ jed no stki wchodz¹ce w sk³ad Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo-
 Gaœni cze go (KSRG). Or ga ni za cjê oraz dzia³anie KSRG okre œla Roz porz¹dze nie
Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji w spra wie szcze gó³owych za sad
or ga ni za cji krajo we go sy ste mu ra to w ni czo-ga œ ni cze go28. Jed no stki tego sy ste mu
s¹ miê dzy in ny mi odpo wie dzia l ne za re a li za cjê akcji czyn no œci ra to w ni czych,
przy czym wy ró ¿ nia siê dwa ro dza je czyn no œci w ra mach tych akcji29:

a) czyn no œci ra to w ni cze pod sta wo we – s¹ wy ko ny wa ne przez wszy stkich ra -
to w ni ków sy ste mu w ra mach podsta wo wych dzie dzin ra tow ni c twa typu:
wa l ka z po ¿a ra mi, ra tow ni c two che mi cz ne, ra tow ni c two me dy cz ne, ra tow -
ni c two eko lo gi cz ne oraz ratownictwo techniczne, 

b) czyn no œci ra to w ni cze spe cja li sty czne – s¹ rea li zo wa ne z u¿y ciem sprzê tu
spe cjali stycz ne go i wy³¹cz nie przez prze szko lo nych ra to w ni ków. 

Za da nia rea li zo wa ne przez Ko men dan ta G³ów ne go PSP na ob sza rze wo je wó -
dz twa i po wia tu re a li zuj¹ od po wie d nio wo je wo do wie oraz sta ro sto wie. Z ko lei
bu r mi strzo wie i pre zy den ci miast ko or dy nuj¹ fun kcjo no wa nie krajo we go sy ste -
mu ratow niczo- gaœni cze go w za kre sie okre œlo nym przez wo je wo dê. W sk³ad
KSRG wchodz¹ jed no stki Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, jed no stki ochro ny prze -
ciwpo ¿a ro wej, któ re spe³niaj¹ wa run ki pod wzglê dem ka dro wym i wy po sa ¿e nia
tech ni cz ne go, okre œlo nym przez mi ni stra spraw we wnê trz nych30, a ta k ¿e in -
ne s³u¿by, in spe kcje, stra ¿e, in sty tu cje oraz pod mio ty, któ re na mocy umo wy
cywi lno pra w nej zgo dzi³y siê wspó³dzia³aæ w akcjach ra to w ni czych31. W pra kty ce
naj wiê cej pod mio tów, któ re wchodz¹ do KSRG, to jed no stki Pa ñ stwo wej Stra ¿y
Po ¿a r nej, wy bra ne jed no stki ocho t ni czej stra ¿y po ¿a r nej oraz nie któ re zak³ado -
we stra ¿e po ¿a r ne.

Stra¿ po ¿a r na to fo r ma cja, któ rej ce lem jest wa l ka z po ¿a ra mi, klê ska mi ¿y -
wio³owy mi oraz ró ¿ ny mi za gro ¿e nia mi mie js co wy mi32. Jed no stki fo r ma cji stra ¿y 
po ¿a r nej maj¹ cha ra kter umun du ro wa ny i s¹ wy po sa ¿o ne w spe cja li sty czny
sprzêt33. 

Po li cja to pod sta wo wy or gan pa ñ stwo wy odpo wie dzia l ny za bez pie cze ñ stwo
pu b li cz ne w ska li ca³ego kra ju, ale ta k ¿e na po zio mie re gio nu oraz jed no stek lo -
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27  Ta m ¿e, art. 36. ust. 1
28  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. nr 46, Poz. 239).
29  Ta m ¿e, art. 2 pkt 2.
30  Usta wa z 24 sie r p nia 1991 r. o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351, t.j. Dz.U.

z 2009 r. nr 178, poz. 1380).
31  Roz porz¹dze nie MSWiA 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 § 2 pkt 8.
32  Usta wa z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej (Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400, t.j. Dz. U.
33  Usta wa o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej – art. 1 ust. 1.



ka l nych – po wia tu i gmi ny. Aktem pra wnym re gu luj¹cym fun kcjo no wa nie Po li -
cji jest usta wa z 6 kwie t nia 1990 r. o Po li cji34. Po li cja to fo r ma cja mun du ro wa,
a jed no cze œ nie uz bro jo na, a jej g³ówne fun kcje to ochro na bez pie cze ñ stwa lu dzi
oraz utrzy my wa nie bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go35. Za da nia Po li cji s¹
wy szcze gól nio ne w przed mio to wej usta wie. S¹ to za rów no za da nia œci œle od -
nosz¹ce siê do celu g³ów ne go, ja kim jest ochro na bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub -
li cz ne go, jak te¿ za da nia do da t ko we, maj¹ce na celu uspra w nie nie fun kcjo no wa -
nia Po li cji, zwi¹zane ze wspó³prac¹ miê dzy na ro dow¹, pro wa dze niem sy ste mu
in fo r ma cji. Po li cja za j mu je szcze gó l ne mie j s ce w sy ste mie za pe w nie nia bez pie -
cze ñ stwa pub li cz ne go, gdy¿ jej g³ów nym ce lem jest za po bie ga nie prze stê pczo œci
oraz za po bie ga nie zja wi skom, któ re mog³yby stwo rzyæ ró ¿ ne za gro ¿e nia.

Ponad to Po li cja, zgod nie z art. 15 ust. 1 Usta wy o Pa ñ stwo wym Rato w ni c twie
Me dy cz nym, jest or ga ni zacj¹ nad zo ro wan¹ przez Mi ni stra Spraw We wnê trz nych 
i zo sta³a wy mie nio na jako jed no stka wspó³pra cuj¹ca z sy ste mem Pa ñ stwo we go
Ra tow ni c twa Me dy cz ne go. W ar ty ku le tym zo sta³y ta k ¿e wy mie nio ne inne pod -
mio ty wspó³pra cuj¹ce z sy ste mem – Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na, jed no stki ochro -
ny prze ciwpo ¿a ro wej, w³¹czo ne do KSRG, pod mio ty upra w nio ne do wy ko ny wa -
nia ra tow ni c twa gó r skie go, ra tow ni c twa wod ne go oraz inne jed no stki pod leg³e
lub nad zo ro wa ne przez mi ni stra w³aœci we go do spraw we wnê trz nych i Mi ni stra
Ob ro ny Na ro do wej.

Do da t ko wo w art. 16 ust.1 Usta wy o Rato w ni c twie Me dy cz nym zob li go wa no
Mi ni stra Spraw We wnê trz nych do stwo rze nia sy ste mu szko leñ po li cjan tów, co
ma nie baga te l ne zna cze nie dla sku te cz no œci dzia³añ ra to w ni czych.

3. Za da nia wy bra nych s³u¿b ra to w ni czych rea li zo wa ne pod czas
zda rzeñ ma so wym i ka ta strof

W przy pa d ku zda rzeñ ma so wych ka ¿ da z fo r ma cji ra to w ni czych ma inne za -
da nia, któ re s¹ okre œlo ne w prze pi sach re so r to wych da nej fo r ma cji. Inne prze pi sy 
w po sta ci ustaw, roz porz¹dzeñ oraz we wnê trz nych pro ce dur obo wi¹zuj¹ jed no -
stki stra ¿y po ¿a r nej KSRG, a inne jed no stki ra tow ni c twa me dycznego. Za da nia
jed no stek KSRG zo sta³y okre œlo ne w Roz porz¹dze niu MSWiA z 2011 r. w spra -
wie krajo we go sy ste mu ra to w ni czo-ga œ ni cze go. Od rê b ne za da nia zo sta³y przy pi -
sa ne jed no stkom ra tow ni c twa sy ste mu w przy pa d ku wa l ki z po ¿a ra mi, klêsk ¿y -
wio³owych oraz w przy pa d ku ra tow ni c twa che mi cz ne go, tech ni cz ne go,
me dy cz ne go i eko logi cz ne go36. 
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34  Usta wa z 6 kwie t nia 1990 r. o Po li cji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179, tekst jed no li ty Dz.U. 2011 r.
nr 287 poz. 1687, z póŸn. zm.).

35  Usta wa o Po li cji – art. 1 ust. 1.
36  Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 18 lu te go 2011r. w spra wie

szcze gó³owych za sad or ga ni za cji krajo we go sy ste mu ra to w ni czo – ga œ ni cze go (Dz.U. 2011 nr 46
poz. 239).



W naj bar dziej ogó l nym ujê ciu za da nia jed no stek stra ¿y po ¿a r nej obe j muj¹
pla no wa nie, orga ni zo wa nie oraz re a li za cjê dzia³añ ra to w ni czych, któ rych ce lem
jest ra to wa nie ¿y cia, zdro wia, mie nia lub œro do wiska. Dzia³ania jed no stek KSRG 
pod czas akcji ra to w ni czej po le gaj¹ na ko le j nym wy ko na niu ró ¿ nych czyn no œci,
wœród któ rych naj wa¿ nie j sze to37: 

a) iden ty fi ka cja ro dza ju, za siê gu i cha ra kte ru za gro ¿e nia, 
b) za bez pie cze nie i oz na ko wa nie stre fy dzia³ania jed no stek stra ¿y, w tym

stre fy nie bez pie cz nej, w któ rej dzia³a je dy nie stra¿ po ¿a r na, 
c) wy³¹cze nie in sta la cji oraz urz¹dzeñ, któ re maj¹ lub mog¹ mieæ wp³yw na

bez pie cze ñ stwo osób po szko do wa nych oraz s³u¿b ra to w ni czych; do ty czy
to g³ów nie in sta la cji ele ktry cz nych, ga zo wych, wod nych, 

d) wy ko na nie czyn no œci, któ re umo ¿ li wiaj¹: 
– do ta r cie i wy ko na nie do stê pu do osób za gro ¿o nych i po szko do wa nych,
– udzie le nie pie r wszej po mo cy przed me dy cz nej, 
– przy go to wa nie dróg ewa ku a cji,
– ewa ku a cjê po szko do wa nych spo za stre fy za gro ¿e nia,

e) li k wi da cja za gro ¿eñ, któ re wy stê puj¹ w tra kcie klê ski ¿y wio³owej, 
f) przy go to wa nie i sto so wa nie w³aœci we go sprzê tu w za le ¿ no œci od za kre su

i ro dza ju klê ski ¿y wio³owej,
g) zarz¹dza nie stref¹ za gro ¿e nia – wy zna cza nie gra nic lub ich zmia na,
h) wez wa nie i uru cho mie nie do da t ko wych si³ oraz œro d ków wchodz¹cych

w sk³ad KSRG, 
i) oce na za kre su klê ski ¿y wio³owej i jej sku t ków.
Jed no stki stra ¿y po ¿a r nej s¹ za tem pod sta wo wy mi jed no stka mi, któ re or ga ni -

zuj¹ i re a li zuj¹ dzia³ania ra to w ni cze w stre fie za gro ¿e nia. Stra ¿a cy czê sto do cie -
raj¹ do po szko do wa nych i wy do staj¹ te oso by z uwiê zie nia w stre fie nie bez pie cz -
nej. Dla te go bar dzo czê sto po dej muj¹ akcjê ra tow ni c twa me dy cz ne go w po sta ci
udzie le nia po szko do wa nym pie r wszej po mo cy. Obe c nie w jedno stkach stra ¿y
po ¿a r nej KSRG wie le osób po sia da pro fe sjo nal ne prze szko le nie w za kre sie
udzie la nia pie r wszej po mo cy po szko do wa nym, wed³ug od po wied nich pro ce dur.
Za sa dy udzie la nia po mo cy me dy cz nej przez jed no stki ratow niczo -gaœ ni cze
KSRG zo sta³y po da ne w wy ty cz nych Ko men dan ta G³ów ne go Pa ñ stwo wej Stra ¿y 
Po ¿a r nej z 2013 r. w spra wie za sa dy or ga ni za cji ra tow ni c twa me dy cz ne go
w KSRG38. W wy ty cz nych zak³ada siê, ¿e wszy stkie jed no stki ratow niczo -gaœ ni -
cze Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej oraz wy bra ne jednostki ochro ny prze ciwpo ¿a ro -
wej (je œli po sia daj¹ co naj mniej dwóch prze szko lo nych ra to w ni ków) re a li zuj¹ za -
da nia zwi¹zane z rato w nictwem me dycznym w KSRG39.
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37  J. Sko czy las: Pra wo ra to w ni cze, Le xis Ne xis, Wa r sza wa 2011, s. 58–60.
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Ko men dant G³ówny Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, Wa r sza wa 2013.
39  Ta m ¿e – pkt 3.1.



Stra ¿e po ¿a r ne (pa ñ stwo wa i ocho t nicze) za pe w niaj¹ rów nie¿ trans port osób
posz ko do wa nych. W ra mach KSRG wy stê puj¹ ta k ¿e spe cja li sty czne jed no stki
za j muj¹ce siê po szu ki wa niem osób w gru zo wi skach bu dyn ków, rato w ni c twem
w za gro ¿e niach che mi cz nych oraz rato w ni c twem wod nym. Dru gim ro dza jem
jed no stek, któ re s¹ nie zbêd ne w ka ¿ dej akcji ra tun ko wej w zda rze niu ma so wym
lub ka ta stro fie s¹ s³u¿by ra tow ni c twa me dy cz ne go. S³u¿by te fun kcjo nuj¹ na
pod sta wie usta wy o Pa ñ stwo wym Rato w ni c twie Me dy cz nym. Ra tow ni c two me -
dy cz ne w myœl po wy ¿szej usta wy wcho dzi w sk³ad Kra jo we go Sy ste mu Ochro ny
Zdro wia, któ re go pod sta wo wym za da niem jest po dej mo wa nie dzia³añ le cz ni -
czych i ra to w niczych wo bec ka ¿ dej oso by, zna j duj¹cej siê w sta nie za gro ¿e nia
w³as ne go zdro wia lub ¿y cia40. Na to miast za naj wa¿ nie j sze za da nia s³u¿b ra tow -
ni c twa me dy cz ne go uwa ¿a siê41: 

a) stwo rze nie sy ste mu ³¹czno œci, któ ry gwa ran tu je mo ¿ li woœæ naty chmia sto -
we go wez wa nia po mo cy do osób wy ma gaj¹cych po mo cy me dy cz nej,

b) jak naj szy b sze (niezw³ocz ne) przy by cie na mie j s ce zda rze nia ze spo³u ra -
tow ni c twa me dy cz ne go oraz pod jê cie nie zbêd nych dzia³añ me dy cz nych
o cha ra kte rze ra to w ni czym, 

c) za pe w nie nie trans po rtu ran nych i po szko do wa nych, wed³ug po trzeb oraz
sta nu pa cjen ta do naj bli ¿ sze go Szpi ta l ne go Od dzia³u Ra tun ko we go (SOR)
lub izby przy jêæ albo do od dzia³u sto so w ne go dla ro dza ju nag³ego za gro ¿e -
nia ¿y cia lub zdro wia,

d) udzie l nie po mo cy me dy cz nej i le cz ni c twa w pla ców kach me dy cz nych.
Ze spó³ Ra tow ni c twa Me dy cz ne go jest od rêbn¹ jed nostk¹, sk³adaj¹c¹ siê

z osób, któ re po tra fi¹ udzie liæ po mo cy me dy cz nej po szko do wa nym i s¹ wy po sa -
¿o ne w nie zbêd ny sprzêt me dy cz ny, le ka r stwa, œro d ki trans po rtu. Jego pod sta wo -
wym za da niem jest re a li za cja dzia³añ me dy cz nych w wa run kach przed szpi ta l -
nych42. Ze spó³ Ra tow ni c twa Me dy cz ne go ZRM jest uru cha mia ny na pod sta wie
de cy zji dys po zy to ra me dy cz ne go, któ ry przy j mu je in fo r ma cjê o zda rze niu
w Cen trum Po wia da mia nia Ra tun ko we go (CPR). CPR fun kcjo nu je na pod sta wie 
usta wy z 22 li sto pa da 2013 r. o sy ste mie po wia da mia nia ra tun ko we go43 i wy stê pu -
je na po zio mie po wia tu. Jest „zin te gro wa nym sta no wi skiem dys po no wa nia
i zarz¹dza nia sy ste mem ra tow ni c twa na da nym te re nie, przy j muj¹cym wez wa nia
ra tun ko we do tycz¹ce wszy stkich s³u¿b ra to w ni czych, opa r tym na wspó l nym nu -
me rze te le fo nu ra tun ko we go – nu mer 112”44.
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40  D. Ko³od ziej, R. Zie m ba: Sy stem Ochro ny Zdro wia w Pol sce, Wo j sko wa Fa r ma cja i Me dy cy na
2010, nr 3 (1), s. 29–32.

41  Ta m ¿e, s. 29–32.
42  J. Kosy dar- Bo che nek, D. Ozga, J. Szy ma ñ ska, B. Le wan do wski: Sy stem ra tow ni c twa me dy cz -

ne go na œwie cie a sy stem pol ski, Zdro wie Pu b li cz ne 2012, nr 1 (122), s. 74.
43  Usta wa z 22 li sto pa da 2013 r. o sy ste mie po wia da mia nia ra tun ko we go (Dz.U. poz. 1635 oraz

z 2014 r. poz. 1877 i 1915),
44  K. Ko wa l czyk, S. Rump, Z. Ko³aci ñ ski: Me dy cy na ka ta strof che mi cz nych, Wy daw ni c two Le kar -

skie PZWL, Wa r sza wa 2004, s. 53.



Dys po zy tor me dy cz ny przy j mu je in fo r ma cje o zda rze niu i po dej mu je de cyzjê
o uru cho mie niu ze spo³ów ra to w ni czych. Jego za da niem jest ta k ¿e usta le nie prio -
ry te tu za dys pono wa nia ZRM, utrzy my wa nie z nim kon ta ktu i prze ka zy wa nie
nie zbêd nych infor ma cji, np. wska za nie, na ¿¹da nie ZRM, szpi ta l ne go od dzia³u
ra tun ko we go lub w³aœci we go szpi ta la, do któ re go dana oso ba ma byæ prze wie zio -
na45. Me dy cz ne czyn no œci ra tun ko we, któ re wy ko nu je ZRM, s¹ rea li zo wa ne
niezw³ocz nie po przy by ciu na mie j s ce zda rze nia. W przy pa d ku ra tow ni c twa me -
dy cz ne go, w wy pa d kach mno gich oraz w przy pa d ku ka ta strof, ma za sto so wa nie
pro ce du ra se gre ga cji po szko do wa nych na zy wa na tria ge. Pod tym okre œle niem ro -
zu mie siê zarz¹dza nie ry zy kiem to wa rzysz¹cym od dzia³om ra tun ko wym pod czas 
udzie la nia po mo cy me dy cz nej, a jej ce lem jest bez pie cz ny po dzia³ oraz przep³yw
pa cjen tów46. Ce lem se gre ga cji me dy cz nej jest zwiê ksze nie sku te cz no œci dzia³añ
s³u¿b ra tow ni c twa w taki spo sób, by by³o mo ¿ li we za pe w nie nie ci¹g³ej dzia³al no -
œci ra to w ni czej, jak naj wiê kszej liczbie osób po szko do wa nych pod czas ca³ego
okre su dzia³añ ra tun ko wych47.

Trze cim pod sta wo wym ro dza jem s³u¿b, któ ry ucze st ni czy w dzia³aniach ra to -
w ni czych zwi¹za nych ze zda rze nia mi ma so wych i ka ta stro fa mi jest Po li cja. 

W przy pa d ku Poli cji do ty ch czas nie zo sta³y jed noz na cz nie okre œlo ne za sa dy
po stê po wa nia w przy pa d ku zda rzeñ ma so wych oraz ka ta strof. Komen dant
G³ówny Po li cji wyda³ zarz¹dze nia, któ re wpra w dzie nie do tycz¹ wprost zda rzeñ
ma so wych, ale ró ¿ ne go ro dza ju sy tu a cji zwi¹za nych z sy tu a cja mi kry zy so wy mi
i s¹ to:

a) Zarz¹dze nie nr 24 Ko men dan ta G³ów ne go Po li cji z 10 li sto pa da 1998 r.
w spra wie re a li za cji przez Po licjê zadañ w wa run kach ka ta strof na tu ra l -
nych i awa rii te ch ni cz nych (Dz.Urz. KGP z 1999 r. nr 7, poz. 36), 

b) Zarz¹dze nie nr 1429 Ko men dan ta G³ów ne go Po li cji z 31 grudnia 2004 r.
w spra wie wpro wa dze nia w Po li cji pro ce dur re a go wa nia w sy tu a cjach kry -
zy so wych (Dz.Urz. KGP z 2005 r. nr 3, poz. 8),

c) Zarz¹dze nie nr 23 Ko men dan ta G³ów ne go Po li cji z 24 wrze œ nia 2014 r.
w spra wie me tod i form przy go to wa nia i re a li za cji dzia³añ Po li cji w zwi¹zku
ze zda rze niem kry zy so wym (Dz.Urz. KGP z 2014 r. nr 9, poz. 65).

Z tych zarz¹dzeñ wy ni ka, ¿e dzia³anie Poli cji w sy tu a cji kry zy so wej, wiêc ta k -
¿e w przy pa d ku zda rze nia ma so we go lub ka ta stro fy, od no si siê do czte rech eta -
pów48:

a) za po bie ga nie zda rze niu, 
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45  Roz porz¹dze nie Mi ni stra Zdro wia z 10 sty cz nia 2014 r. w spra wie ra mo wych pro ce dur przy j mo -
wa nia wez wañ przez dys po zy to ra me dy cz ne go i dys po no wa nia ze spo³ami ra tow ni c twa me dy cz ne go.
(Dz.U. z 2014, poz. 66).

46  K. Mack way - Jo nes, J. Ma r s den, J. Win d le: Tria ge. Ra tun ko wa se gre ga cja me dy cz na, red. wy da -
nia pol skie go J. Ja ku ba sz ko, El se vier Ur ban & Pa r t ner, Wroc³aw 2006, s. 2–20.

47  K. So sa da, W. ¯ura wi ñ ski, A. Ni czy po ruk: Po moc me dy cz na w zda rze niach ma so wych i ka ta -
stro fach, [w:]  A Za wa dz ki (red.): Me dy cy na ra tun ko wa i ka ta strof, Wa r sza wa 2011, s. 369–370.

48  P. So biech, A. Wi li so wski: Za da nia Po li cji w wa run kach ka ta strof na tu ra l nych i awa rii te ch ni cz -
nych, Wy daw ni c two Szko³y Po li cji w Ka to wi cach, Ka to wi ce 2009, s. 5–15. 



b) przy go to wa nie dzia³ania,
c) re a go wa nie,
d) od bu do wa.
Naj wiê ksze zna cze nie dla wspó³pra cy Po li cji z in ny mi jed no stka mi rato w ni -

czy mi maj¹ fazy przy go to wa nia i re a go wa nia. Po zo sta³e eta py mog¹ w du ¿ym sto -
p niu zo staæ zrea li zo wa ne przez Poli cjê sa mo dzie l nie.

W fa zie przy go to wa nia Poli cji do zda rzeñ kry zy so wych naj wa¿ nie j sza jest re a -
li za cja za dañ zwi¹za nych z pla no wa niem, opi suj¹cym spo sób re a go wa nia na
okre œlo ne ro dza je za gro ¿eñ, a ta k ¿e zgro ma dze nie od po wied nich si³ i œro d ków,
któ re s¹ nie zbêd ne do efe kty w ne go re a go wa nia na kry zys. W pra kty ce dzia³ania
te s¹ rea li zo wa ne przez kie ro w ni ka jed no stki orga niza cy j nej Poli cji i po le gaj¹
na49:

a) przy go to wa niu pla nu dzia³añ dla po ten cja l nej sy tu a cji w po sta ci ka ta stro fy 
na tu ra l nej lub awa rii te ch ni cz nej – na pod sta wie in fo r ma cji uzy ska nych
od in nych s³u¿b odpo wie dzia l nych za dzia³ania ra to w ni cze o za gro ¿e -
niach, któ re mog¹ wyst¹piæ na ob sza rze w³aœci wo œci da nej jed no stki Poli -
cji,

b) zor gani zo wa nie sta no wi ska kie ro wa nia, a ta k ¿e sy ste mów ³¹czno œci nie -
zbêd nych do re a li za cji za dañ zwi¹za nych z za gro ¿e niem oraz umo ¿ li -
wiaj¹cych wspó³dzia³anie z in ny mi or ga na mi ad mi ni stra cji pu b li cz nej
i s³u¿bami,

c) wpro wa dze nie za sad oraz spo so bów ala r mo wa nia po li cjan tów z da nej jed -
no stki,

d) gro ma dze nie oraz przy go to wa nie si³ oraz œro d ków do wy ko rzy sta nia w sy -
tu a cji kry zy su,

e) wy po sa ¿e nie fun kcjo na riu szy w œro d ki oraz sprzêt nie zbêd ny w tra kcie
akcji ra to w ni czych,

f) orga ni zo wa nie szko leñ, tre nin gów, pra kty cz nych æwi czeñ wraz z in ny mi
pod mio ta mi, któ re mog¹ ucze st ni czyæ w akcjach ra to w ni czych. 

Naj wa¿ nie j szym do ku men tem w da nej jed no st ce Poli cji jest plan dzia³ania na
wy pa dek wyst¹pie nia ró ¿ ne go ro dza ju za gro ¿eñ. Za rys pla nu po wi nien zo staæ uz -
go d nio ny z w³aœci wym tery to ria l nie or ga nem ad mi ni stra cji pu b li cz nej na po zio -
mie po wiatu lub wo je wó dz twa. Na to miast plan dla da nej jed no stki orga niza cy j -
nej Poli cji opra co wu je ze spó³ ds. ob ron nych jed no stki50. 

W przy pa d ku fazy re a go wa nia jed no stek Poli cji na sy tu a cjê kry zy sow¹
wyró¿nia siê dwa pod sta wo we eta py: dzia³añ wstê p nych oraz w³aœci wej akcji ra -
to w ni czej. W tra kcie dzia³añ wstê p nych fazy re a go wa nia zada niem jed no stek
Poli cji jest przy jê cie wiado mo œci o da nym zda rze niu, we ry fi ka cja tego zda rze nia,
po wia do mie nie s³u¿b oraz skie ro wa nie na mie j s ce zda rze nia pa tro li po li cy j nych,

118 Zeszyty Naukowe SGSP nr 53 (1) 2015

49  M. Ba tóg, I. Char ko, K. No wi cki: Za da nia Po li cji w sy tu a cjach kry zy so wych, Wy daw ni c two
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50  M. Ba tóg, I. Char ko, K. No wi cki: Za da nia Po li cji…, s. 12–15.



któ re zna j duj¹ siê w po bli ¿u51. Dru gi etap fazy re a go wa nia obe j mu je trzy sfe ry za -
dañ52 z za kre su ala r mo wa nia i ostrze ga nia, do tycz¹ce dzia³añ porz¹dko wych oraz
bez po œred nie dzia³ania ra to w ni cze. W za kre sie ala r mo wa nia i ostrze ga nia do za -
dañ jed no stek Poli cji nale¿y:

a) uzy ska nie in fo r ma cji o zdarzeniu oraz trans fo r ma cja tej informa cji dla ce -
lów kie ro wa nia, do wo dze nia a ta k ¿e wspó³dzia³ania,

b) prze ka za nie in fo r ma cji oraz ko mu ni ka tów o wy stê puj¹cym za gro ¿e niu
wszy stkim zain tere so wa nym z wy ko rzy sta niem po li cy j nych sy ste mów
³¹czno œci i urz¹dzeñ nag³aœ niaj¹cych,

c) udo stê p nie nie œro d ków ³¹czno œci bêd¹cych w po sia da niu Poli cji in nym
s³u¿ bom ra to w ni czym, w ra mach ich bie¿¹cych po trzeb, przy czym bez po -
œred ni¹ obs³ugê urz¹dzeñ ³¹czno œci mog¹ pro wa dziæ wy³¹cz nie po li cjan ci. 

Dru gi ro dzaj dzia³añ jed no stek Poli cji w tra kcie fazy re a go wa nia to dzia³ania
o cha ra kte rze porz¹dko wym, w ra mach któ rych wyró ¿ nia siê na stê puj¹ce za da nia 
pod od dzia³ów Poli cji53:

a) za pe w nie nie swo bo dy do ja z du, a ta k ¿e wy ja z du ró ¿ nym eki pom ra tun -
kowym na mie j s ce zda rze nia i zor gani zo wa nie ob ja z dów dla re jo nu ob jê te -
go akcj¹ ratunkow¹,

b) za bez pie cze nie porz¹dku na te re nie pra cy ekip ra tun ko wych (w sfe rze nie -
bez pie cz nej i stre fach po mo cy i ocze ki wa nia oraz stre fie trans po rtu) oraz
miejsc, któ re mog¹ sta no wiæ za gro ¿e nie dla osób – wszy stkich ucze st ni -
ków zda rze nia kryzysowego,

c) za po bie ga nie po wsta wa niu pa ni ki i zbie go wi ska, któ re mog³yby utrudniaæ 
lub wrêcz unie mo ¿ li wiaæ pro wa dze nie akcji ra to w ni czej,

d) egze k wo wa nie prze pi sów porz¹dko wych, a ta k ¿e po le ceñ wy da wa nych
przez kie ruj¹cego dzia³ania mi rato w ni czy mi,

e) pi lo to wa nie trans po rtu s³u¿b ra to w ni czych w za kre sie wy wo ¿e nia ran -
nych, za po bie ga nie blo ko w nia ich prze ja z dów, 

f) po ma ga nie przy wy zna cza niu miejsc, w któ rych na stê pu je par ko wa nie
oraz zbiór ka po ja z dów ewa ku a cji, 

g) info r mo wa nie osób post ron nych i ucze st ni ków zda rze nia kry zy so we go
o d ro dze doj œcia do mie j s ca zbió rek oraz ewa ku a cji, 

h) pi lo to wa nie i kie ro wa nie ru chem pie szym, ko lumn po ja z dów pod czas
prze mie sz cza nia siê lud no œci ob jê tej ewa ku acj¹,

i) ochro na porz¹dku w pun ktach se gre ga cji i po mo cy me dy cz nej oraz w punktach 
zbie ra nia po szko do wa nych i przy go to wa nia ich do da l sze go trans po rtu,

j) ochro na mie nia, któ re po zo sta³o na mie j s cu wy stê po wa nia za gro ¿e nia oraz 
w mie j s cach jego sk³ado wa nia i mie nia po rzu co ne go (przy pa d ko wo lub
przy mu so wo), 
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51  M. Ba tóg, I. Char ko, K. No wi cki: Za da nia Po li cji…, s. 12–15.
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k) prze szu ka nie te re nu w celu ze bra nia, oz na ko wa nia i zde po no wa nia po rzu -
co ne go mie nia,

l) prze ka zy wa nie ró ¿ nym oso bom in fo r ma cji do tycz¹cych miejsc po mo cy
me dy cz nej, miejsc ewa ku a cji oraz miejsc prze cho wy wa nia mie nia, 

m) do ko ny wa nie iden ty fi ka cji oraz pro wa dze nie wy ka zów ofiar.
Oprócz dzia³añ porz¹dko wych w fa zie re a go wa nia Po li cja jest ta k ¿e zo bo -

wi¹zana do re a li za cji bez po œred nich dzia³añ ra to w ni czych. Za da nia, ja kie zosta³y 
prze wi dzia ne dla jed no stek Poli cji w przy pa d ku bez po œred nich dzia³añ ra to w ni -
czych, obe j muj¹54:

a) udzie la nie po mo cy oso bom po szko do wa nym, a ta k ¿e osobom nie pe³no -
spra w nym, sta r szym, cho rym, dzie ciom – wy pro wa dza nie ich ze stre fy za -
gro ¿e nia oraz udo stê p nia nie po li cy j nych œro d ków trans po rtu dla po trzeb
osób po szko do wa nych i ewa ku o wa nych oraz ich mienia,

b) udzie la nie pie r wszej po mo cy przed me dy cz nej w sy tu a cjach nag³ych, 
c) udo stê p nia nia po li cy j nych œro d ków trans po rtu oraz obie któw dla po trzeb

s³u¿b ra to w ni czych,
d) po moc w za kre sie prac, któ rych ce lem jest za bez pie cze nie urz¹dzeñ i in sta -

la cji te ch ni cz nych, w sy tu a cji po ten cja l nej eska la cji za gro ¿e nia oraz przy
bra ku wy sta r czaj¹cych dzia³añ in nych s³u¿b ra to w ni czych. 

Z przed sta wio nych opi sów wy ni ka, ¿e trzy pod sta wo we s³u¿by, któ re naj czê -
œciej ucze st nicz¹ w dzia³aniach ra to w ni czych w zda rze niach ma so wych lub ka ta -
stro fach, maj¹ œci œle okre œlo ne za da nia, któ re wy ni kaj¹ za rów no z za dañ za pi sa -
nych w usta wach, jak i ich in ter pre ta cji w po sta ci zarz¹dzeñ lub wy ty cz nych
ko men dan tów g³ów nych – od po wie d nio PSP oraz Po li cji. 

Jed no stki stra ¿y po ¿a r nej re a li zuj¹ g³ówne za da nia ra to w ni cze w za kre sie iden -
ty fi ka cji po szko do wa nych i za gro ¿eñ, wy do by wa nia ich i trans po rtu ze stre fy nie -
bez pie cz nej do stre fy udzie la nia po mo cy me dy cz nej. Na jed no stkach KSRG spo -
czy wa g³ówny ciê ¿ar wszy stkich dzia³añ ra tow ni c twa tech ni cz ne go. Naj czê œciej
stra ¿a cy udzie laj¹ pie r wszej po mo cy. Jed no stki sy ste mu ra tow ni c twa me dy cz ne go
s¹ odpo wie dzia l ne za sku te cz ne udzie le nie pro fe sjo nal nej po mo cy po szko do wa -
nym i za pe w nie nie ich trans po rtu do szpi ta li i od dzia³ów ra tun ko wych. Ko rzy staj¹ 
przy tym z te ch ni ki se gre ga cji me dy cz nej, pro ce dur po stê po wa nia w rato w ni c twie
me dy cz nym oraz z ró ¿ nych te ch ni cz nych œro d ków u³atwiaj¹cych dzia³ania ra to w -
ni cze – ZRM oraz Lo t ni cze mu Po go to wiu Ra tun ko we mu (HEMS). 

Na to miast Po li cja ma za za da nie za pe w niæ ochro nê wszy stkich osób, któ re
ucze st nicz¹ w sy tu a cji kry zy so wej, a ta k ¿e ich mie nia, ochro nê szla ków i dróg
trans po rto wych oraz za bez pie czyæ s³u¿by ra to w ni cze przed in ge rencj¹ osób
post ron nych55.
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54  P. So biech, A. Wi li so wski: Za da nia Po li cji w wa run kach ka ta strof…, op. cit., s. 2–15. 
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4. Kie row anie akcj¹ ra town icz¹ w cza sie zda rzeñ ma sow ych
i ka tas trof

W usu wa niu sku t ków ka ta strof i wy pa d ków ma so wych zwy kle ucze st ni czy
wie le s³u¿b po sia daj¹cych swo je kie row ni c two i spe cy fi cz ne pro ce du ry dzia³ania.
W zwi¹zku z po wy ¿szym w przy pa d ku tego ro dza ju zda rze nia nie zbêd ne jest
stwo rze nie sy ste mu jed no li te go do wo dze nia. Wed³ug au to rów ame ryka ñ skie go
pod rê cz ni ka dla ra to w ni ków me dy cz nych – Su san M. Briggs oraz Ka t hryn
H. Brin s field „sy stem jed no li te go do wo dze nia za pe w nia stwo rze nie od po wied -
niej stru ktu ry dzia³añ oraz wspó l ne go jê zy ka, któ ry umo ¿ li wia ró ¿ nym or ga ni za -
cjom i do wó dztwom po szcze gó l nych or ga ni za cji efe ktywn¹ wspó³pra cê pod czas
ka ta strof lub wy pa d ku ma so we go”56.

W pra kty ce za sa da jed noo sobo we go kie row ni c twa akcji ra to w ni czej w przy -
pa d ku zda rzeñ ma so wych lub ka ta strof nie jest jed noz na cz nie okre œlo na usta wo -
wo. Od rê b ny oœro dek kie ro wa nia dzia³ania mi s³u¿b KSRG okre œla usta wa o Pa ñ -
stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, a od rê b ny oœro dek w³adzy kie ro w ni czej wo bec jed no -
stek ra tow ni c twa me dy cz ne go wpro wa dza Usta wa o Pa ñ stwo wym Rato w ni c twie
Me dy cz nym.

Wed³ug art. 20 ust. 1. Usta wy o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej akcjê ra to w nicz¹
or ga ni zu je i kie ru je ni¹ Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na. Ponad to w art. 21 ust. 2. Usta -
wy o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej wpro wa dzo no po jê cie stra ¿a ka kie ruj¹cego
akcj¹ ra to w nicz¹, któ re mu zo sta³y przy zna ne spe cja l ne upra w nie nia zarz¹dcze.
Upra w nie nia te zo sta³y ta k ¿e po twier dzo ne w Roz porz¹dze niu Rady Mi ni strów
z 4 li pca 1992 r. w spra wie za kre su i try bu ko rzy sta nia z praw przez kie ruj¹cego
dzia³aniem ra to w ni czym57. Kie ruj¹cy akcj¹ ra to w nicz¹ ma pra wo w sy tu a cji wy ¿ -
szej ko nie cz no œci do wy da nia de cy zji do tycz¹cej:

a) ewa ku a cji mie nia i osób z ob sza ru, na któ rym pro wa dzi siê akcjê ra to w -
nicz¹, 

b) wy bu rze nia lub wy ko na nia prac roz biór ko wych,
c)  za trzy ma nia ko mu ni ka cji l¹do wej, 
d) za ka zu prze by wa nia osób post ron nych w re jo nie akcji ra to w ni czej,
e) udo stê p nie nie po ja z dów, œro d ków nie zbêd nych do akcji ra to w ni czej, 
f)  ¿¹da nie nie zbêd nej po mo cy od in sty tu cji pa ñ stwo wych, jed no stek go spo -

da r czych, or ga ni za cji spo³ecz nych oraz od oby wa te li. 
Za tem w³ad z two kie ruj¹cego akcj¹ ra to w nicz¹ wo bec in nych s³u¿b ra tow ni c -

twa me dy cz ne go i Po li cji do ty czy prze de wszy stkim ¿¹da nia nie zbêd nej po mo cy,
któ ra zgod nie z Roz porz¹dze niem Rady Mi ni strów z 1992 r. mo¿e przy j mo waæ
fo r mê bez po œred nie go wy ko na nia wska za nych czyn no œci. 
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W przy pa d ku ze spo³ów ra tow ni c twa me dy cz ne go wy stê pu je oso ba uz na wa na
za kie ruj¹cego wszy stki mi ZRM, któr¹ jest le karz kie ruj¹cy. Le ka rzem kie -
ruj¹cym, w pie r wszym eta pie akcji ra to w ni czej, jest le karz z ze spo³u spe cjali s -
tycz ne go ra tow ni c twa me dy cz ne go, któ ry jako pie r wszy przy by³ na mie j s ce wy -
pa d ku i roz pocz¹³ akcjê ra to w nicz¹58. W przy pa d ku zda rzeñ ma so wych
i ka ta strof, gdy sy tu a cja prze kra cza ko m pe ten cje le ka rza kie ruj¹cego, le ka rza kie -
ruj¹cego wy zna cza dys po zy tor me dy cz ny (art. 41 ust. 1 usta wy o Pa ñ stwo wym
Rato w ni c twie Me dy cz nym). Do naj wa¿ nie j szych za dañ le ka rza kie ruj¹cego akcj¹ 
ra to w nicz¹ na le¿¹ czyn no œci, ta kie jak59: 

a) kie ro wa nie ze spo³ami ra tow ni c twa me dy cz ne go na mie j s cu, 
b) kie ro wa nie prze bie giem se gre ga cji me dy cz nej ofiar, 
c) kie ro wa nie pun ktem po mo cy me dy cz nej oraz trans po rtem po szko do wa nych,
d) po wia da mia nie cen trum ope racy j ne go o cha ra kte rze wy pa d ku, o li cz bie

po szko do wa nych i ofiar, o ura zach oraz o nie zbêd nych po trze bach ra tow -
ni c twa me dy cz ne go.

W przy pa d ku po li cjan tów wy stê pu je œcis³a pod leg³oœæ s³u¿ bowa ka ¿ de go po li -
cjan ta do wó d cy in ter we ncji po li cy j nej, akcji lub ope ra cji po li cy j nej60.

Po wsta je za tem dy le mat, któ ry mo¿e mieæ po li cjant lub na wet do wó d ca in ter -
we ncji, akcji lub ope ra cji po li cyjnej: Jak za cho waæ siê w sy tu a cji, gdy bez po œred -
ni prze³o¿o ny s³u¿ bo wy oraz stra ¿ak kie ruj¹cy akcj¹ ra to w nicz¹ wy dadz¹ sprze -
cz ne de cy zje? Któr¹ de cy zjê wy ko naæ w pie r wszej ko le j no œci? Czy po li cjant mo¿e 
nie wy ko naæ po le ce nia kie ro w ni ka akcji ra to w ni czej, gdy nie ma wy ra Ÿ ne go roz -
ka zu swo je go prze³o¿o ne go w tym za kre sie? 

Dy le ma ty te mo ¿ na roz wi¹zaæ, wpro wa dzaj¹c za sa dê jed ne go prze³o¿o ne go.
Wów czas kie ruj¹cy akcj¹ ra to w nicz¹ zwra ca³by siê z wnio skiem do do wó d cy pod -
od dzia³u po li cyj ne go, a ten wy da wa³by roz ka zy swo im podw³ad nym. Za pe w ne
w wiê kszo œci sy tu a cji pra kty cz nych w³aœ nie w taki spo sób na stê pu je zarz¹dza nie
wszy stki mi s³u¿ ba mi i oso ba mi, któ re bior¹ udzia³ w akcji ra to w ni czej, ka ta stro fie
lub zda rze niach ma so wych. Wa r to jed nak uporz¹dko waæ te za sa dy usta wo wo.

We wnê trz ne za sa dy wspó³pra cy Po li cji z in ny mi pod mio ta mi w tra kcie sy tu a -
cji kry zy so wej sta ra siê uporz¹dko waæ Zarz¹dze nie nr 1429 Ko men dan ta G³ów -
ne go Po li cji z 31 grudnia 2004 r. w spra wie wpro wa dze nia w Po li cji pro ce dur re a -
go wa nia w sy tu a cjach kry zy so wych. Zarz¹dze nie to, w po sta ci pro ce dur
umie sz czo nych w za³¹czni ku nr 1, okre œla za sa dy dzia³ania Poli cji w za kre sie61:

a) cha ra kte ry styki po wo duj¹cej dan¹ sy tu a cjê kry zy sow¹,
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b) po ten cja l nych za gro ¿eñ, któ re mog¹ siê po ja wiæ wed³ug Po li cji, 
c) za dañ i czyn no œci, któ re maj¹ byæ rea li zo wa ne przez Po li cjê w eta pie

wstêp nym i eta pie rea liza cy j nym, 
d) za kre su wspó³dzia³ania z orga ni za cja mi poza poli cyj ny mi,
e) pod staw pra wnych dzia³añ. 
W zarz¹dze niu zo sta³y omó wio ne na stê puj¹ce ro dza je sy tu a cji kry zy so wych:

pro te sty spo³ecz ne, w tym blo ka dy szla ków komu nika cy j nych, oku pa cja i blo ka -
da obie któw, ata ki ter rory sty cz ne, nie wy pa³y i nie wy bu chy, klê ski ¿y wio³owe,
w tym ka ta stro fy na tu ra l ne i awa rie te ch ni cz ne oraz cho ro by za ka Ÿ ne, bunt
w zak³ad zie karnym oraz atak terrorystyczny z u¿yciem samolotu. 

W ka ¿ dej z ki l ku na stu pro ce dur zo sta³y szcze gó³owo wy mie nio ne pod mio ty,
z który mi Poli cja po win na wspó³dzia³aæ oraz za kres tej wspó³pra cy. Przyk³ado -
wo, w przy pa d ku ka ta stro fy bu do w la nej (pro ce du ra Klê ski ¿y wio³owe – Sy tu a cja
nr 5.2a) zo sta³y wy mie nio ne i opi sa ne za sa dy wspó³dzia³ania z na stê puj¹cymi
pod mio ta mi poza poli cyj ny mi: ze spo³y re a go wa nia kry zy so we go ad mi ni stra cji
pu b li cz nej, or ga ny nad zo ru bu dow la ne go, jed no stki Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r -
nej, s³u¿ba zdrowia, zarz¹dcy dróg, organizacje administracji wojskowej, Stra¿
Graniczna. 

Pro ce du ry po da ne w Zarz¹dze niu nr 1429 Ko men dan ta G³ów ne go Po li cji
mog¹ sta no wiæ wska zów kê dla do wó d ców akcji i in ter we ncji po li cy j nych w okreœ -
lo nych sy tu a cjach kry zy so wych o cha ra kte rze zda rze nia ma so we go lub ka ta stro fy.
Wy ty cz ne za wa r te w Zarz¹dze niu nr 1429 Ko men dan ta G³ów ne go Po li cji nie
roz strzy gaj¹ jed nak dy le ma tów, któ re zwi¹zane s¹ bra kiem roz strzy g niêæ co do
w³ad z twa de cy zyj ne go bez po œred nie go prze³o¿o ne go po li cjan ta i stra ¿a ka – kie -
ro w ni ka akcji ra to w ni czej.

Pod su mo wa nie

Zda rze nie ma so we oraz ka ta stro fa to okre œle nia, któ re sto su je siê w przy pa d ku 
me dy cy ny ka ta strof, ale ta k ¿e w zarz¹dza niu kry zy so wym. S¹ to sy tu a cje, któ re
w ka ¿ dym przy pa d ku cha ra kte ry zuj¹ siê du¿¹ liczb¹ ofiar, osób po szko do wa nych 
oraz strat i zni sz czeñ ma te ria l nych. Ponad to zda rze nia te s¹ wywo³ywa ne na gle,
wy ka zuj¹ du¿¹ dy na mi kê zmian w cza sie i naj czê œciej stwa rzaj¹ da l sze za gro ¿e nia 
dla wszy stkich osób, któ re zna j duj¹ siê w stre fie ka ta stro fy. Ponad to wy stê pu je
sze reg nie ko rzy st nych zja wisk psy cholo gi cz nych, ta kich jak stres, du¿a li cz ba
ofiar, rozcz³on ko wa nie cia³a, co po tê gu je na piê cie emo cjo na l ne wœród ucze st ni -
ków tego zda rze nia – ta k ¿e s³u¿b ra to w ni czych. W Pol sce przy jê to mo del ra tow -
ni c twa dla ka ta strof, w któ rym zaan ga ¿o wa nych jest ki l ka spe cjali sty cz nych
s³u¿b jed no cze œ nie, przy czym de cy zje do tycz¹ce si³ i œro d ków uru cha mia nych
przez poszczególne s³u¿by maj¹ charakter autonomiczny. 

Do naj wa¿ nie j szych ro dza jów pod mio tów, któ re ucze st nicz¹ w ka ¿ de go ro -
dza ju ka ta stro fie lub zda rze niu ma so wym, na le¿¹ jed no stki KSRG, ZRM oraz
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Po li cja. Ka ¿ da z wy mie nio nych s³u¿b re a li zu je w³asne za da nia i pro ce du ry po stê -
po wa nia na wy pa dek zda rze nia kry zy so we go. Dzia³ania te s¹ wo bec sie bie komp -
le men tar ne, choæ nie jest wy klu czo ne, ¿e mo¿e cza sa mi do cho dziæ do kon fli ktu
ko m pe ten cji, tym bar dziej, ¿e za sa dy kie row ni c twa akcj¹ ra tun kow¹ s¹ bardzo
ogólne. 

Po li cja ma g³ów nie za za da nie ochro nê mie j s ca, mie nia oraz osób, któ re bior¹
udzia³ w akcji ra to w ni czej. Za bez pie czaj¹ ta k ¿e szla ki trans po rto we i chro ni¹ po -
zo sta wio ne mie nie. Ko men dant G³ówny Po li cji wyda³ sze reg zarz¹dzeñ oraz wy -
ty cz nych do tycz¹cych po stê po wa nia pod czas akcji ra to w ni czych, co niew¹tpli wie 
u³atwia wspó³pra cê pod dzia³ów Po li cji z in ny mi s³u¿ ba mi i oso ba mi ucze st -
nicz¹cymi w rato w ni c twie.
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st. str. mgr Da mian WITCZAK

Ko menda Wo jewó dzka Pa ñstw owej St ra¿y Po ¿arn ej w War szaw ie

Dok tor ant w Ka ted rze Pra wa Kar nego 

Ka tol icki Uniw ersy tet Lu bels ki Jana Paw³a II

Po jêcie po ¿aru w œw ietle obo wi¹zuj¹cych
prz episów praw nych, na uki pra wa i orzeczn ictwa

The Idea of Fire, According to Legal Acts in Force,
Science of Law and Jurisdiction

Omó wie nie

Ar ty ku³ jest prób¹ ana li zy pro ble ma ty ki pra wnej po ¿a ru, do ko na nej pod k¹tem
obo wi¹zuj¹cych prze pi sów pra wnych, na uki pra wa i orze cz ni c twa. W ma te ria le
szcze gó l ny na cisk po³o¿o no na roz ró ¿ nie nie po jêæ „ogieñ” i „po ¿ar”. Omó wio no
pod sta wo we za gad nie nia zwi¹zane z pro ble ma tyk¹ odpo wie dzial no œci za
po wo do wa nie po ¿a ru lub nie ostro ¿ ne go ob cho dze nia siê z og niem. Sze rzej
wspo mnia no o aspe ktach prawno- ka r nych wa run kuj¹cych odpo wie dzia l noœæ na
grun cie pra wa ka r ne go.

S³owa kluczowe: ogieñ, po ¿ar, wy kro cze nie, prze stê p stwo, fun kcjo na riusz
po ¿ar ni c twa, stra ¿ak

Sum ma ry

The ar ticle tries to anal yse the le gal pro blem of fire, con sid ering the le gal acts
in for ce, scien ce of law as well as the ju risdict ion. The spe cial at tent ion was paid to
the no tion of ‘blaz e’ and ‘fir e’. The ar ticle di scuss es the ba sic pro blems con nect ed
with the pro blem of re spons ibi lity for cau sing the fire and the ca rel ess han dling
the fire. The pa per bro adly pre sents the le gal and pe nal aspects which de term ine
re spons ibi lity on the cri min al law ba sis.

Keywords: blaze, fire, minor offence, crime, fire officer, firefighter



Wstêp

Pro ble ma ty ka po wsta wa nia po ¿a ru oraz jego przy czyn do ty czy bar dzo wa ¿ -
nych za gad nieñ z za kre su ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej, a na grun cie obo -
wi¹zuj¹cych prze pi sów pra wnych nie jest do ko ñ ca ja s na i bu dzi li cz ne w¹tpli wo -
œci in ter pre tacy jne. Dla te go ni nie j szy ar ty ku³ sta no wi pró bê ana li zy pra wnej
oma wia ne go za gad nie nia pod k¹tem obo wi¹zuj¹cych prze pi sów, pra wa i orze cz -
ni c twa. Jego ce lem jest przy bli ¿e nie isto ty po ¿a ru oraz zna cze nia obo wi¹zuj¹cych 
re gu la cji pra wnych do tycz¹cych pro ble ma ty ki bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go. Pu b -
li ka cja ma za za da nie przy czy niæ siê do le p sze go po zna nia oma wia ne go za gad nie -
nia. Isto t nym Ÿród³em w niej wy ko rzy sta nym jest orze cz ni c two s¹dowe, któ re
do sta r cza wie lu – nie kie dy przy krych – przyk³adów z ¿y cia co dzien ne go. Za zna -
czyæ na le ¿y, ¿e wsze l kie roz wa ¿a nia pro wa dzo ne s¹ przy u¿y ciu metody
dogmatyczno-prawnej i teore tyczno -pra w nej. 

Z po wy ¿ej za kre œlo ne go celu wy ni ka ko nie cz noœæ w³aœci we go i jed noz nacz ne -
go od ró ¿ nie nia po jêæ „ogieñ” i „po ¿ar”. Ma to bo wiem ogro m ne zna cze nie przy
pra wid³owej in ter pre ta cji prze pi sów pra wnych. Na le ¿y za zna czyæ, ¿e ogieñ nie
jest po jê ciem abs tra kcy j nym. Obok po wie trza, wody i zie mi jest jed nym z pod sta -
wo wych ele men tów przy ro dy. Wyko rzy sty wa nie go w ¿y ciu co dzien nym na da je
mu przy miot po¿y te cz no œci. Nie mniej jed nak ow¹ po ¿y te cz noœæ og nia nie roze r -
wa l nie na le ¿y ³¹czyæ z roz wag¹ oraz pe³n¹ kon trol¹. Ogieñ po zba wio ny kon tro li
mo¿e spo wo do waæ ogro m ne stra ty, a zja wi sko to bêdzie nosi³o nazwê po¿aru. 

Li cz ne trud no œci po ja wiaj¹ siê rów nie¿ przy de fi nio wa niu po jê cia „po ¿ar”.
Przy czy ny ta kie go sta nu rze czy na le ¿y szu kaæ nie ty l ko w zawi³oœci obo -
wi¹zuj¹cych prze pi sów pra wnych, ale ta k ¿e lu dz kiej men ta l no œci. Dla prze ciê t -
ne go cz³owie ka po ¿ar za wsze bê dzie sy no ni mem og nia. Ta kie ro zu mo wa nie bê -
dzie mia³o ra cjê bytu, do pó ki nie po ja wi siê pro blem pra w ny – odpo wie dzia l noœæ
ka r na za za cho wa nia, sku t kiem któ rych jest zaistnienie po¿aru. 

1. Odró¿nienie ognia i po¿aru

W li te ra tu rze przed mio tu wy stê puj¹ ró ¿ ne de fi ni cje po ¿a ru. Roz bie ¿ no œci in -
ter pre tacy jne mo ¿ na zaob se r wo waæ ju¿ na sa mej li nii wyj œcio wej pro ble ma ty ki
de fi ni cji po ¿a ru. Co wiê cej, nie któ re de fi ni cje za cie raj¹ gra ni ce miê dzy og niem,
a po ¿a rem. Z tych w³aœ nie wzglê dów au tor po ku si³ siê o pró bê ana li zy tego za gad -
nie nia pod k¹tem prze pi sów pra wa ka r ne go oraz w opa r ciu o do œwia d cze nie za -
wo do we w pra cy stra ¿a ka. Rzecz zro zu mia³a, ¿e ni nie j sze opra co wa nie jest je dy -
nie czê œci¹ z³o¿o nej problematyki prawnej po¿arów. 

Od bie gaj¹c nie co od kwe stii œci œle teo re ty cz nych, wa r to za zna czyæ, ¿e szy b ko
roz wi jaj¹ca siê te ch ni ka nie sie za sob¹ miê dzy in ny mi nie po¿¹dane zja wi ska ubo -
cz ne. Wœród nich wy stê puj¹ zda rze nia, któ rych bez po œred ni mi spra w ca mi s¹ lu -
dzie. W za le ¿ no œci od kon kre t ne go sta nu fa kty cz ne go dane za cho wa nie cz³owie -
ka bê dzie wy cze r py wa³o zna mio na wy kro cze nia lub prze stê p stwa. Te m po zmian
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cywi liza cy j nych, a ta k ¿e ko nie cz noœæ za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go
wy mu sza nie ja ko po trze bê ci¹g³ego do sto sowy wa nia prze pi sów pra wnych do re a -
liów ¿y cia co dzien ne go. Wp³ywa to rów nie¿ na zwiê ksze nie za kre su obo wi¹zków
Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej1. Ana li zuj¹c zmia ny prze pi sów pra wnych z za kre su
ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej2, mo ¿ na za uwa ¿yæ ten den cjê do sto p nio we go roz sze -
rza nia katalogu zachowañ zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu po¿arowemu.

Nie bê dzie ni czym wy szu ka nym stwier dze nie, ¿e prze pi sy pra w ne s¹ doœæ
zawi³e i trud ne do in ter pre ta cji. Ponad to ist nie nie li cz nych roz porz¹dzeñ – za -
wie raj¹cych za sa dy bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go – nie mog¹ w zupe³no œci za pe w -
niæ na le ¿y tej re a li za cji okre œlo nych za sad po stê po wa nia oraz za da wa laj¹cego po -
zio mu ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej. Co wiê cej, wsze l kie ko men ta rze do prze pi sów
pra wnych z za kre su bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go opra co wy wa ne s¹ przez au to rów 
patrz¹cych na sy tu a cjê z pun ktu wi dze nia pra wa. St¹d te¿, wa ¿ ne jest, aby pod sta -
wy pra w ne zo sta³y skon fron to wa ne z re a lia mi. Zaœ prze pi sy pra w ne nie bu dzi³y
w¹tpli wo œci i nie ro dzi³y zbêd nych do mys³ów. Ma to du¿e zna cze nie w pra kty ce.
Zakwa lifi ko wa nie kon kre t ne go dzia³ania cz³owie ka z u¿y ciem og nia jako wy kro -
cze nia lub prze stê p stwa mo¿e po wo do waæ li cz ne pro ble my. Gwa rancj¹ pra -
wid³owe go za sto so wa nia pra wa jest w³aœci we ro zu mie nie prze pi sów re gu luj¹cych 
oma wian¹ ma te riê. Za tem bli ¿ sze go wy ja œ nie nia wy ma gaj¹ prze pi sy ko de ksu wy -
kro czeñ oraz ko de ksu karnego odnosz¹ce siê bezpoœrednio do ochrony
przeciwpo¿arowej.

Pun ktem wyj œcia ni nie j szych roz wa ¿añ jest pra wid³owe zde fi nio wa nie po jê cia 
po ¿a ru3. Po mi mo po wszech no œci wy stê po wa nia po ¿a rów, sfo r mu³owa nie jed noz -
na cz nej de fi ni cji nie jest ³atwe. Œwia d czy o tym bo ga te orze cz ni c two s¹dowe oraz
li cz ne pró by zde fi nio wa nia po jê cia po dej mo wa ne przez do ktry nê. Pogl¹dy
przed sta wi cie li do ktry ny ce chu je du¿a roz bie ¿ noœæ i li cz ne nie œcis³oœci4. Wo bec
tego ce lo we jest ogó l ne przed sta wie nie przegl¹du po szcze gó l nych de fi ni cji.
Przyk³ado wo J. Ma ka re wicz de fi niu je po ¿ar jako ogieñ szerz¹cy siê si³¹ ¿y -
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1  Art. 1 usta wy z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, t.j. Dz.U. 2013, poz. 1340
z póŸn. zm., zwa na da lej UoPSP.

2  Art. 1 usta wy z 24 sie r p nia 1991 r. o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej wska zu je cele i za da nia ochro ny
prze ciwpo ¿a ro wej(Dz.U. 2009 r. nr 178, poz. 1380 z póŸn. zm.). W za kres przed mio to wy ochro ny prze -
ciwpo ¿a ro wej wchodz¹ wszy stkie prze wi dzia ne przez pra wo dzia³ania maj¹ce na celu ochro nê pod sta -
wo wych wa r to œci tj. ¿y cie i zdro wie lu dz kie, mie nie i œro do wi sko przed dzia³aniem po ¿a ru, klê ski ¿y -
wio³owej lub in ne go mie js co we go za gro ¿e nia (B. Ku rzê pa, Usta wa z 24 sie r p nia 1991 r. o ochro nie
prze ciwpo ¿a ro wej. Ko men tarz, To ruñ 2013, s. 49).

3  S³owo „po ¿ar” po cho dzi od wy ra zu „po ¿e ga” oz na czaj¹cego wie l ki ogieñ po ¿e raj¹cy wszy stko
co nie mo¿e mu siê oprzeæ z uwa gi na swoj¹ na tu rê; pal¹cy, po ¿e raj¹cy i niszcz¹cy (M.S. Lin de, S³ow nik 
jê zy ka pol skie go, MCMLI, t. IV, Lwów 1958, s. 439); Z cza sem wy raz „po ¿e ga” zo sta³ wy pie ra ny przez 
wy raz „po ¿o ga”. Stan taki za uwa ¿a l ny by³ ju¿ w XV w., acz ko l wiek na dal po pra w ne by³o u¿y wa nie
wy ra zu „po ¿e ga” (A. Brückner, S³ow nik ety molo gi cz ny jê zy ka pol skie go, Wa r sza wa 1957 s. 663.)
W. Do ro sze wski okre œla po ¿ar jako „ogieñ oga r niaj¹cy du¿a prze strzeñ, zaœ „po ¿o gê” jako wie l ki ogieñ
szerz¹cy siê, po ¿ar” (S³ow nik ety molo gi cz ny jê zy ka pol skie go, pod red. W. Do ro sze wskie go, t. IV,
Wa r sza wa 1964, s. 1336).

4  B. Sy git, Oce na pra w na czy nów spro wa dzaj¹cych po ¿ar, Pro ku ra tu ra i Pra wo 2010, nr 1–2,
s. 291.



wio³ow¹, przy czym po ¿a ru nie uto ¿ sa mia z ka ¿ dym ro dza jem og nia5. Z ko lei
J. Pe i per okre œla po ¿ar jako „ogieñ o wiê kszej roz ci¹g³oœci, zdo l ny zni sz czyæ lu -
dz kie mie nie i na ra ziæ na nie bez pie czeñ stwo lu dz kie ¿y cie”6. M. Sie wie r ski de fi -
niu je po ¿ar jako „ogieñ o wie l kich roz mia rach, obe j muj¹cy z si³¹ ¿y wio³ow¹ mie -
nie ru cho me i nie ru cho me”7. Na to miast W. Ma ko wski stoi na sta no wi sku, ¿e
po ¿a rem jest „wznie ce nie og nia w ta kich wa run kach, kie dy za cho dzi mo ¿ li woœæ
roz pê ta nia jego si³y ¿y wio³owej i prze nie sie nia jej na inne przed mio ty”8. Wed³ug
B. Ho³ysta po ¿ar to „sa mo rzu t ne i nie kon tro lowa ne roz prze strze nia nie siê og nia,
po wo duj¹ce stra ty ma te ria l ne”9. Na uwa gê zas³ugu je rów nie¿ de fi ni cja Z. Grzy w -
cze wskie go, zgod nie z któr¹ po ¿ar to „pro ces pa le nia siê, po wstaj¹cy wbrew woli
cz³owie ka lub wy kra czaj¹cy poza za kre œlo ne mu gra ni ce”10. Z ko lei W. War ka³³o
przed sta wia po ¿ar jako „nisz czy cie l skie dzia³anie og nia, któ ry wy³ama³ siê
z wi¹¿¹cego go pa le ni ska i zna j duj¹c ³atwo pa l ny ma te ria³ lub pê dzo ny wia trem,
roz sze rza siê z ¿y wio³ow¹ dy na mik¹ – ze s³ugi cz³owie ka prze ista cza siê w gro Ÿ ny
¿y wio³”11. B. Gra czyk, opi suj¹c isto tê po ¿a ru, zwró ci³ uwa gê na ele ment si³y ¿y -
wio³owej og nia. Au tor de fi niu je po ¿ar jako ¿y wio³owe dzia³anie og nia, któ ry po -
sia da ni sz czy cielsk¹ si³ê bez wzglê du na Ÿród³o jego po wsta nia oraz wy ma ga za -
sto so wa nia spo³ecz nych œro d ków ochro ny12. Wska za nie po wy ¿szych de fi ni cji ma 
na celu pod kre œle nie wagi pro ble mu. Co wiê cej, nie s¹ one w pe³ni za da wa laj¹ce
oraz nie daj¹ wy sta r czaj¹cej od po wie dzi na te mat isto ty po ¿a rów. Pra wo da w stwo, 
któ re czê sto pos³ugu je siê po jê ciem po ¿a ru rów nie¿ nie de fi niu je tego zja wi ska13. 

Z uwa gi na to, ¿e doty ch cza so we roz wa ¿a nia i wy po wie dzi nie któ rych przed -
sta wi cie li do ktry ny wska zuj¹ na sze reg roz bie ¿ no œci, na le ¿y zwró ciæ uwa gê
– co ju¿ pod kre œlo no we wstê pie – na od rê b noœæ po jêæ „ogieñ” i „po ¿ar”. Ma to
ogro m ne zna cze nie w przy pa d ku w³aœci wej in ter pre ta cji prze pi sów pra wnych.
Za rów no po ¿ar, jak i ogieñ s¹ po jê cia mi po wszech nie u¿y wa ny mi w mo wie po -
to cz nej. Nie mniej jed nak ró ¿ ne zna cze nie – wy da je siê s³usz nie – przy pi su je siê
ka ¿ de mu z nich. Po to cz nie po ¿ar to „ogieñ oga r niaj¹cy du¿¹ prze strzeñ”14.
Z ko lei ogieñ to „zja wi sko wy dzie la nia siê ciep³a i œwiat³a to wa rzysz¹ce pa le niu
siê cia³, post rze ga ne w po sta ci p³omie ni i ¿aru”15. Po rów nuj¹c po wy ¿sze de fi ni -
cje, na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e ogieñ w prze ciw ie ñ stwie do po ¿a ru cha ra kte ryzu je siê
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5  J. Ma ka re wicz: Ko deks ka r ny z ko men ta rzem, Lwów 1938, s. 500. 
6  L. Pe i per: Ko men tarz do ko de ksu ka r ne go, Kra ków 1936, s. 437.
7  M. Sie wie r ski: Ko deks ka r ny. Ko men tarz, Wa r sza wa 1958, s. 285.
8  W. Ma ko wski: Ko deks ka r ny. Ko men tarz, Wa r sza wa 1937, s. 612.
9  B. Ho³yst: Krymi nali sty cz na pro ble ma ty ka po ¿a rów, Wa r sza wa 1962, s. 7. 
10  Z. Grzy wa cze wski: Wa l ka z po ¿a ra mi na sta t kach, Gdañsk 1951, s. 114. 
11  W. War ka³³o: Wstêp do na uki ube z pie czeñ. Za rys wyk³adu, Wa r sza wa 1951, s. 17.
12  B. Gra czyk: Pra wo o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej, Wa r sza wa 1956, s. 6. 
13  B. Sy git: Po jê cie „po ¿a ru” w no wo cze s nym pol skim usta wo da wstwie ka r nym. Ewo lu cja jego

wyk³adni i uwa gi de lege fe ren da, [w:] Re fo r ma pra wa ka r ne go: pro po zy cje i ko men ta rze. Ksiê ga
pami¹tko wa Prof. Bar ba ry Kunic kiej- Micha l skiej, pod red. J. Jaku bo wska -Ha ra, C. No wak, J. Sku pi ñ -
ski, Wa r sza wa 2008, s. 267.

14  S³ow nik jê zy ka pol skie go, pod red. W. Do ro sze wskie go, t. VI, Wa r sza wa 1964, s. 1336.
15  S³ow nik jê zy ka pol skie go, pod red. M Szy m cza ka, t. II, Wa r sza wa 1992, s. 489.



sta ty cz no œci¹. Na to miast po ¿ar bê dzie mia³ cha ra kter dy na mi cz ny, nag³y
i gwa³to w ny16.

Ogó l nie rzecz uj muj¹c, na le ¿y stwier dziæ, ¿e cen tra l nym za gad nie niem ochro -
ny prze ciwpo ¿a ro wej jest po jê cie po ¿a ru17. Po ¿ar za wsze ko ja rzy siê z og niem.
Jed nak – maj¹c na uwa dze po czy nio ne na wstê pie roz wa ¿a nia – b³êdem jest uto ¿ -
sa mia nie ze sob¹ tych po jêæ. Ce lem wpro wa dze nia kla ro w no œci wa r to odwo³aæ siê 
do orze cz ni c twa s¹do we go. Pocz¹tko wo ju dy ka tu ra sta³a na sta no wi sku, ¿e
przed mio to we po jê cia s¹ sy no ni ma mi18. Ta kie sta no wi sko zo sta³o skry ty ko wa ne
przez do ktry nê, w efe kcie cze go S¹d Naj wy ¿szy, wy da wa³oby siê s³usz nie, zmie -
ni³ swo je za pa try wa nie w tym przed mio cie. W wy ro ku S¹du Naj wy ¿sze go [7]
z 21 li sto pa da 1972 r. za war³ tezê, zgod nie z któr¹ „nie ka ¿ dy ogieñ mo¿e byæ uz -
na ny za po ¿ar, ale ty l ko taki ogieñ, któ ry sze rzy siê z si³¹ ¿y wio³ow¹. Przez „spo -
wo do wa nie po ¿a ru” na le ¿y wiêc ro zu mieæ spo wo do wa nie og nia o zna cz nych roz -
mia rach, w szcze gó l no œci zaœ og nia obe j muj¹cego z si³¹ ¿y wio³ow¹ mie nie
ru cho me lub nie ru cho me”19. Po do b ne sta no wi sko zaj¹³ S¹d Naj wy ¿szy w wy ro ku 
z 5 paŸ dzie r ni ka 1973 r.20

Do ty ch czas po czy nio ne roz wa ¿a nia pro wadz¹ ku kon klu zji, i¿ wy bór ade k wa -
t nej de fi ni cji oma wia nych po jêæ jest gwa rancj¹ w³aœci we go za sto so wa nia od po -
wied nich prze pi sów pra wnych re gu luj¹cych dan¹ ma te riê. Ponad to roz ró ¿ nie nie
po jêæ „ogieñ” i „po ¿ar” ma du¿e zna cze nie na grun cie odpo wie dzial no œci ka r nej.
Bo wiem su ro wsza odpo wie dzia l noœæ do ty czy spo wo do wa nia po ¿a ru ni¿ nie ostro -
¿ ne go pos³ugiwania siê ogniem.
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16  E. Szwe dek: Prze stê p stwo spro wa dze nia po ¿a ru (138 k.k.), Nowe Pra wo 1975, nr 5, s. 787.
17  Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e w usta wie o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej po do b nie jak rów nie¿ we wspo -

mnia nej usta wie o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej u¿y wa ne jest po jê cie po ¿a ru. Nie mniej jed nak w ko men -
ta rzu do usta wy o PSP au to r stwa K. Kwa pisz - Kry giel, ko men ta tor ka w ogó le nie do strzeg³a w¹tpli wo œci
zwi¹za nych z ró ¿ nym ro zu mie niem tego po jê cia (Zob. K. Kwa pisz - Kry giel, Ko man tarz. Usta wa o Pa ñ -
stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, Wa r sza wa 2014, s. 16–17).

18  Por. wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 13 maja 1971 r., IV KR 63/71, OSNPG 1971, nr 10, poz. 177;
wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 10 kwie t nia 1972 r., I KR 4/72, Biu le tyn SN 1972, nr 7–8, poz. 139; wy rok
S¹du Naj wy ¿sze go z 3 maja 1972 r., II KR 336/71, Biu le tyn SN 1972, nr 7–8, poz. 138. Pocz¹tko wo
SN sta³ na sta no wi sku, ¿e spo wo do wa nie og nia, na wet w nie wie l kich roz mia rach w wa run kach za ist nie -
nia re a l nych mo ¿ li wo œci jego roz prze strze nie nia siê oraz za gro ¿e nia ¿y cia, zdro wia lub mie nia w zna cz -
nych roz mia rach bê dzie wy cze r py wa³o zna mio na prze stê p stwa okre œlo ne go w ko de ksie ka r nym oraz, ¿e 
po jê cia po ¿ar i ogieñ s¹ sy no ni ma mi. Ta kie sta no wi sko zo sta³o skry ty ko wa ne przez przed sta wi cie li na -
uki. Zob. Z. M³yna r czyk: Glo sa do wy ro ku S¹du Naj wy ¿sze go z 13 maja 1971 r., IV KR 68/71, OSPi KA 
1972, nr 7–8, poz. 151, s. 364; K. Bu cha³a, Glo sa do wy ro ku S¹du Naj wy ¿sze go z 10 kwie t nia 1972 r.,
I KR 4/72, PiP 1972, nr 12, s. 181–182. 

19  Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go (7) z 21 li sto pa da 1972 r., V KRN 374/72, OSNPG 1973, nr 6, poz. 67.
20  „Wy raz „po ¿ar” u¿y ty w art. 138 § 1 k.k. nie jest jed noz na cz ny ze s³owem „ogieñ”. Po ¿a rem

w ro zu mie niu art. 138 § 1 kk nie bê dzie ja ki ko l wiek ogieñ, lecz ty l ko ogieñ w zna cz nych roz mia rach,
roz prze strze niaj¹cy siê z si³¹ ¿y wio³ow¹. Do pie ro tego ro dza ju ogieñ – maj¹cy ce chy po wszech ne go
nie bez pie czeñ stwa dla ¿y cia lub zdro wia albo lu dzi albo mie nia w zna cz nych roz mia rach ze wzglê du na
gro Ÿ bê prze rzu ce nia siê na zna cz ne ob sza ry ³atwo pa l ne go oto cze nia – jest po ¿a rem w ro zu mie niu art.
138 § 1 kk. Jed nym z kry te riów oce ny czy wyst¹pi³ po ¿ar, a wiêc ogieñ o wie l kich roz mia rach, jest spo -
sób jego uga sze nia, po le gaj¹cy na ucze st ni c twie w akcji ra to w ni czej wie lu osób lub na u¿y ciu szcze gó l -
nych œro d ków”, Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 5 paŸ dzie r ni ka 1973 r., II KR 117/73, OSNG 1974, nr 3–4,
poz. 41.



2. Pro blemy z ro zum ieni em po ¿aru na grun cie ko deksu kar nego

Po wsta nie po ¿a ru naj czê œciej oce nia na siê przez pry z mat jego sku t ków – nie -
kie dy bar dzo ogro mnych, a od fun kcjo na riu szy po ¿ar ni c twa wy ma ga siê szy b kiej 
re a kcji i he ro i cz nych czy nów. Ta kie po dej œcie za cie ra bar dzo wa ¿ ny aspekt bez -
pie cze ñ stwa po ¿a ro we go – pre wen cjê. W wiê kszo œci przy pa d ków po ¿a ry s¹ ubo -
cz nym sku t kiem dzia³al no œci cz³owie ka. Okre œle nie przy czy ny po ¿a rów daje
pod sta wy do usta le nia odpo wie dzial no œci ka r nej spra w ców oraz odpo wie dzial no -
œci za po wsta³e stra ty, bêd¹ce kon se k wencj¹ owe go zda rze nia21. Nie mniej jed nak
sprze cz ne z pra wem s¹ rów nie¿ za cho wa nia, któ re wpra w dzie nie wywo³uj¹ bez -
po œred nie go po ¿a ru, ale z uwa gi na ich cha ra kter s¹ oba r czo ne du ¿ym ry zy kiem
jego za ist nie nia. Tym sa mym, po wo duj¹ po ten cja l ne za gro ¿e nia dla zdro wia lu -
dzi, zwierz¹t oraz mie nia. Pro ble ma ty ka nie ostro ¿ ne go ob cho dze nia siê z og niem 
to za gad nie nie, któ re mo ¿ na roz pa try waæ pod ró ¿ nym k¹tem. Rza d ko jed nak
oce nia siê je pod k¹tem pra wa ka r ne go. Mo¿e wy da waæ siê, ¿e taki stan rze czy wy -
ni ka z nie wie dzy albo nie za cho wa nia podstawowych regu³ ostro¿noœci z zakresu
ochrony przeciwpo¿arowej. 

W art. 163 § 1 pkt 1 ko de ksu ka r ne go zo sta³o okre œlo ne prze stê p stwo spro wa -
dze nia zda rze nia za gra ¿aj¹cego ¿y ciu lub zdro wiu wie lu osób albo mie niu w wie l -
kich roz mia rach maj¹cych po staæ po ¿a ru. Nie ste ty usta wo da w ca przy opi sie zna -
mion tego prze stê p stwa nie de fi niu je in te re suj¹cego nas po jê cia. Nie mniej
jed nak mo ¿ na je zde fi nio waæ na pod sta wie orze cz ni c twa i ko men ta rzy. W tym
mie j s cu wa r to zasy gna li zo waæ, ¿e po jê cie po ¿a ru by³o przed mio tem li cz nych in -
ter pre ta cji ju dy ka tu ry po wsta³ych na tle prze pi sów ko de ksu ka r ne go. Zgod nie ze
sta no wi skiem S¹du Naj wy ¿sze go, przez okre œle nie „po ¿ar” ro zu mieæ na le ¿y
ogieñ o wie l kim za siê gu, obe j muj¹cy z si³¹ ¿y wio³ow¹ mie nie ru cho me lub nie ru -
cho me i za gra ¿aj¹cy ¿y ciu lub zdro wiu lu dz kie mu albo mie niu w zna cz nych roz -
mia rach, przy czym za gro ¿e nie to nie mo¿e byæ od leg³e w cza sie, za le ¿ ne od
nast¹pie nia pe w nych wa run ków w przysz³oœci, lecz musi wy stê po waæ aktu a l nie.
Je ¿e li wa run ki te nie s¹ spe³nio ne z tego wzglê du, ¿e ogieñ nie osi¹gn¹³ je sz cze ta -
kiej si³y ¿y wio³owej, aby móg³ prze ro dziæ siê w po ¿ar, i zo sta³ w za ro d ku uga szo -
ny, to dzia³anie spra w cy, któ ry ów ogieñ roz nie ci³, mo¿e byæ za kwa lifi kowa ne
– w ra zie ist nie nia za mia ru z jego stro ny – je dy nie jako usi³owa nie spro wa dze nia
po ¿a ru, o któ rym mowa w art. 163 § 1 pkt 1 k.k., a nie jako do ko na nie tego prze -
stê p stwa”22. Jak s³usz nie wska zu je R.A. Ste fa ñ ski, po jê cie po ¿a ru nie jest to ¿ sa me
z og niem23. 

Cech¹ po ¿a ru s¹ wie l kie roz mia ry oraz powi¹zane z tym zda rze niem trud no œci 
jego opa no wa nia, sku t kuj¹ce mo ¿ li wo œci¹ nie kon trolo wane go roz prze strze nia -
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21  T. Sa wi cki: Prze stê p stwo spro wa dze nia po ¿a ru, Pro ku ra tu ra i Pra wo 2005, nr 7–8, s. 231.
22  Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 11 grud nia 1978 r., II KR 269/78, OSNKW 1979, nr 5, poz. 55. 
23  Zob. szerz. R.A. Ste fa ñ ski: Ko men tarz do art. 163 kk [w:] Ko deks ka r ny ko men tarz, pod red.

M. Fi la ra, Wa r sza wa 2012, s. 758. 



nia siê na s¹sia duj¹ce obie kty24. Za tem po ¿ar jest zda rze niem nag³ym, gwa³to w -
nym o du ¿ym za siê gu. W opa r ciu o po wy ¿sze stwier dze nia wznie ce nie na wet nie -
wie l kie go og nia w wa run kach umo ¿ li wiaj¹cych mu re a l ne roz prze strze nie nie siê
oraz za gro ¿e nie ¿y ciu i zdro wiu, a ta k ¿e mie niu o wie l kich roz mia rach25. Nie uga -
szo ny ogieñ po wsta³y w po wy ¿szych wa run kach bê dzie po ¿a rem, o ile bê dzie to
ogieñ o wie l kich roz mia rach, oga r niaj¹cy przed mio ty w tak du ¿ym roz mia rze, ¿e
opa no wa nie go wy ma ga zna cz nych wysi³ków26. Tak ro zu mia ny po ¿ar stwa rza
bez po œred nie nie bez pie czeñ stwo dla ¿y cia i zdro wia, a ta k ¿e mie nia27. Na le ¿y
przy tym pod kre œliæ, ¿e ogieñ o wie l kich roz mia rach bê dzie uto ¿ sa mia ny z po jê -
ciem po ¿a ru bez wzglê du na to, czy obe j mu je ki l ka obie któw czy te¿ je den z nich.
Jako obiekt na le ¿y ro zu mieæ bu do w lê, lasy, a ta k ¿e sk³ady ma te ria³ów. Wy zna cz -
ni kiem jest za ist nie nie sta nu za gro ¿e nia dla mie nia w wie l kich roz mia rach. Dru -
go rzêdn¹ rzecz¹ bê dzie za ist nie nie nie bez pie czeñ stwa prze rzu ce nia siê og nia na
inne obie kty lub przed mio ty. St¹d te¿, pod pa le nie po je dyn cze go bu dyn ku stwa -
rzaj¹ce za gro ¿e nie dla wie lu osób lub mie nia o wie l kich roz mia rach bê dzie wy -
cze r py wa³o zna mio na prze stê p stwa z art. 163 § 1 pkt 1 kk28. W tym mie j s cu zasy -
gna li zo waæ na le ¿y, ¿e ogieñ st³umio ny w za ro d ku nie bê dzie sta no wi³ po ¿a ru29. 

W art. 163 ko de ksu ka r ne go usta wo da w ca za war³ kla u zu lê wy ra ¿on¹ w sfo r mu -
³owa niu „zda rze nie, któ re za gra ¿a ¿y ciu lub zdro wiu wie lu osób albo w mie niu 
wie l kich roz mia rach”30. Ta kie sfo r mu³owa nie nie bez po wo du ro dzi li cz ne pro ble -
my in ter pre tacy jne. Naj bar dziej o¿y wio ne spo ry bu dzi okre œle nie „wie lu osób”.
Z uwa gi na to, ¿e usta wo da w ca nie wska za³ jed noz na cz nych i pre cy zy j nych me -
tod s³u¿¹cych okre œle niu krê gu pod mio tów wy cze r puj¹cych przed mio to we sfo r -
mu³owa nie, na le ¿y po mo c ni czo wy ko rzy staæ do ro bek do ktry ny oraz orze cz ni c -
twa. Ju dy ka tu ra naj czê œciej za kre œla de fi ni cjê ne ga tywn¹, wska zuj¹c w orze cze-
niach, ¿e zbyt szczup³y kr¹g osób nie bê dzie mia³ cha ra kte ru po wszech no œci za -
gro ¿e nia. Z ko lei do ktry na po dej mu je pro blem stwo rze nia de fi ni cji o bar dziej
uni wer sa l nym cha ra kte rze. Przy j mu je siê, ¿e gra ni ce po wszech no œci za gro ¿e nia
utrzy muj¹ siê na po zio mie sze œciu osób, któ rych do ty czy nie bez pie czeñ stwo,
przy czym nie musz¹ to byæ ofia ry31. Nie bra ku je jed nak zwo len ni ków sta no wi -
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24  R. Ha³as: Ko men tarz do art. 163 kk [w:] Ko deks ka r ny ko men tarz pod red. A. Grze œ ko wiak,
K. Wiak, Wa r sza wa 2012, s. 802. 

25  Na te mat mie nia o wie l kich roz mia rach zob. Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 6 ma r ca 1972 r. III Kr
1/72, OSNKW 1972, nr 7–8, poz. 138 z glos¹ E. Szwe dek, Glo sa do wy ro ku S¹du Naj wy ¿sze go z 6 ma r -
ca 1972 r., III KR 1/72, OSP 1973, nr 5, poz. 100.

26  Z. M³yna r czyk, Glo sa do wy ro ku S¹du Naj wy ¿sze go z 13 maja 1971 r., IV KR 68/71, OSPi KA
1972, nr 7–8, s. 364–365.

27  Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 13 maja 1971 r., IV KR 68/71, OSPi KA 1972, nr 78, s. 364–365.
28  Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 13 lu te go 1978 r., IV KR 18/78, OSNPG 1978, nr 7, poz. 80.
29  Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 14 grud nia 1976 r., III KR 316/76, OSNKW 1977, nr 3, poz. 20; Wy -

rok S¹du Naj wy ¿sze go z 28 ma r ca 1973 r., III KR 22/73, OSNPG 1973, nr 11, poz. 161.
30  Art. 163 usta wy z 6 cze r w ca 1997 r., Dz. U 1997, nr 88, poz. 553 z póŸn. zm., zwa na da lej kk.
31  G. Bo g dan: Ko men tarz do art. 163 KK [w:] Ko deks ka r ny. Czêœæ szcze gó l na. Ko men tarz Lex,

pod red. A. Zoll, t. II, Wa r sza wa 2013, s. 441–442; por. uza sad nie nie wy ro ku S¹du Naj wy ¿sze go
z 20 cze r w ca 1972 r. V KRN 209/72, OSNKW 1972, nr 10, poz. 158.



ska, zgod nie z któ rym po jê cia „wie lu” oraz „ki l ku” osób tra kto wa ne s¹ jako
zupe³nie roz³¹czne, nie bêd¹ce sy no ni ma mi okre œle nia. W œwie t le tych roz wa ¿añ
ro dzi siê py ta nie, jaka li cz ba osób mie œci siê w u¿y tym w ko de ksie sfo r mu ³owa -
niu „wie lu osób”. W li te ra tu rze mo ¿ na do szu kaæ siê ró ¿ nych sta no wisk. Przy k³a -
do wo K. Bu cha³a uwa ¿a, ¿e „za gro ¿e nie ki l ku osób uza sad nia nia na zwa nie nie -
bez pie czeñ stwa po wszech nym, zaœ nie bez pie czeñ stwo dla dwóch osób jest je sz cze
nie bez pie czeñ stwem indy widu a l nym. Ju¿ jed nak nie bez pie czeñ stwo dla trzech
osób mo¿e byæ za li czo ne za rów no do pie r wszej, jak i do dru giej ka te go rii”32. 

Oso b no na le ¿y wspo mnieæ o nie bez pie czeñ stwach po wszech nych, do któ rych
rów nie¿ na le ¿y spo wo do wa nie po ¿a ru. Leo Ho ch berg w glo sie do wy ro ku S¹du
Naj wy ¿sze go – Izba Ka r na z 24 kwie t nia 1963 r. pod kre œli³, ¿e nie bez pie czeñ stwo 
po wszech ne po ja wia siê rów nie¿ wte dy, gdy spra w ca wy zwa la ta kie si³y stwa -
rzaj¹ce za gro ¿e nie dla ¿y cia b¹dŸ zdro wia wiê kszej nie okre œlo nej li cz by lu dzi,
a ta k ¿e mie nia w zna cz nych roz mia rach. Cech¹ cha ra kte ry styczn¹ na ogó³ bê dzie
fakt, ¿e opa no wa nie wy zwo lo nych przez spra w cê si³ przy ro dy nie mo ¿ na sa mo -
dzie l nie opa no waæ. Z sa me go okre œle nia po wszech no œci wy ni ka jed noz na cz nie,
¿e w ¿ad nym wy pa d ku za gro ¿e nia nie bê dzie do ty czy³o po szcze gó l nych jed no -
stek33.

Wra caj¹c do me ri tum, na le ¿y wska zaæ, ¿e ju dy ka tu ra pod kre œla cha ra kter
ocen ny zna mie nia wie lo œci osób. Ze wzglê du na to, na le ¿y je oce niaæ w opa r ciu
o stan fa kty cz ny kon kre t ne go przy pa d ku. Okre œle nie to jest na tyle orien ta cy j ne,
¿e wska za nie kon kre t nej li cz by osób jest na der utru d nio ne. Li te ra tu ra przed mio -
tu oraz ju dy ka tu ra jako doln¹ gra ni cê wie lo œci osób przy j muj¹ sto so w nie do oko -
li cz no œci kon kre t ne go przy pa d ku, li cz bê od sze œciu do dzie siê ciu osób. W wy ro -
ku S¹du Ape lacy j ne go w Lu b li nie z 2 lu te go 2004 r. s¹d przyj¹³ sta no wi sko,
zgod nie z któ rym, pra wid³owa in ter pre ta cja okre œle nia „wie lu osób” jest uza le ¿ -
nio na od po jêæ „ki l ku” i „wie lu” osób u¿y tych w s³ow ni ku po pra wnej pol szczy z -
ny i umo ¿ li wiaj¹ce stwier dze nie, ¿e wie le osób to wiê cej ni¿ ki l ka, oraz, ¿e zna -
mie nia czy nu nie wype³nia fakt za gro ¿e nia piê ciu osób34. Maj¹c po wy ¿sze na
uwa dze, stwier dziæ na le ¿y, ¿e „ki l ka” od no si siê do nie wie l kiej, bli ¿ej nie okre œlo -
nej li cz by, zwy kle po ni ¿ej 1035, na to miast okre œle nie „wie lu” bê dzie ro zu mia ne
jako wie l ka li cz ba osób36. Je sz cze w in nym wy ro ku S¹du Ape lacy j ne go w Lu b li -
nie z 16 ma r ca 2004 r. po pa r to po wy ¿sze sta no wi ska, przy j muj¹c, ¿e po jê cie wie -
lo œci osób jest po jê ciem ocen nym i na le ¿y go in ter pre to waæ na pod sta wie oko li cz -
no œci kon kre t ne go przy pa d ku, a wska za ne w li te ra tu rze i orze cz ni c twie li cz by
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32  K. Bu cha³a: Prze stê p stwa prze ciw ko bez pie cze ñ stwu w ko mu ni ka cji dro go wej, Wa r sza wa 1973,
s. 64; ten ¿e, Wina przy prze stê p stwach spo wo do wa nia po wszech ne go nie bez pie czeñ stwa, Wa r sza wa
1960, s. 17.

33  L. Ho ch berg w glo sie do wy ro ku S¹du Naj wy ¿sze go – Izba Ka r na z 24 kwie t nia 1963 r.,
II K751/60, OSPi KA 1965, nr 8, poz. 168, s. 362.

34  Wy rok S¹du Ape lacy j ne go w Lu b li nie z 2 lu te go 2004 r., II AKa 421/03, OSNPK 2004,
nr 11–12, poz. 20, KZS 2004, nr 12, poz. 43.

35  S³ow nik jê zy ka pol skie go, pod red. W. Do ro sze wskie go, t. III , Wa r sza wa 1961, s. 677.
36  S³ow nik jê zy ka pol skie go, pod red. W. Do ro sze wskie go, t. IX, Wa r sza wa 1967, s. 1029.



tra kto waæ jako orien ta cy j ne37. W orze cz ni c twie pod no si siê rów nie¿, ¿e po jê cie
wie lu osób jest równo zna cz ni kiem po jê cia „du¿o” lub „zna cz na iloœæ”, oraz, ¿e
nie za wsze wi¹¿e siê ono z nie okre œlon¹ lub nie po li czaln¹ liczb¹38. 

Usta wo da w ca pos³ugu je siê rów nie¿ okre œle niem „mie nie w wie l kich roz mia -
rach”, któ re jest rów nie kon tro wer syj ne, jak oma wia ne po wy ¿ej okre œle nie „wie -
lu osób”. Ro dzi to po wa ¿ ne trud no œci we w³aœci wym za sto so wa niu prze pi su
w pra kty ce. Okre œle nie to mo¿e byæ ró ¿ nie ro zu mia ne. Przy in ter pre ta cji przed -
mio to we go okre œle nia po mo c ne wy da je siê byæ orze cz ni c two s¹dowe, a ta k ¿e li te -
ra tu ra. Przed sta wi cie le do ktry ny pod kre œlaj¹, ¿e usta wo da w ca za war³ w ko de ksie
ka r nym wie le wy ra ¿eñ, któ re nie zo sta³y okre œlo ne w usta wie oraz s¹ po jê cia mi
ty po wo ocen ny mi39. Oma wia ne okre œle nie na le ¿y do ta kich ka te go rii. Ze wzglê -
du na brak de fi ni cji usta wo wej „mie nia w wie l kich roz mia rach” na le ¿y po mo c ni -
czo posi³ko waæ siê zna cze niem po to cz nym. Samo po jê cie „roz miar”, to „wie l koœæ 
cze goœ mate ria l ne go, roz pa try wane go ze wzglê du na sw¹ d³ugoœæ, sze ro koœæ i wy -
so koœæ, albo g³êbo koœæ; wy miar, fo r mat b¹dŸ te¿ jako zna cze nie, za kres, sto pieñ
na si le nia”40. Na to miast okre œle nie „wie l ki” „zna cz ny pod wzglê dem roz mia rów,
li cz by, ilo œci, wa r to œci, bar dzo du¿y, ogro m ny, ko lo sa l ny”41. U¿y cie przez usta -
wo da w cê oma wia ne go po jê cia jed noz na cz nie wska zu je na to, ¿e w jego za mie rze -
niu by³o scha rakte ryzo wa nie za siê gu oraz roz leg³oœci, ska li zda rze nia, wy zna cz -
ni kiem któ re go bêd¹ za rów no li cz ba przed mio tów maj¹tko wych, jak i wa r toœæ
za gro ¿o ne go mie nia42. Nie mo ¿ na uz naæ za mie nie o wie l kich roz mia rach obie -
któw nie wie l kich, na wet je œli przed sta wiaj¹ wielk¹ wa r toœæ. Przyk³ado wo mo ¿ na
tu wy mie niæ ogromn¹ sumê pie niê dzy czy te¿ cen ne przed mio ty43. Oma wia ne
wy ra ¿e nie do ty czy roz mia rów w sen sie fi zy cz nym lub li cz by przed mio tów44. S¹d
Naj wy ¿szy w uchwa le z 19 lu te go 2003 r. stwier dzi³, i¿ „za wa r te w dys po zy cji
art. 163 § 1 kk zna miê „mie nie w wie l kich roz mia rach” od no si siê do cech prze -
strzen nych sub stan cji ma te ria l nej ob jê tej za gro ¿e niem – nie wy ra ¿a na to miast
wa run ku odpo wie dzial no œci w po sta ci okre œlo nej wa r to œci tego mie nia. Wa r toœæ
mie nia za gro ¿o ne go spro wa dzo nym przez spra w cê zda rze niem, okre œlo nym
w tym prze pi sie – po do b nie jak inne ce chy indy widu a li zuj¹ce czyn – ma wp³yw
na oce nê sto p nia jego spo³ecz nej szko d li wo œci”45. 
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37  Wy rok S¹du Ape lacy j ne go w Lu b li nie z 16 ma r ca 2004 r., II AKa 407/03, OSNPK 2004,
nr 11–12, poz. 23, KZS 2004, nr 12, poz. 44.

38  Wy rok Sadu Ape lacy j ne go w Ka to wi cach z 18 paŸ dzie r ni ka 2001 r., II AKa 372/01, Lex
nr 54688.

39  J. Ka cz ma rek, M. Kie r sz ka Po jê cia „mie nie w wie l kich roz mia rach”, „zni sz cze nie w œwie cie ro -
œlin nym lub zwie rzê cym w zna cz nych roz mia rach” oraz „do bra o szcze gó l nym zna cze niu dla ku l tu ry”
w ko de ksie ka r nym, Pro ku ra tu ra i Pra wo 2000, nr 3, s. 113.

40  S³ow nik jê zy ka pol skie go, pod. red. W. Do ro sze wskie go, t. VII, Wa r sza wa 1965, s. 1197.
41  S³ow nik jê zy ka pol skie go, pod red. S. Du bi sza, t. V., Wa r sza wa 2003, s. 99.
42  R.A. Ste fa ñ ski: Po jê cie „mie nie w wie l kich roz mia rach” w ko de ksie ka r nym, Pro ku ra tu ra i Pra -

wo 1999, nr 5, s. 131.
43  A. Ma rek: Pra wo ka r ne. Za gad nie nia te o rii i pra kty ki, Wa r sza wa 1991, s. 411.
44  L. Gar do cki: Pra wo ka r ne, Wa r sza wa 1998, s. 230.
45  Uchwa³a S¹du Naj wy ¿sze go z 19 lu te go 2003 r., I KZP 49/02, OSNKW 2003 nr 3–4, poz. 24.



Art. 163 § 1 pkt 1 ko de ksu ka r ne go pe na li zu je spro wa dze nia zda rze nia przy -
bie raj¹cego po staæ po ¿a ru za gra ¿aj¹cego zdro wiu lub ¿y ciu wie lu osób albo mie -
niu w wie l kich roz mia rach. Po jê cie to u¿y te zo sta³o w ko de ksie nie ty l ko we
wspo mnia nym ar ty ku le, ale rów nie¿ w in nych prze stê p stwach skie ro wa nych
prze ciw ko bez pie cze ñ stwu po wszech ne mu46. Usta wo da w ca zde fi nio wa³ je dy nie
ta kie po jê cia, jak „mie nie zna cz nej wa r to œci”47, „mie nie wie l kiej wa r to œci”48,
„zna cz na szko da” i „szko da w wie l kich roz mia rach”49. Mog³oby siê wy da waæ, ¿e
okre œle nie „mie nie w wie l kich roz mia rach” jest to ¿ sa me z okre œle niem „mie nie
wie l kiej wa r to œci”. Trud no zgo dziæ siê z ta kim pogl¹dem, acz ko l wiek okre œle nia
te mog¹ byæ przy da t ne przy in ter pre ta cji przed mio to we go wy ra ¿e nia. Ta kie sta -
no wi sko prze wa ¿a w orze cz ni c twie i do ktry nie. Po jê cie roz miar mie nia nie mo¿e
byæ uto ¿ sa mia ny z po jê ciem wa r toœæ mie nia. S¹ to po jê cia od rê b ne i oz na czaj¹ce
zupe³nie co in ne go. Wa r toœæ bê dzie siê od no si³a do po jê cia eko nomi cz ne go,
okre œlaj¹cego, ile coœ jest wa r te. Z ko lei po jê cie roz miar bê dzie po jê ciem fi zy cz -
nym, okre œlaj¹cym wie l koœæ cze goœ, jego wy miar b¹dŸ fo r mat50. Za tem b³êdem
by³oby po sta wie nie zna ku rów no œci po miê dzy oma wia ny mi wy ra ¿e nia mi51.
Pogl¹d o nie to¿ sa mo œci obu okre œleñ po pie ra rów nie¿ J. Ku le sza, stwier dzaj¹c ¿e
„¿a den prze pis ko de ksu ka r ne go nie wska zu je, by uto ¿ sa miaæ okre œle nie mie nie
w wie l kich roz mia rach ze sfo r mu³owa nia mi mie nie wie l kiej wa r to œci i szko da
w wie l kich roz mia rach”52. 

Po wy ¿sze roz wa ¿a nia – wy da wa³oby siê zbêd ne – s¹ nie roze rwa l nie zwi¹zane
z pro ble ma tyk¹ odpo wie dzial no œci ka r nej w przy pa d ku wyst¹pie nia po ¿a ru, co
uza sad nia ich obe cnoœæ w pu b li ka cji. 
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46  Art. 165 § 1 kk, art. 171 § 1 kk, art. 172 kk i art. 173 § 1 kk.
47  Art. 115 § 5 kk.
48  Art. 115 § 6 kk.
49 Art. 115 § 7 kk.
50  Wy rok S¹du Ape lacy j ne go we Wroc³awiu z 24 maja 2000 r., II AKa 149/00, OSA 2000,

nr 11–12, poz. 78; Wy rok S¹du Ape lacy j ne go w Rze szo wie z 3 sie r p nia 1993 r., II AKr 69/93, OSA
1994, nr 3, poz. 13; Wy rok S¹du Ape lacy j ne go w Lu b li nie z 7 wrze œ nia 2000 r., II AKa 149/2000,
Przegl¹d Orze cz ni c twa PA w Lu b li nie 2000, nr 13, s. 26–27.

51  Patrz szerz. R.A. Ste fa ñ ski: Przegl¹d Uchwa³ Izby Ka r nej oraz Izby Wo j sko wej S¹du Naj wy -
¿sze go w za kre sie pra wa ka r ne go mate ria l ne go, pra wa ka r ne go skar bo we go i pra wa wy kro czeñ za 2003
rok, WPP 2004, nr 1, s. 96-101; M. Ka r pow, Glo sa do uchwa³y S¹du Naj wy ¿sze go z 19 lu te go 2003 r.,
sygn. I KZP, 49/02, Prok. i Praw. 2004 r., nr 1, s. 112–118; O. Gó r niok, Glo sa do uchwa³y S¹du Naj wy -
¿sze go – Izba Ka r na z 19 lu te go 2003, I KZP 49/02, OSP 2003, z. 11, poz. 146. Od mien ne sta no wi sko
przed sta wia K. Bu cha³a, zgod nie z któ rym „mie nie w wie l kich roz mia rach” bez jaki ch ko l wiek za strze -
¿eñ nawi¹zuje do de fi ni cji usta wo wych z art. 115 § 6 i 7 kk. Zda niem tego au to ra „nie s¹ upra w nio ne
pogl¹dy do pa truj¹ce siê wie l kich roz mia rów mie nia w fi zy cz nych ga ba ry tach po szcze gó l nych sk³ad ni -
ków maj¹tko wych i abs tra huj¹ce tym sa mym od kry te riów ich re a l nych wa r to œci. Czy bu do w la nie
wcho dzi w ra chu bê bez wzglê du na jej roz miar?”, K. Bu cha³a [w:] Ko men tarz do ko de ksu ka r ne go pod
red. A. Zol la, Kra ków 1999 t. II, s. 331.

52  J. Ku le sza, Glo sa do wy ro ku S¹du Ape lacy j ne go w Wa r sza wie z 30 paŸ dzie r ni ka 1998 r., II AKa
316/98, s. 220; ten ¿e, Glo sa do wy ro ku S¹du Ape lacy j ne go w Lu b li nie z 8 paŸ dzie r ni ka 1998 r., II AKa
133/98, Pro ku ra tu ra i Pra wo 2000, nr 9, s. 77–83.



3. Odpo wied zialnoœæ za nieo stro ¿ne ob chod zenie siê z ogniem
a spo wod owa nie po¿aru

Przy to czo ne wcze œ niej de fi ni cje po ¿a ru i og nia wska zuj¹ na ró ¿ no rod noœæ
pogl¹dów na te za gad nie nia. Za wie raj¹ one ró ¿ ne sk³ad ni ki oma wia nych po jêæ
i w³aœ nie dla te go nie mog¹ zo staæ uz na ne za pe³ne i jed noz na cz nie, od daj¹ce isto -
tê po ¿a ru i og nia. Dla te go wy ma gaj¹ one dok³ad nie jsze go uzu pe³nie nia. Ponad to, 
sama wie loœæ tych de fi ni cji prze ma wia za po trzeb¹ zwe ryfi ko wa nia tego po jê cia
dla po trzeb pra kty ki. Bior¹c za pod sta wê ana li zê ma te ria³u na uko we go i nor -
maty w ne go, na le ¿y przy roz wa ¿a niach po jê cia po ¿a ru za kre œliæ rozs¹dne gra ni ce, 
tak, aby nie wy bie gaæ w od leg³e spe ku la cje teo re ty cz ne, a jed no cze œ nie uw z glêd -
niæ pra kty cz ne aspe kty ¿y cia co dzien ne go – bêd¹ce istot¹ po ¿a ru i po zwa laj¹ce
prze ciê t ne mu cz³owie ko wi po³¹czyæ odpo wie dzia l noœæ na grun cie pra wa ka r ne go 
z kon kre t nym zda rze niem fa kty cz nym. Przed mio tem roz wa ¿añ jest szcze gó l nie
aspekt ka r ny oma wia ne go za gad nie nia. Bo wiem w sy ste mie pra wa ka r ne go zna -
leŸæ mo ¿ na prze pi sy szcze gó l ne, któ re w sze r szym lub wê ¿ szym za kre sie s¹
powi¹zane ze zja wi skiem po ¿a ru. Mowa tu o wspo mnia nych ju¿ wcze œ niej prze -
stê p stwach: spro wa dze niu po wszech ne go nie bez pie czeñ stwa po wsta nia po ¿a ru53, 
nie umy œl ne spro wa dze nie nie bez pie czeñ stwa ¿y cia w po sta ci po ¿a ru54, spo wo do -
wa nie œmie r ci w wy ni ku po ¿a ru55 lub nie umy œl ne spo wo do wa nie œmie r ci w wy ni -
ku po ¿a ru56. 

Pro ble mo we py ta nia, ja kie na rzu caj¹ siê w kon te k œcie po wy ¿szych roz wa ¿añ,
s¹ na stê puj¹ce: czy ka ¿ dy po ¿ar po wo du je odpo wie dzia l noœæ na grun cie pra wa
ka r ne go, czy te¿ uza sad nia za sto so wa nie prze pi sów ko de ksu wy kro czeñ? Z uwa gi 
na od ró ¿ nie nie po jêæ po ¿ar i ogieñ, ce lo we jest wska za ne za cho wañ z u¿y ciem og -
nia kwa lifi ko wa nych jako wy kro cze nie, a nie przestêpstwo.  

Oprócz po ru sza nej te ma ty ki odpo wie dzial no œci ka r nej za niew³aœci we za cho -
wa nie wy kra czaj¹ce prze ciw ko prze pi som ko de ksu ka r ne go, na le ¿y zwró ciæ uwa -
gê na za cho wa nia, któ re wy cze r puj¹ zna mio na wy kro czeñ prze ciw ko prze pi som
od nosz¹cym siê do za po bie ga nia i zwa l cza nia po ¿a rów. W prze wa ¿aj¹cej mie rze
po wy ¿sze za cho wa nia po le gaj¹ na nie ostro ¿ nym ob cho dze niu siê z og niem, czy li
po stê po wa niem na ru szaj¹cym ogó l nie przy jê te regu³y wy ma ga ne przy jego
pos³ugi wa niu siê57. Do zna mion wy kro czeñ nie za li cza siê spro wa dze nia po ¿a ru
ani jego nie bez pie czeñ stwa. Ko deks wy kro czeñ pe na li zu je za cho wa nia po le -
gaj¹ce na ogó l nie ro zu mia nym nie ostro ¿ nym ob cho dze niu siê z og niem lub na -
ru sze niu prze pi sów prze ciwpo ¿a ro wych. Bo wiem spro wa dze nie po ¿a ru b¹dŸ
bez po œred nie go nie bez pie czeñ stwa jego wyst¹pie nia nie za li cza siê do zna mion
wy kro cze nia i tym samym uzasadnia zastosowanie ustawy karnej.
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54  Art. 163 § 2 kk.
55  Art. 163 § 3 kk.
56  Art. 163 § 4 kk.
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Maj¹c na uwa dze prze pi sy ko de ksu wy kro czeñ, na le ¿y wska zaæ, i¿ w obe cnym 
sta nie pra wnym usta wo da w ca pe na li zu je dzia³anie po le gaj¹ce na roz nie ca niu og -
nia na te re nie lasu, te re nach œród le œ nych, ³¹kach, to r fo wi skach, wrzo so wi skach,
a ta k ¿e w od leg³oœci 100 m od wy mie nio nych miejsc58. Za kaz ten nie do ty czy spe -
cja l nie wy zna czo nych w tym celu miejsc. Wy kro cze nie mo¿e po le gaæ ta k ¿e na pa -
le niu ty to niu we wska za nych mie j s cach. Na ma r gi ne sie na le ¿y wska zaæ, ¿e  usta -
wo da w ca wy³¹cza z tego za kre su mie j s ca zna j duj¹ce siê na dro gach utwar dzo nych 
oraz wy zna czo nych do po by tu lu dzi. Oma wia ne wy kro cze nie jest powi¹zane z re -
gu lacj¹ za wart¹ w roz porz¹dze niu 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. Zgod nie z § 40 te go¿ roz porz¹dze nia, w la sach
oraz na te re nach œród le œ nych, a ta k ¿e na ob sza rach ³¹k, to r fo wisk i wrzo so wisk
oraz w od leg³oœci do 100 m od gra ni cy la sów za ka za ne jest wy ko ny wa nie czyn no -
œci mog¹cych wywo³aæ nie bez pie czeñ stwo po ¿a ru. Przyk³ado wo roz porz¹dze nie
wy mie nia czyn no œci kwa li fi kuj¹ce siê jako po ten cja l nie po wo duj¹ce nie bez pie -
czeñ stwo po ¿a ru. Œwia d czy o tym u¿y cie sfo r mu³owa nia „w szcze gó l no œci”.
Do tych czyn no œci za li czo ne zo sta³y roz nie ca nie og nia poza spe cja l nie wy zna czo -
ny mi do tego celu mie j s ca mi oraz pa le nie ty to niu (nie wli czaj¹c w to miejsc na
dro gach utwar dzo nych oraz prze zna czo nych do po by tu lu dzi). W tym mie j s cu
wa r to je sz cze wska zaæ, ¿e pod mio ta mi upra w nio ny mi do wy zna cze nia miejsc,
w któ rych dopu sz cza l ne jest roz nie ca nie og nia s¹ w³aœci cie le lub zarz¹dcy lasu.
Oma wia ny za kaz roz nie ca nia og nia poza wy zna czo ny mi mie j s ca mi nie do ty czy
czyn no œci, któ re s¹ bez po œred nio zwi¹zane z go spo dark¹ leœn¹, a ta k ¿e wy ko ny -
wa niem ro bót bu do w la nych oraz eks plo a ta cji ko pa l ni po dej mo wa nych na pod -
sta wie po ro zu mie nia za wa r te go z w³aœci cie lem lub zarz¹dc¹ lasu. Za pope³nie nie
wy ¿ej wy mie nio ne go wy kro cze nia usta wo da w ca prze wi dzia³ karê are sztu, grzy w -
ny lub na ga ny59.

Ko le j nym no vum wpro wa dzo nym do prze pi sów ko de ksu wy kro czeñ jest spe -
nali zo wa nie w art. 82 § 4 ko de ksu wy kro czeñ czyn no œci po le gaj¹cych na wy pa la -
niu tra wy, s³omy b¹dŸ po zo sta³oœci ro œlin nych na po lach w od leg³oœci mnie j szej
ni¿ 100 m od za bu do wañ, la sów, zbo ¿a na pniu oraz miejsc, gdzie usta wio ne s¹
ste r ty lub sto gi. Ponad to usta wo da w ca obe j mu je za kre sem tego wy kro cze nia ta k -
¿e czyn no œci po le gaj¹ce na wy pa la niu wy ¿ej wy mie nio nych traw, s³omy, po zo -
sta³oœci ro œlin nej w spo sób, któ ry zak³óca ruch dro go wy. Do ty czy to ta k ¿e po zo -
sta wie nia bez sta³ego nad zo ru miejsc wy pa la nia. Ko men to wa ny prze pis nie do
ko ñ ca ko re lu je z re gu lacj¹ za wart¹ w roz porz¹dze niu 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. W tym mie j -
s cu na le ¿y za zna czyæ, ¿e roz porz¹dze nie za ka zu je u¿y wa nia otwa r te go og nia oraz
pa le nia ty to niu w od leg³oœci mnie j szej ni¿ 10 m od mie j s ca om³otów, a ta k ¿e
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58  Art. 82 § 3 usta wy z 20 maja 1971 r. Ko deks wy kro czeñ, t.j. Dz.U.2013, poz. 482 z póŸn. zm.,
zwa na da lej kw.

59  M. Bo ja r ski, W. Ra de cki: Ko deks wy kro czeñ. Ko men tarz, Wa r sza wa 2013, s. 567–568.



miejsc wy stê po wa nia pa l nych p³odów ro l nych. Ponad to roz porz¹dze nie bez -
wzglêd nie za bra nia wy pa la nia s³omy i po zo sta³oœci ro œlin nych na po lach. Po mi -
mo bra ku ca³ko wi te go po kry wa nia siê prze pi sów ko de ksu wy kro czeñ z re gu la cja -
mi roz porz¹dze nia w oma wia nym za kre sie, stwier dziæ na le ¿y, ¿e no we li za cja
ko de ksu wy kro czeñ po le ga³a na prze nie sie niu prze pi sów z aktu wyko na w cze go
do ko de ksu (z nie wie l ki mi mody fi ka cja mi). Oma wia ne wy kro cze nie za gro ¿o ne
jest kar¹ are sztu, grzy w ny lub na gan¹60.

Z ko lei w art. 82 § 5 ko de ksu wy kro czeñ sty pi zo wa ne zo sta³o wy kro cze nie po -
le gaj¹ce na nie ostro ¿ nym ob cho dze niu siê z og niem w spo sób inny ni¿ okre œlo ny
w ko men to wa nych wcze œ niej ar ty ku³ach. Za cho wa nie spra w cy po le gaæ bê dzie
za tem na nie ostro ¿ nym ob cho dze niu siê z og niem. Nie ostro ¿ nym bê dzie nie uwa -
¿ ne, nie ba cz ne lub nie roz wa ¿ ne po stê po wa nie. W ra mach oma wia ne go wy kro -
cze nia bêd¹ mie œci³y siê wsze l kie po stê po wa nia na ru szaj¹ce ogó l nie przy jê te wy -
ma ga nia, stan dar dy i regu³y od nosz¹ce siê do po stê po wa nia z og niem, na ru sze nie 
któ rych mo¿e po ten cja l nie do pro wa dziæ do po ¿a ru. Nie jest wy ma ga ne, aby spra -
w ca na ru szy³ ja ki ko l wiek prze pis z za kre su ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej, aby móc
poci¹gn¹æ go do odpo wie dzial no œci na pod sta wie oma wia ne go ar ty ku³u. Spra w ca 
zo sta nie uka ra ny na pod sta wie ko men towa ne go prze pi su za nie ostro ¿ ne po stê po -
wa nie z og niem, bez ko nie cz no œci zaistnienia naruszenia przepisów art. 82 § 1-4
kodeksu wykroczeñ.  

Aby u³atwiæ we ry fi ka cjê przed sta wio nych po wy ¿ej roz wa ¿añ, na le ¿y skon -
fron to waæ prze pi sy ko de ksu wy kro czeñ oraz ko de ksu ka r ne go z ¿y ciem co dzien -
nym i wy stê puj¹cych w nich dzie dzi nach na uki. Jak s³usz nie wska zu je T. Sa wi -
cki, po ¿ar jest zja wi skiem dzia³aj¹cym na szko dê cz³owie ka, a przy jego
de fi nio wa niu na le ¿y siê od nieœæ do ta kich dzie dzin na uko wych, jak fi zy ka lub
che mia61. Au tor wska zu je chara ktery sty cz ne ele men ty po ¿a ru. S¹ to: nag³e i nie -
ocze ki wa ne wyst¹pie nie og nia i jego b³yska wi cz ne roz prze strze nia nie siê, obe -
cnoœæ p³omie ni o wy so kiej tem pe ra tu rze i in ten syw no œci œwie t l nej, ra dia l ne roz -
prze strze nia nie siê ciep³a po³¹czo ne z wy do by wa niem siê du ¿ej ilo œci pro du któw
ga zo wych oraz py³ów, po wsta nie po go rze li ska ro zu mia ne go jako bry³y nie ca³ko -
wi cie spa lo nych ma te ria³ów pa l nych, a ta k ¿e przed mio tów nie pa l nych i po -
pio³u62. Po wy¿sz¹ de fi ni cjê na le ¿y ze sta wiæ z po to cz nym ro zu mie niem og nia uj -
mo wa ne go jako zja wi sko wy dzie la nia siê ciep³a i œwiat³a to wa rzysz¹ce pa le niu siê
cia³, post rze ga ne w po sta ci p³omie ni i ¿aru63. 
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4. Zna czen ie Pol skich Norm z dzie dziny ochrony
przeci wpo¿arowej

O ile dla pra wni ka pod staw¹ fo r mu³owa nia de fi ni cji s¹ akty pra w ne oraz do ro -
bek do ktry ny ju dy ka tu ry, o tyle dla stra ¿a ka isto t ne zna cze nie maj¹ Pol skie No r -
my. St¹d te¿ po ¿ar de fi nio wa ny jest jako „spa la nie o nie kon trolo wa nym prze bie -
gu w cza sie i prze strze ni”64. Z ko lei ogieñ, to „pro ces spa la nia cha ra kte ry zuj¹cy
siê emisj¹ ciepln¹, któ re mu to wa rzy szy dym i/lub p³omieñ”65. De fi ni cjê og nia
i po ¿a ru po da je rów nie¿ No r ma z 2000 r., zgod nie z któr¹ po ¿ar to „nie kon tro -
lowa ne w cza sie i prze strze ni sa mo pod trzy muj¹ce siê spa la nia”, zaœ ogieñ to
„(kon tro lo wa ne) sa mo pod trzy muj¹ce siê spa la nie, któ re jest za pla no wa ne w spo -
sób prze my œla ny w celu do sta r cze nia u¿y te cz nych efe któw i któ re go roz mia ry
w cza sie i prze strze ni s¹ kon tro lo wa ne”66.

Z przy to czo nych de fi ni cji wy ni ka, ¿e po ¿ar jest zja wi skiem nie kon trolo wa -
nym za rów no w cza sie, jak i prze strze ni. Wy da waæ by siê mog³o, ¿e uto ¿ sa mia nie
og nia z po ¿a rem jest sku t kiem wyst¹pie nia dymu i p³omie ni, któ re zbli ¿aj¹ do
sie bie oba po jê cia. O ile jed nak ogieñ jest kon tro lo wa nym pro ce sem przy -
nosz¹cym po ¿y te cz ne efe kty, o tyle po ¿ar to zja wi sko nie pod le gaj¹ce kon tro li
i do t kli we w sku t kach dla cz³owie ka. Uo gó l niaj¹c, po ¿ar to nie to samo co ogieñ.
Jed nak niew¹tpli wie oba po jê cia s¹ kla syfi ko wa ne jako zjawiska chemiczne. 

Bez usz czer b ku dla obo wi¹zuj¹cych norm krajo wych z za kre su ochro ny prze -
ciwpo ¿a ro wej po zo staj¹ uno r mo wa nia wspól no to we. Mowa tu o dy re kty wie
SEVESO II do tycz¹cej zarz¹dza nia za gro ¿e nia mi po wa ¿ ny mi awa ria mi prze -
mys³owy mi z udzia³em sub stan cji nie bez pie cz nych67. W ar ty ku le 3 pkt 13 wspo -
mnia nej dy re kty wy za wa r to de fi ni cjê po wa ¿ nej awa rii, zgod nie z któr¹ jest ni¹
zda rze nie, ta kie jak po wa ¿ na emi sja, po ¿ar lub wy buch, do któ re go dosz³o w wy -
ni ku nie kon trolo wa nych zda rzeñ z udzia³em jed nej lub ki l ku sub stan cji nie bez -
pie cz nych maj¹cych mie j s ce pod czas eks plo a ta cji zak³adu ob jê te go ni niejsz¹ dy -
re ktyw¹ i stwa rzaj¹ce po wa ¿ ne za gro ¿e nie dla zdro wia lu dz kie go lub œro do wi ska
o sku t kach naty ch mia sto wych lub po wsta niu ta kich sku t ków z opó Ÿ nie niem na
te re nie zak³adu lub poza nim. Po dobn¹ de fi ni cjê od naj du je my w Pra wie ochro ny 
œro do wi ska68. 
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64  PN-ISO 8421-1/Ak:1997 Ochro na prze ciw po¿a ro wa. Ter mi no lo gia. Te r mi ny ogó l ne i do tycz¹ce 
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68  Zob. art. 3 pkt 23 Usta wy z 27 kwie t nia 2001 r. Pra wo ochro ny œro do wi ska, t.j. Dz.U. 2013,
poz. 1232, 1238 z póŸn. zm. 



Pol skie No r my nie sta no wi¹ Ÿród³a pra wa a ich sto so wa nie opie ra siê na za sa -
dzie do bro wol no œci69. Nie mniej jed nak mog¹ one byæ wyko rzy sty wa ne przy de fi -
nio wa niu przed mio to we go po jê cia. 

Wnio ski

W ra mach ar ty ku³u omó wio no pod sta wo we za gad nie nia zwi¹zane z pro ble -
ma tyk¹ odpo wie dzial no œci za spo wo do wa nie po ¿a ru lub nie ostro ¿ ne go ob cho -
dze nia siê z og niem. Sze rzej wspo mnia no o aspe ktach pra wno- ka r nych, wa run -
kuj¹cych odpo wie dzia l noœæ na grun cie pra wa ka r ne go. Pe³na ana li za pra w na
wszy stkich prze stêpstw i wy kro czeñ wy kra cza poza ramy ni nie j sze go opra co wa -
nia, któ re go ce lem – jak wska za no to na pocz¹tku – by³o wêz³owe przed sta wie nie
pro ble ma ty ki po ¿a ru. Bior¹c pod uwa gê sta le wy stê puj¹ce ry zy ko po wsta wa nia
po ¿a rów, te mat ten nie tra ci na aktu a l no œci. Nie mo¿e za tem bu dziæ w¹tpli wo œci,
¿e niew³aœci we i nie ostro ¿ ne pos³ugi wa nie siê og niem mo¿e do pro wa dziæ do tra -
gi cz ne go w sku t kach po ¿a ru w ka ¿ dym cza sie. W kon klu zji na su wa siê stwier dze -
nie, ¿e za rów no orze cz ni c two, jak i do ktry na za wie ra bo ga te przyk³ady przy -
krych, ale ja k ¿e rea li sty cz nych zda rzeñ bêd¹cych na stê p stwem po ¿a ru. Mowa tu
nie ty l ko o kon kre t nych sta nach fa kty cz nych, ale i zwi¹za nej z nimi odpo wie -
dzial no œci ka r nej. Z uwa gi na fakt, ¿e g³ów nym ce lem ni nie j sze go opra co wa nia
by³a pró ba œcis³ego wska za nia, co kry je siê pod po jê cia mi ogieñ i po ¿ar, au tor ni -
nie j sze go ar ty ku³u zde cy do wa³ siê zwró ciæ uwa gê na ich isto tê oraz wp³yw na
kszta³to wa nie siê odpo wie dzial no œci na grun cie pra wa ka r ne go lub pra wa wy kro -
czeñ.
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Sy stem TASK i ana li za WHAT-IF w zarz¹dza niu
kry zy so wym

The TASK Sy stem and the WHAT IF Ana ly sis
in Cri sis Ma na ge ment

Omó wie nie

Ni nie j sze opra co wa nie zo sta³o przy go to wa ne w ra mach pro je ktu TASK fi nan -
sowa ne go ze œro d ków NCBiR. Ma ono na celu do ko na nie oce ny przy da t no œci na -
rzê dzi ana li ty cz nych s³u¿¹cych do pro wa dze nia ana liz typu wha t -if w zarz¹dza niu

kry zy so wym na przyk³ad zie sy ste mu TASK. 
W pie r wszej czê œci opra co wa nia zde fi nio wa no po jê cie sy tu a cji kry zy so wej, do -

ko na no jej deko m po zy cji na naj wa¿ nie j sze ele men ty oraz przed sta wio no opis
przyk³ado wej sy tu a cji. W da l szej ko le j no œci omó wio no ana li zy wha t -if z per spe kty -
wy zarz¹dza nia kry zy so we go i po ka za no spo sób ich pro wa dze nia w sy ste mie
TASK. Po twier dze niem po wy ¿szych roz wa ¿añ s¹ opi sy dwóch przyk³ado wych ana -

liz wha t -if prze pro wa dza nych przy u¿y ciu sy ste mu.

S³owa klu czo we: ana li za wha t -if, po wódŸ, sy mu la cja, TASK, zarz¹dza nie
kry zy so we, vi r tu al le a r ning en vi ron ment

Sum ma ry

The main goal of pre sent ed re sea rch pa per is to rate the util ity of anal yti cal to ols
used in what-if anal ysis in cri sis ma nag eme nt. The re sea rch is ba sed on the TASK
system example.

The crisis situation definition has been presented and factorized in the first
part of the research paper and an example situation has been described. In the next 
part of the paper, the use of what-if analysis in crisis management has been
discussed and an example of its usage in the TASK system has been presented.



1. Wstêp

Ap li ka cje i sy ste my wspie raj¹ce zarz¹dza nie kry zy so we to miê dzy in ny mi
ARCUS 2005, DART, e-ZK, SWRK ALASKA, C3M, RiZK itd. Trud no wœród
nich wska zaæ ta kie po zwa laj¹ce na sy mu lo wa nie ki l ku powi¹za nych ze sob¹ zja -
wisk (opi sy wa nych ró ¿ ny mi mo de la mi) i zbiorcz¹ ob se r wa cjê sku t ków ich
dzia³ania dla jed nej sy tu a cji. Do stê p ne za awan so wa ne na rzê dzia s¹ nie za le ¿ ne od
sie bie, wy ma gaj¹ do da t ko wych sta rañ u¿y tko w ni ka w celu ze sta wie nia i po rów -
na nia uzy ski wa nych wy ni ków. Ni nie j sze opra co wa nie kon cen tru je siê na przed -
sta wie niu sy ste mu info rma tycz ne go TASK (Tre nin go wo-Anali ty cz ne go Symu -
la to ra zarz¹dza nia Kry zy so we go), któ ry jest roz wi ja ny w pro je kcie o tej sa mej
na zwie, fi nan so wa nym przez Na ro do we Cen trum Ba dañ i Roz wo ju w ra mach
ini cja ty wy INNOTECH. TASK na le ¿y do kla sy sy ste mów VLE (ang. vi r tu al le a r -
ning en vi ron ment). Sta no wi on wir tu a l ne la bo ra to rium, któ re mo¿e byæ wy ko rzy -
sta ne za rów no w celu do sko na le nia pro ce su po dej mo wa nia de cy zji, jak i ana li zy
oraz opty ma li za cji za³o¿eñ za wa r tych na przyk³ad w pla nach zarz¹dza nia i re a go -
wa nia kry zy so we go. Po zwa la on na po zna nie i uœwia do mie nie naj wa¿ nie j szych
kon se k wen cji po dej mo wa nych de cy zji, bez ko nie cz no œci po no sze nia ich w rze -
czy wi sto œci. W kon se k wen cji mo ¿ li we jest ekspe rymen to wa nie w sy mu lo wa nej
sy tu a cji kry zy so wej i wyci¹ga nie z tego wnio sków na przysz³oœæ (ang. les sons le a r -
ned), przy uni k niê ciu re a l nych strat. Sy stem umo ¿ li wia uru cha mia nie sy mu la cji
na za sa dzie ana li zy wha t -if, co daje mo ¿ li woœæ sta wia nia hi po tez i ich we ry fi ka cji.
Cech¹ tego typu ana liz s¹ aspe kty za rów no tre nin go we, jak i ana li ty cz ne, któ re
z po wo dze niem mo ¿ na wy ko rzy staæ w szko le niach pra co w ni ków cen trów
zarz¹dza nia kry zy so we go. Ce lem opra co wa nia jest oce na przy da t no œci na rzê dzi
kla sy sy ste mu TASK do pro wa dze nia ana li zy me tod¹ in du kcyjn¹ wha t -if. S¹ one
szcze gó l nie po mo c ne w mo men cie wery fi ko wa nia sku te cz no œci dzia³añ z za kre su 
zarz¹dza nia kry zy so we go. Opra co wa nie oma wia ta k ¿e wy bra ne ele men ty fun k -
cjo na l ne sy ste mu, któ re wy ni kaj¹ ze sce na riu sza u¿y cia opa r te go na pro ce sie te -
sto wa nia hi po tez wha t -if. 

2. Sy tu a cja kry zy so wa

Sy tu a cja kry zy so wa to po jê cie po sia daj¹ce wie le de fi ni cji za le ¿ nie od dzie dzi -
ny, któ rej do ty czy, osób je wy ko rzy stuj¹cych i ich fun kcji pod czas dzia³añ anty -
kry zy so wych. W celu ujed no li ce nia tego po jê cia na po trze by sy ste mu TASK
przy jê to na stê puj¹c¹ de fi ni cjê: 
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The descriptions of two examples of what-if analysis carried out, using the TASK
system, confirm the thesis mentioned above. 

Key words: crisis management, flood, simulation, TASK system, what-if analysis,
virtual learning environment



Sy tu a cja kry zy so wa to stan na ra staj¹cej de sta bili za cji, nie pe w no œci i na piê cia
spo³ecz ne go, bêd¹cy na stê p stwem pe w ne go za gro ¿e nia, cha ra kte ry zuj¹cy siê na ru sze -
niem wiê zi spo³ecz nych, mo ¿ li wo œci¹ utra ty kon tro li nad prze bie giem wy da rzeñ oraz
eska la cji za gro ¿e nia, a w szcze gó l no œci sy tu acj¹ stwa rzaj¹c¹ za gro ¿e nie dla ¿y cia, zdro -
wia, mie nia lub in fra stru ktu ry – w ta kiej ska li lub o ta kim na tê ¿e niu, któ re wywo³uj¹ re -
a kcje spo³ecz ne po wy ¿ej akce pto wal ne go po wszech nie po zio mu ry zy ka1.

Wy chodz¹c od tak sfo r mu³owa nej de fi ni cji, po wta rzaj¹ce siê ele men ty sy tu a -
cji kry zy so wej (tj. oto cze nie, za gro ¿e nia, przed mio ty ochro ny, zja wi ska, za cho -
wa nia i po stê po wa nie anty kry zy so we), mo ¿ na przed sta wiæ jako czê œci sk³ado we
mo de lu sy tu a cji. Dane wej œcio we, pa ra me try i zmien ne ste ruj¹ce wpro wa dzo ne
do opra co wa ne go wcze œ niej mo de lu spo wo duj¹ uzy ska nie od po wied nie go wy ni -
ku. Po dy kto wa ne jest to funkcj¹, jak¹ pe³ni¹ wy mie nio ne ele men ty w sy mu lo wa -
nej sy tu a cji kry zy so wej. Mo ¿ na j¹ opi saæ na stê puj¹co: w zamo de lo wa nym oto cze -
niu, akto rzy po przez po dej mo wa nie de cy zji sk³adaj¹cych siê na po stê po wa nie
anty kry zy so we za bez pie czaj¹ przed mio ty ochro ny przed za gro ¿e nia mi. Pod sta -
wê do opi su tak zde fi nio wa nych ele men tów sy tu a cji kry zy so wej sta no wi te ch ni -
ka mo de lo wa nia. Co wiê cej, wy two rzo ne zgod nie z po wy¿sz¹ kon wencj¹ mo de le
po win ny umo ¿ li wiaæ zasy mu lo wa nie sy tu a cji kry zy so wej w spo sób pe³ny i jed -
noz na cz ny.

2.1. Dekompozycja sytuacji kryzysowej

Przed sta wio ne po wy ¿ej pode œcie wy ma ga po -
dzia³u sy tu a cji na mo de le. Mog¹ one zo staæ opra co -
wa ne przez eks per tów za j muj¹cych siê da nym aspe -
ktem (np. po stê po wa niem kry zy so wym, obie kta mi
klu czo wy mi, wp³ywem za gro ¿eñ na inne mo de le,
spe cyfi cz ny mi ka te go ria mi za gro ¿eñ itp.). W ra mach 
pro je ktu TASK wy ró ¿ nio no na stê puj¹ce gru py mo -
de li (rys. 1):
l mo de le za gro ¿e nia – cha ra kte ry styka zja wi ska,

wp³yw na œro do wi sko, mo ¿ li we sku t ki;
l mo de le przed mio tu ochro ny – ¿y cie i zdro wie lu -

dz kie, wy bra na in fra stru k tu ra, obie kty klu czo we;
l mo de le po stê po wa nia – œro d ki bez pie cze ñ stwa, s³u¿by mog¹ce podj¹æ dzia³ania, 

pro ce du ry dzia³a nia, mo ¿ li we do wy ko rzy sta nia si³y i œro d ki.
Szcze gó³ow¹ li stê mo de li opra co wa nych w pro je kcie TASK w fo r mie dia gra -

mu za pre zen towa no na rys. 2. Przed sta wia on po szcze gó l ne mo de le, oz na czo ne
gru bo œci¹ ra m ki zgod nie z po wy¿sz¹ kla sy fi kacj¹ (za gro ¿e nie, przed miot ochro -
ny i po stê po wa nie), po gru po wa ne fun kcjo na l nie na:

Sy stem TASK i ana li za WHAT IF w zarz¹dza niu kry zy so wym 147

Rys. 1.  Rodzaje modeli
w systemie TASK

îród³o: opra co wa nie w³asne.

1  Te o ria za czer p niê ta w mo men cie roz po czê cia pro je ktu ze stro ny WWW Wiel kopo l skie go
Urz¹du Woje wó dz kie go w Po zna niu. Tryb do stê pu: www.po znan.uw.gov.pl. Zna j du je pod pa r cie
w ksi¹¿ce Gil liand J.: Stra te gie in ter we ncji kry zy so wej, Pa r pa me dia, Wa r sza wa 2008, s. 33–35.



l sy mu la tor fali po wo dzio wej za wie raj¹cy mo del fali po wo dzio wej i wp³ywaj¹cy 
na nie go mo del dzia³añ re ten cy j nych,

l sy mu la tor za bez pie cza nia in fra stru ktu ry za wie raj¹cy mo del ob sza ru za la ne go
i wp³ywaj¹cy na nie go mo del ochro ny in fra stru ktu ry,

l sy mu la tor akcji ewakua cyjno- ratow ni czej za wie raj¹cy wp³ywaj¹ce na sie bie
mo de le sta nu po szko do wa nych i ochro ny lud no œci,

l sy mu la tor lud no œci za wie raj¹cy zwi¹zane ze sob¹ mo de le gê sto œci po pu la cji
i im prez ma so wych,

l sy mu la tor ska ¿e nia po wie trza za wie raj¹cy mo del roz prze strze nia nia siê gazu.
Wspo mnia ny po dzia³ fun kcjo na l ny umo ¿ li wia zde fi nio wa nie re la cji po miê -

dzy symu la to ra mi oraz okre œle nie, ja kie dane bêd¹ wizu ali zo wa ne w in ter fe j sie
u¿y tko w ni ka (strza³ki skie ro wa ne ku do lnej czê œci, rys. 2 ).

2.2. Hipotetyczny przebieg sytuacji kryzysowej

Przed sta wio na poni ¿ej sy tu a cja sta no wi punkt wyj œcia dla przyk³ado we go
eks pe ry men tu prze prowa dza ne go w sy ste mie TASK. Wy ko rzy sta no w niej hipo -
te ty cz ny opis wio sen nej po wo dzi roz to po wej na Wi œle, gro¿¹cej za la niem Wa r -
sza wy i to wa rzysz¹ce jej sku t ki. Wy bra ne ele men ty opi su zo stan¹ wy ko rzy sta ne
w da l szej czê œci opra co wa nia.
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Rys. 2. Modele utworzone w systemie TASK

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Ze sta nów wody na wo do wska zach w gó r nym bie gu Wis³y i jej dop³ywów wy ni ka, ¿e 
two rzy siê nie bez pie cz na fala po wo dzio wa. Po wa gê sy tu a cji po tê guj¹ ci¹g³e, ob fi te opa -
dy na po³ud nio wym wscho dzie Pol ski. Cz³on ko wie ze spo³u zarz¹dza nia kry zy so we go
mia sta Wa r sza wy i wo je wó dz twa mazo wie c kie go za sta na wiaj¹ siê, jak op ty ma l nie wy -
ko rzy staæ szan se, któ re daj¹ zbio r ni ki re ten cy j ne w do rze czu Wis³y. Ko rzy staj¹c z sy ste -
mu TASK, ana li zuj¹ sy tu a cjê. W efe kcie de cy duj¹ siê niezw³ocz nie roz pocz¹æ opró ¿ nia -
nie zbio r ni ków re ten cy j nych w ca³ym do rze czu z ma ksy maln¹ bez pieczn¹ szy b ko œci¹, co
po zwo li przy go to waæ je na na de jœcie fali kul mina cy j nej. Fala po wo dzio wa po wo li prze -
su wa siê na pó³noc, po wo duj¹c wez bra nie wody na od cin ku rze ki w wo je wó dztwach
œwiê to krzy skim, lu be l skim oraz na po³ud niu wo je wó dz twa mazo wie c kie go. 

U¿y waj¹c sy ste mu TASK, cz³on ko wie szta bu kry zy so we go prze wi duj¹ mo ment kul -
mina cy j ny dla Wa r sza wy oraz ma ksy ma l ny prze wi dy wa ny po ziom wody na wo do -
wska zie Wi la nów. Sy stem prze li cza ob szar za gro ¿o ny za la niem przy okre œlo nym sta nie
wód. Na ty ch miast og³oszo na zo sta je ak cja ewa kua cy j na na za gro ¿o nym ob sza rze.
Cz³on ko wie ze spo³u do bie raj¹ od po wied ni¹ li cz bê s³u¿b do ewa ku a cji kon kre t nych stref
w opa r ciu o prze wi dy wan¹ przez sy stem li cz bê prze by waj¹cej tam lud no œci. Na pod sta -
wie in fo r ma cji z sy ste mu o wa r to œci in fra stru ktu ry mie j skiej oraz obie któw klu czo wych
na ob sza rze za gro ¿o nym za la niem, ze spó³ zarz¹dza nia kry zy so we go pla nu je lo ka li za cjê
i te ch ni ki wy ko na nia tym cza so wych wa³ów prze ciwpo wo dzio wych. Na stê p nie ko or dy -
nu je do stê p ne za so by w taki spo sób, by zd¹¿yæ z bu dow¹ umo c nieñ przed na de jœciem fali
kul mina cy j nej.

Tym cza sem, wsku tek zwiê ksze nia zrzu tu ze zbio r ni ków re ten cy j nych, po ziom wody
w Wa r sza wie pod no si siê i prze kra cza po ziom ostrze ga w czy. Wpro wa dzo ny zo sta je stan
po go to wia prze ciwpo wo dzio wego. Cz³on ko wie ze spo³ów zarz¹dza nia kry zy so we go, ko -
rzy staj¹c z sy ste mu TASK, ana li zuj¹ kon se k wen cje wa rian ty w nych mo men tów otwa r -
cia pol de rów za le wo wych na ob sza rze wo je wó dz twa mazo wie c kie go, aby z³ago dziæ
g³ówn¹ falê po wo dziow¹. Po ki l ku go dzi nach Wa r sza wy do siê ga fala kul mina cy j na.
Do cho dzi do wyst¹pie nia Wis³y z brze gów i w ki l ku mie j s cach prze rwa nia wa³ów prze -
ciwpo wo dzio wych. Woda za le wa ko le j ne uli ce.

Dziê ki tym cza so wym za po rom wa ¿ nie j sze mie j s ca zo staj¹ ochro nio ne. Jed nak mimo
za bez pie czeñ, za la ny zo sta je je den z wa r sza wskich zak³adów che mi cz nych, gdzie
urz¹dze nia ochron ne ule gaj¹ awa rii i do at mo s fe ry uwa l nia siê zna cz na iloœæ dwu t len ku
azo tu. Zwi¹zek ten jest si l nie to ksy cz ny. Za alar mo wa ne jed no stki Pa ñ stwo wej Stra ¿y
Po ¿a r nej do cie raj¹ szy b ko na mie j s ce i za po bie gaj¹ da l sze mu uwa l nia niu siê sub stan cji.
Ko le j ny pro blem po ja wia siê, kie dy z po wo du wia tru za chod nie go, chmu ra ska ¿e nia
prze mie sz cza siê na wschod ni brzeg Wis³y. Sy stem do sta r cza in fo r ma cji o ob sza rze po -
ten cjal ne go ska ¿e nia i spo dzie wa nej li cz bie aktu a l nie prze by waj¹cych w ta m tym re gio -
nie mie sz ka ñ ców. Po prze te sto wa niu w sy ste mie pla nu ewa ku a cji lud no œci, zo sta je on
b³yska wi cz nie wdro ¿o ny w ¿y cie. Nie ste ty, je sz cze w tra kcie prze pro wa dza nia akcji
ewa kua cy j nej, do cho dzi do za truæ ga zem. Cz³on ko wie ze spo³ów zarz¹dza nia kry zy so -
we go ko or dy nuj¹ udzia³ ra to w ni ków me dy cz nych, za pe w niaj¹ po moc szpi taln¹ oraz so -
cjal no- by tow¹ po szko do wa nym. Po wo li chmu ra gazu ule ga roz pro sze niu, a po ziom
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wody w Wi œle za czy na opa daæ. Ze spó³, z wy ko rzy sta niem sy ste mu TASK, do ko nu je
osza co wa nia strat w lu dziach i in fra stru ktu rze oraz ko sztów pro wa dzo nych dzia³añ.

3. Anal iza what-if

Ana li za wha t -if w sy ste mie TASK po le ga na zde fi nio wa niu se rii hi po tez
sk³adaj¹cych siê z dzia³añ anty kry zy so wych i po rów na niu sku t ków ich za sto so -
wa nia w ra mach sy mu lo wa nej sy tu a cji kry zy so wej. W ta kim przy pa d ku wa ¿ ne
jest wska za nie i zamo de lo wa nie re la cji za chodz¹cych po miê dzy po szcze gól ny mi
zja wi ska mi, obie kta mi i zda rze nia mi. Je œli wp³yw jed nych ele men tów na inne
jest isto t ny i mo ¿ li wy do opi sa nia, to na tej pod sta wie uza sa d nio ne jest pro gno zo -
wa nie kon se k wen cji po ja wiaj¹cych siê za gro ¿eñ oraz mo ¿ li wych spo so bów ich
re du kcji. Na to miast sku t ki s¹ przed sta wia ne w fo r mie sta nów przed mio tów
ochro ny (np. zmia na wa r to œci, zni sz cze nie, ko nie cz noœæ od bu do wy itp.). W przy -
pa d ku sy tu a cji kry zy so wych, gdzie wy stê puj¹ li cz ne i trud ne do osza co wa nia
powi¹za nia miê dzy zja wi ska mi, a roz pro szo ne i czê sto wy bió r cze dane hi sto ry cz -
ne, isto t nie utrud niaj¹ efe kty w ne pro wa dze nie ana liz wha t -if, wy ko rzy sta nie sy -
mu la cji za miast ze sta wu da nych hi sto ry cz nych mo¿e oka zaæ siê sku tecz nie j szym
sub sty tu tem, do sta r czaj¹cym u¿yt kow ni ko wi do da t ko wych in fo r ma cji i mo ¿ li -
wo œci. Ta kie po dej œcie po zwa la w ela sty cz ny spo sób zmie niaæ wa run ki wej œcio we 
i na bie¿¹co ob se r wo waæ zmia ny za chodz¹ce w ra mach ba da nej sy tu a cji, jed nak
nie gwa ran tu je dok³ad no œci ze sta wu da nych hi sto ry cz nych.

Wy ko rzy stuj¹ca sy mu la cjê ana li za wha t -if po win na od by waæ siê przy u¿y ciu
wir tua l ne go la bo ra to rium umo ¿ li wiaj¹cego zmia nê pa ra me trów, da nych wej œcio -
wych i pre zen ta cjê wy ni ków. Œro do wi sko sy mu la cyj ne po win no byæ opa r te na
od po wied nich za³o¿e niach, ogra ni czaj¹cych swo bo dê opi su ba da nych zja wisk
i jed no cze œ nie za cho wuj¹cych isto t ne re la cje miê dzy tymi zja wi ska mi. Wspo -
mnia ne ogra ni cze nia mog¹ po le gaæ np. na dys kre ty za cji cza su, ogra ni cze niu za -
kre sów wa r to œci dla zmien nych, okre œla niu wa run ków za trzy ma nia. Na to miast
ana li tyk ko rzy staj¹cy z ta kie go roz wi¹za nia po wi nien mieæ mo ¿ li woœæ obse r wo -
wa nia i po rów ny wa nia wy ni ków w za le ¿ no œci od pod jê tych dzia³añ.

Aby mo ¿ li we by³o prze pro wa dze nie ana li zy, nie zbêd ne jest zde fi nio wa nie sy -
tu a cji (po przez wska za nie cza su, mie j s ca itd.) i okre œle nie za gro ¿e nia (np. po -
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Rys. 3. Przebieg analizy what-if z wykorzystaniem symulacji

îród³o: opra co wa nie w³asne.



przez po da nie pa ra me trów fali po wo dzio wej czy opi su ska ¿e nia po wie trza). Do -
pie ro na tej pod sta wie mo ¿ li we jest wy ko na nie da l szych kro ków, tj. sta wia nie
hi po tez, ich te sto wa nie i wnio sko wa nie na pod sta wie obse r wo wa nych wy ni ków. 

3.1. Eksperymenty w systemie TASK

Sy stem TASK po sia da na stê puj¹ce ce chy wspie raj¹ce przed sta wion¹ kon ce p -
cjê ana liz wha t -if:
l ³¹cze nie wy ni ków z wie lu sy mu la to rów – ka ¿ dy sy mu la tor sta no wi oso b ny

modu³, opi sy wa ny jest da ny mi wej œcio wy mi, wyj œcio wy mi, pa ra me tra mi
i fun kcja mi ste ruj¹cymi, a o jego wywo³aniu de cy du je kon tro ler sy ste mu;

l wy œwie t la nie wy ni ków w spó j nym in ter fe j sie – w wy ni ku dzia³ania sy mu la to -
rów aktu ali zo wa ne s¹ in fo r ma cje o da nych ty pach obie któw i zja wisk. Ko m po -
nen ty wizu ali zacy j ne po zwa laj¹ na jed no cze s ne wy œwie t la nie sku t ków ró ¿ nych
zja wisk w spo sób umo ¿ li wiaj¹cy do ko ny wa nie po rów nañ i u³atwiaj¹cy wska zy -
wa nie za le ¿ no œci miê dzy po szcze gól ny mi za gro ¿e nia mi i ich sku t ka mi;

l dzia³anie na jed nym zbio rze da nych – spó j ny zbiór da nych z ja s no okre œlo -
nym in ter fe j sem wy mia ny po zwa la na szy b kie i pro ste wywo³ywa nie za py tañ
do tycz¹cych ba da ne go zja wi ska we wska za nym ho ry zon cie cza so wym;

l mo ¿ li woœæ oce ny sku t ków pod jê tych dzia³añ – oz na cza to za rów no do ko na -
nie oce ny z per spe kty wy ja ko œcio wej (np. po rów ny wa nie ilo œci zni sz czo nych
obie któw, li cz by osób ran nych itp.), jak rów nie¿ fi nan so wej (np. ko szty od bu -
do wy, ho spi tali za cji, dzia³añ itp.).

U¿y wa nie sy ste mu TASK opie ra siê na cy klu ekspe rymen to wa nia za czer p niê -
tym z me to dyk nauk em pi ry cz nych2. Cykl ten roz po czy na siê po do ko na niu para -
me try za cji eks pe ry men tu, czy li okre œle niu jego wa run ków, po le gaj¹cego na po -
da niu pa ra me trów sy tu a cji, nie zmien nych dla ca³ego ba da nia. Etap ten re a li zu je
de fi ni cjê sy tu a cji i okre œle nie za gro ¿e nia opi sa ne w pun kcie 2.2. Za³o¿e nie o nie -
zmien no œci pe w nych pa ra me trów w ra mach uru cha mia nych sy mu la cji jest ko -
nie cz ne w zwi¹zku z okre œle niem wa run ków brze go wych roz wi¹zy wa nych pro -
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Rys. 4. Cykl prowadzenia analiz w systemie TASK

îród³o: opra co wa nie w³asne.

2 Apa no wicz J.: Meto dolo gi cz ne ele men ty pro ce su po zna nia na uko we go w te o rii or ga ni za cji
i zarz¹dza nia, Wy daw ni c two Die ce zji Pe l pi ñ skiej „BERNARDINUM”, Gdy nia 2000, s. 93–99.



ble mów. Nie mo ¿ na we ry fi ko waæ sku t ków wyst¹pie nia za gro ¿e nia i po dej mo-
wa nych dzia³añ w ra mach zarz¹dza nia kry zy so we go, je ¿e li dla jed nych sy mu la cji
wpro wa dzo no do da t ko we zja wi ska i zda rze nia. Unie mo ¿ li wia to po rów ny wa nie
wy ni ków ana liz. Na stê p nie ka ¿ dy cykl, na zy wa ny w sy ste mie prze bie giem,
sk³ada siê z wpro wa dze nia ste ro wa nia okre œlaj¹cego zak³ada ne dzia³ania, sy mu -
la cji prze bie gu sy tu a cji dla za da ne go ste ro wa nia i pre zen ta cji wy ni ków sy mu la -
cji. W ra mach wspo mnia nych cy kli od by wa siê te sto wa nie hi po tez. Przyk³ado -
wa hi po te za mo¿e brzmieæ w na stê puj¹cy spo sób:

Stra ty ge ne ro wa ne dzia³ania mi re ten cyj ny mi pro wa dzo ny mi w gó r nym bie gu rze ki,
np. za le wa nie pol de rów, s¹ mnie j sze od ewen tu a l nych strat wy ni kaj¹cych z za la nia te re -
nów mie j skich w do lnym bie gu rze ki.

Spo so bem na we ry fi ka cjê hi po te zy jest prze pro wa dze nie ko le j nych sy mu la cji
(w ra mach po szcze gó l nych alte rna ty w nych prze bie gów sy tu a cji), ró ¿ ni¹cych siê
pe w ny mi zda rze nia mi wy ni kaj¹cymi z de cy zji i po dej mo wa nych dzia³añ, a na-
stê p nie do ko na nie ob se r wa cji i ana li zy uzy ski wa nych wy ni ków. Porów na nie
wy ni ków po szcze gó l nych prze bie gów i po zwa la od po wie dzieæ na py ta nie, czy po -
szcze gó l ne de cy zje u¿y tko w ni ka mia³y wp³yw na okre œlo ne sta ny ko ñ co we obiek -
tów, za ist nia³e zja wi ska i zda rze nia sy mu lo wa nej sy tu a cji.

Sam TASK nie zna j du je op ty mal ne go roz wi¹za nia do tycz¹cego za dys pono wa -
nia za so bów ani pod jê cia dzia³añ, po ka zu je jed nak kon se k wen cje ka ¿ de go z za da -
nych dzia³añ, po zwa laj¹c u¿yt kow ni ko wi sa me mu zde cy do waæ, któ re roz wi¹za nie
jest najw³aœci wsze oraz okre œliæ, czy po sta wio na hi po te za jest pra wdzi wa.

3.2. Interfejs systemu a cykle eksperymentowania

In ter fejs sy ste mu TASK zbu do wa ny jest w opa r ciu o wy ró ¿ nio ne wcze œ niej
cy kle ekspe rymen to wa nia. Oz na cza to, ¿e sy stem przy sto so wa ny jest do pra cy na
dwóch ekra nach.

Pie r wszy z ekra nów, zwa ny da lej kon figu ra to rem, s³u¿y do kon fi gu ra cji sy -
mu la to rów – przy go to wa nia sy mu la cji. Jest on wyko rzy sty wa ny g³ów nie na eta -
pie para me try za cji eks pe ry men tu i ste ro wa nia w ra mach te sto wa nia hi po tez.
Sk³ada siê z pa ne lów:
l nawi gacy j ne go, gdzie u¿y t ko w nik mo¿e prze³¹czaæ siê miê dzy wi do ka mi sy -

mu la to rów, na po zio mie para me try za cji mo de li za gro ¿eñ i przed mio tów
ochro ny oraz ste ro wa nia prze bie ga mi (wp³ywa nia na mo de le po stê po wa nia),

l kon fi gu ra cji sy mu la to ra, gdzie u¿y t ko w nik po da je wa r to œci po szcze gó l nych
zmien nych maj¹cych wp³yw na oma wia ne sy mu la to ry, w ra mach te sto wa nia
hi po tez.
Dru gi z oma wia nych ekra nów, zwa ny da lej wizu ali za to rem, s³u¿y do pre zen -

to wa nia wy ni ków sy mu la cji i da l szej ich ana li zy. U³atwia on wery fi ko wa nie hi -
po tez, dziê ki mo ¿ li wo œci wy bo ru per spe kty wy (np. to po lo gia rze ki, mapa mia sta,
ta be la strat) oraz wska za nia cza su, dla któ re go do ko ny wa na jest ob se r wa cja. Na -
le ¿y zwró ciæ uwa gê, ¿e wy ni ki sy mu la cji po zwa laj¹ na spra w dze nie sta nów po -
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œred nich za ist nia³ych dla do wo l ne go mo men tu mieszcz¹cego siê w prze dzia le
cza su usta lo ne go dla eks pe ry men tu. Do ko na nie zmia ny po stro nie ste ro wa nia na
ekra nie kon figu ra to ra wy ma ga po no w ne go prze li cze nia prze bie gu – wy ko na nia
sy mu la cji – w celu aktu a li za cji jego wy ni ków na ekra nie wizu ali za to ra.

4. Anal izy what-if wy kon ywa ne w sys tem ie TASK

W da l szej czê œci opra co wa nia omó wio no wy bra ne mo de le opi suj¹ce
przyk³adow¹ sy tu a cjê kry zy sow¹ przed sta wion¹ w podpun kcie 2.2. W opa r ciu
o wska za ne mo de le, przed sta wio ne zo sta³y za³o¿e nia i prze bieg ana liz wha t -if po -
zwa laj¹cych zwe ry fi ko waæ sku t ki po wo dzi w za le ¿ no œci od ska li za gro ¿e nia i po -
dej mo wa nych dzia³añ. Omó wio ne ana li zy zwi¹zane s¹ z fa za mi za po bie ga nia
i przy go to wa nia cy klu zarz¹dza nia kry zy so we go (po zo sta³e, nie oma wia ne
w opra co wa niu fazy to re a go wa nie i od bu do wa).

Prze bieg ana liz przed sta wio ny zo sta³ zgod nie z porz¹dkiem za pre zen towa -
nym na rys. 5. W pie r wszej ko le j no œci de fi nio wa ny jest pro blem ba da w czy
i zwi¹zana z nim hi po te za. Pó Ÿ niej omó wie niu pod da wa ne s¹ wyko rzy sty wa ne
na rzê dzia (mo de le), prze bieg ana li zy i wnio ski.

4.1. Analiza mo¿liwoœci przeciwdzia³ania powodzi

Pie r wsza z ana liz do ty czy oce ny mo ¿ li wo œci prze ciw dzia³ania po wo dzi w gó r -
nym bie gu Wis³y i jej wp³ywu na stra ty w Wa r sza wie. Zwi¹zana jest z faz¹ za po -
bie ga nia.

4.1.1. Problemy badawcze w sytuacji powodzi

Sta wia ne w tym przy pa d ku pro ble my ba da w cze s¹ na stê puj¹ce:
l Co sta nie siê, je œli do ko nam za la nia pol de rów X i Y oraz wy ko rzy stam zbio r -

nik re ten cy j ny Z? 
l Jaka bê dzie wy so koœæ fali w mie œcie? 
l Czy uda siê unikn¹æ za la nia klu czo wej dla mnie in fra stru ktu ry? 
l Ja kie stra ty po nio sê na te re nie pol de rów w zwi¹zku z pro wa dzon¹ re tencj¹?
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Rys. 5. Porz¹dek przedstawiania przebiegu analiz

îród³o: opra co wa nie w³asne.



4.1.2. Narzêdzia w sytuacji powodziowej

Pro ces te sto wa nia hi po tez wspie ra ny jest w oma wia nym przy pa d ku przez mo -
de le fali po wo dzio wej oraz dzia³añ re ten cy j nych (rys. 6). Wska za ne mo de le s¹
sk³ado wy mi sy mu la to ra fali po wo dzio wej. Wewn¹trz sy mu la to ra (miê dzy jego
mo de la mi), a ta k ¿e miê dzy nim a in ny mi symu la to ra mi za chodz¹ przed sta wio ne
na rys. 6 powi¹za nia. Mo del fali po wo dzio wej ob li cza pro pa ga cjê fali po wo dzio -
wej na za da nym wcze œ niej mo de lu do rze cza obe j muj¹cym dop³ywy, wo do wska -
zy, pol de ry i zbio r ni ki re ten cy j ne. W mo de lu dzia³añ re ten cy j nych za wie ra siê
na to miast ste ro wa nie wspo mnia ny mi pol de ra mi i zbio r ni ka mi re ten cyj ny mi
oraz oce na, czy w wy ni ku pod jê tych dzia³añ w do rze czu mog³y wyst¹piæ stra ty.

4.1.2.1. Model fali powodziowej

Pie r wszy z mo de li – mo del fali po wo dzio wej – jest mo de lem za gro ¿e nia
i umo ¿ li wia zde fi nio wa nie wez bra nia rzek u Ÿró de³. Ob li cza rów nie¿, jak bêd¹
zmie niaæ siê od czy ty na wo do wska zach w cza sie. Opa r ty jest na to po lo gii do rze -
cza3 obe j muj¹cej rze kê g³ówn¹, dop³ywy, zbio r ni ki re ten cy j ne4, pol de ry5 i wo do -
wska zy6. Dzia³a on na za sa dzie pro pa ga cji fali po wo dzio wej, wy ni kaj¹cej z za da -
nych pa ra me trów. Przyp³yw i wy so koœæ fali po wo dzio wej na pe w nym
wo do wska zie x w cza sie opi sy wa ne s¹ na stê puj¹cymi wzo ra mi:

przeplyw(x)t+
m
S

przeplyw x m
S

fala m
S1

3 3 3

[ ] ( ) [ ] [ ]= +
t t

,
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Rys. 6. Mo de le opi suj¹ce za gro ¿e nie po wo dzio we i mo ¿ li we spo so by po stê po wa nia

îród³o: opra co wa nie w³asne.

3  At las hy dro logi cz ny Pol ski, IMGW, Wyd. Geol., Wa r sza wa, 1986 i 1987.
4  Pa ra me try zbio r ni ków re ten cy j nych, Pro to kó³ do stê pu: http://www.po go dyn ka.pl/pol ska/hy dro/

zbio r ni ki/
5  Pa ra me try wo do wska zów wi œla nych, Pro to kó³ do stê pu: http://www.po go dyn ka.pl/pol ska/hy dro/ 

wi s la/
6  Lo ka li za cja wo do wska zów wi œla nych, Pro to kó³ do stê pu: http://hy dro.bo bee.pl/
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gdzie po ziomba zo wy oz na cza do my œl ny przep³yw wody na wo do wska zie w sy tu a cji
kie dy nie wy stê pu je fala po wo dzio wa. W mie j s cach, gdzie ³¹cz¹ siê dop³ywy
dwóch rzek A i B, wy so koœæ fali opi sy wa na jest wzo rem:

fala A B m
s

fala A m
s

fala B m
st t t( , ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ].+ = +1

3 3 3

4.1.2.2. Model dzia³añ retencyjnych

Mo del dzia³añ re ten cy j nych bêd¹cy mo de lem po stê po wa nia, po zwa la wp³y -
waæ na spo sób pro pa ga cji fal po wo dzio wych na ba da nym do rze czu. Umo ¿ li wia
okre œla nie har mo no gra mu zrzu tu wody ze zbio r ni ków re ten cy j nych, po dej mo -
wa nie de cy zji o za la niu pol de ru oraz od po wia da na py ta nie, ile bêd¹ ko szto waæ
pod jê te dzia³ania i ja kie spo wo duj¹ stra ty7. Dziê ki jego wy ko rzy sta niu, pro pa ga -
cja fali w pe w nych pun ktach ba da nej to po lo gii do rze cza opi sy wa na jest do dat ko -
wy mi wzo ra mi. 

W mie j s cach, gdzie do cho dzi do za le wa nia pol de ru , zmo dyfi ko wa na fala wy -
no si:

fala m
s

fala m
s

wplyw m
st t+ = -1

3 3 3

[ ] [ ] [ ],

a wype³nie nie pol de ru w cza sie wy no si:

wypelnienie( ) [ ] [ ] ,
[ ]

y m wplyw m
s

czast zalewania s+ = ×1
3

3

gdzie wplyw oz na cza szy b koœæ za le wa nia pol de ru, a  czasza le wa nia wska zu je na czas,
jaki up³yn¹³ od mo men tu roz po czê cia za le wa nia pol de ru.

Gdy fala po wo dzio wa tra fia na zbio r nik re ten cy j ny z, zmo dyfi ko wa na fala wy no si:

fala m
s

zrzut m
st t+ =1

3 3

[ ] [ ],

a wype³nie nie zbio r ni ka w cza sie wy no si:

wypelnienie( ) [ ]z mt+ =1
3

= + - ×( [ ] ( ) [ ] ( ) [ ])fala m
s

przeplyw z m
s

zrzut z m
s

czat t t

3 3 3

szrzutu s( )

gdzie zrzut oz na cza po ziom zrzu tu wody ze zbio r ni ka, a czaszrzu tu wska zu je na czas,
jaki up³yn¹³ od mo men tu roz po czê cia zrzu tu na da nym po zio mie.

4.1.3. Przebieg analizy

Pro wa dze nie ana li zy sk³ada siê z prze pro wa dze nia para me try za cji po le gaj¹cej
na zde fi nio wa niu wie l ko œci fali po wo dzio wych na wska za nych dop³ywach rzek
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7  Bed na r czyk R., Ja rzê bi ñ ska T., Ma c kie wicz S.,  Wo³oszyn E.: Va de me cum ochro ny prze ciwpo -
wo dzio wej, Gdañsk 2006 Pro to kó³ do stê pu: http://www.kzgw.gov.pl/fi les/file/Edu ka cja/Va de me cum
_ochro ny_prze ciwpo wo dzio wej.pdf



w cza sie oraz usta le niu pocz¹tko wych sta nów po szcze gó l nych pol de rów i sta r to -
wych pa ra me trów zbio r ni ków re ten cy j nych. Na stê p nie w ra mach ko le j nych cy k -
li eks pe ry men tu fala po wo dzio wa jest ste ro wa na za spraw¹ dzia³añ zwi¹za nych
z mo de lem po stê po wa nia – w za da nych mo men tach otwie ra ne s¹ pol de ry i zmie -
nia ny jest po ziom zrzu tu ze zbio r ni ków.

4.1.3.1. Model fali powodziowej

Przyk³ado wa para me try za cja eks pe ry men tu opa r ta na mo de lu fali po wo dzio -
wej jest na stê puj¹ca:
1. Okre œle nie ba zo we go sta nu rze ki (bez uw z glêd nia nia fali po wo dzio wej).
2. Zde fi nio wa nie fali po wo dzio wej na po szcze gó l nych dop³ywach (po przez se riê 

wa r to œci czas/wy so koœæ), prê d ko œci jej prze mie sz cza nia w dó³ rze ki i in nych
pod sta wo wych pa ra me trów.

3. Ob li cze nie kszta³tu i prê d ko œci fali po wo dzio wej oraz zmian za chodz¹cych
w ra mach da nych ele men tów rze ki, zgod nie z za³o¿e nia mi mo de lu.

4. Ana li za sta nu sie ci w cza sie obe j muj¹ca:
l spra w dze nie po zio mów wody na wo do wska zach w cza sie,
l spra w dze nie wype³nie nia zbio r ni ków re ten cy j nych wraz z ich zrzu tem

w cza sie,
l spra w dze nie, w ja kim sto p niu za la ne zo sta³y po szcze gó l ne pol de ry w cza sie,
l spra w dze nie czy sy mu la cja nie za ko ñ czy³a siê przed cza sem np. z po wo du

zni sz cze nia zbio r ni ka.
Wi dok para me try za cji eks pe ry men tu – usta la nia pa ra me trów mo de lu fali po -

wo dzio wej – przed sta wio no po ni ¿ szym zrzu cie ekra nu (rys. 7). W jego gó r nej czê -
œci usta wia ne s¹ pa ra me try glo ba l ne eks pe ry men tu, ta kie jak po ziom ba zo wy
wody w do rze czu Wis³y. Ni ¿ej mo ¿ li we jest wpro wa dze nie kszta³tu fali na po -
szcze gó l nych rze kach, a ta k ¿e sta nów pocz¹tko wych pol de rów i zbio r ni ków re -
ten cy j nych.

4.1.3.2. Sterowanie eksperymentem w modelu dzia³añ retencyjnych

Przyk³ad ste ro wa nia eks pe ry men tu opa r te go na mo de lu dzia³añ re ten cy j nych 
jest na stê puj¹cy: 
1. Pod jê cie de cy zji wp³ywaj¹cych na spo sób pro pa ga cji fali i stan po szcze gó l -

nych ele men tów do rze cza po przez: 
l ste ro wa nie zbio r ni ka mi (wpro wa dza niu zmian w po zio mie zrzu tu w za da -

nych mo men tach),
l zarz¹dza nie pol de ra mi (roz po czy na nie za le wa nia pol de rów w za da nych

mo men tach, bez mo ¿ li wo œci wstrzy ma nia za le wa nia).
2. Po no w ne prze li cze nie prze bie gu, z uw z glêd nie niem wp³ywu mo de lu dzia³añ

re ten cy j nych na dzia³anie sy mu la to ra fali po wo dzio wej.
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3. Ana li za wy ni ków po przez we ry fi ka cjê uzy ska nych zmian, po le gaj¹ca na:
l spra w dze niu po nie sio nych strat w re la cji do ko sztów zwi¹za nych z wy ko -

rzy sta niem pol de rów,
l spra w dze niu har mo no gra mu zrzu tów wody ze zbio r ni ków i ich no we go

wype³nie nia w cza sie,
l spra w dze niu po zio mów wody na po szcze gó l nych wo do wska zach w cza sie.

4. Oce na sku te cz no œci pod jê tych dzia³añ (w ra mach ste ro wa nia prze bie giem
eks pe ry men tu) i po wrót do pun ktu 2. lub za ko ñ cze nie eks pe ry men tu.

5. Wyci¹gniê cie wnio sków na pod sta wie prze pro wa dzo nej oce ny i pod jê cie de -
cy zji o przy jê ciu lub od rzu ce niu hi po te zy ba da w czej.

Na zrzu cie z ekra nu (rys. 8) po ka za no wizu a li za tor, na któ rym wy œwie t la ne s¹
wy ni ki dzia³ania mo de lu fali po wo dzio wej i wp³ywaj¹cego na nie go mo de lu
dzia³añ re ten cy j nych. U¿y t ko w nik ma mo ¿ li woœæ wska za nia mo men tu, dla któ -
re go chce wy œwie t liæ wy nik oraz szcze gó³owe in fo r ma cje o wy bra nym ele men cie
to po lo gii do rze cza.
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Rys. 7. Wi dok para me try za cji fali po wo dzio wej w sy ste mie TASK

îród³o: opra co wa nie w³asne.



4.1.4. Wnioski koñcowe

Ana li za mo ¿ li wo œci prze ciw dzia³ania po wo dzi z u¿y ciem sy ste mu TASK ko -
rzy staj¹cego z mo de li fali po wo dzio wej i dzia³añ re ten cy j nych jest mo ¿ li wa do
prze pro wa dze nia i po zwa la uzy skaæ wa r to œcio we wy ni ki, s³u¿¹ce jako punkt wyj -
œcia do prze pro wa dze nia we ry fi ka cji za da nej hi po te zy. U¿y te cz noœæ wy ni ków
ana li zy do strze ga l na jest w kon te k œcie:
l za sto so wa nia pol de rów i zbio r ni ków w celu mo dy fi ka cji wy so ko œci fali po wo -

dzio wej, a przez to kon tro lo wa nia po zio mu wody na kry ty cz nych wo do wska -
zach,

l okre œle nia strat wy ni kaj¹cych z wy ko rzy sta nia pol de rów i ewen tu a l nie póŸ -
nie j sze go ich po rów na nia z wa r to œci¹ in nej ochro nio nej in fra stru ktu ry.
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Rys.  8. Wi dok wizu a li za cji wy ni ków fali po wo dzio wej w sy ste mie TASK

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Mo del fali po wo dzio wej opra co wa no na pod sta wie li te ra tu ry opi suj¹cej to po -
lo giê rzek8, hi sto ry cz nych pa ra me trów wo do wska zów i zbio r ni ków9, wy stê -
puj¹cych za le ¿ no œci po miê dzy przep³ywem (m3/s) a sta nem (cm). Pod czas u¿y t -
ko wa nia sy ste mu TASK, zaob ser wo wa no wy sok¹ zbie ¿ noœæ osi¹ga nych
wy ni ków z obse r wa cja mi hi sto rycz ny mi, co po zwa la wnio sko waæ o jego wia ry -
god no œci. Oz na cza to osi¹gniê cie celu pro wa dzo nych ana liz, czy li po twier dze nia
przy da t no œci sy ste mu TASK do pro wa dze nia ana liz wha t -if.

4.2. Analiza skutecznoœci zabezpieczania infrastruktury

Dru ga z ana liz do ty czy oce ny lo ka li za cji tym cza so wych obwa³owañ prze -
ciwpo wo dzio wych pod k¹tem ich sku te cz no œci i ko sztów bu do wy w przy pa d ku
po ja wie nia siê za gro ¿e nia po wo dzio we go na te re nie Wa r sza wy. Zwi¹zana jest ona 
z faz¹ przy go to wa nia.

4.2.1. Pro ble my ba da w cze w sy tu a cji za bez pie cze nia in fra stru ktu ry 

Sta wia ne w tym przy pa d ku pro ble my ba da w cze s¹ na stê puj¹ce:
l Co sta nie siê, je œli zbu du jê tym cza so wy wa³ w mie j s cu X? 
l Czy wa³ mo¿e zo staæ zbu do wa ny w tym mie j s cu? 
l Co zo sta nie ochro nio ne? Jaka bê dzie wa r toœæ ochro nio nych za so bów? 
l Jak wy braæ me to dê bu do wy? 
l Ile bê dzie ko szto waæ bu do wa wa³u X? 
l Ile cza su bê dzie trwaæ bu do wa wa³u X? 
l Ja kie za so by po win ny byæ zaan ga ¿o wa ne? Jaka me to da bê dzie naj ta ñ sza? 
l Czy mam wy sta r czaj¹c¹ iloœæ za so bów, by zbu do waæ wa³ X?

4.2.2. Narzêdzia s³u¿¹ce zabezpieczeniu infrastruktury

Pro ces te sto wa nia hi po tez wspie ra ny jest w oma wia nym przy pa d ku przez mo -
de le ob sza ru za la ne go, ochro ny in fra stru ktu ry oraz strat infra stru ktura l nych
(rys. 9). Wska za ne mo de le s¹ sk³ado wy mi sy mu la to ra za la ne go ob sza ru. Mo del
ob sza ru za la ne go od po wia da za zarz¹dza nie aktu a l nym ob sza rem za la nia w za le ¿ -
no œci od pod jê tych dzia³añ i wy so ko œci fali po wo dzio wej na wo do wska zie. Mo del
ochro ny in fra stru ktu ry od po wia da na to miast za przy goto wy wa nie tym cza so -
wych obwa³owañ, oce nê ich sku te cz no œci oraz ko sztów bu do wy. Za j mu je siê on
rów nie¿ zarz¹dza niem si³ami i œro d ka mi, któ re mog¹ zo staæ wy ko rzy sta ne do bu -
do wy wspo mnia nych obwa³owañ. Osta t ni mo del przed sta wio ny na dia gra mie re -
a li zu je ele ment oce ny wie l ko œci strat po wsta³ych w wy ni ku za la nia da nej po wie -
rz ch ni w ob sza rze mie j skim.
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8  At las po dzia³u hydro grafi cz ne go Pol ski, pra ca zbio ro wa pod kie run kiem Ha li ny Cza r ne c kiej,
IMGW, Wa r sza wa 2005.

9  Ibi dem.



4.2.2.1. Model obszaru zalanego

Pie r wszy z mo de li – mo del ob sza ru za la ne go – jest mo de lem za gro ¿e nia
i okre œla ob szar za la nia mia sta w za le ¿ no œci od po zio mu rze ki na wo do wska zie.
Na pod sta wie wyko rzy stywa ne go nume ry cz ne go mo de lu po kry cia te re nu10, po -
zwa la uzy skaæ in fo r ma cje o g³êbo ko œci pod to pie nia do wo l ne go ob sza ru mia sta.
Al go rytm ob li cza nia ob sza ru za la ne go opa r ty jest na al go ry t mie roz ro stu zia r na
(ang. Flo od Fill), spra w dza j¹cym je den po dru gim sia t kê kwa dra tów 10 × 10 m,

we ry fi kuj¹c, czy œro dek
kwa dra tu zna j du je siê po ni -
¿ej po zio mu lu stra wody
(rys. 10).

Spra w dza nie roz po czy -
na siê w pe w nym pun kcie
rze ki i na za sa dzie au to ma -
tu ko mór ko we go reku ren -
cy j nie roz cho dzi siê we
wszy stkich kie run kach, a¿
do tra fie nia na ko mór ki
gra ni cz ne. Al go rytm uw z -
glêd nia rów nie¿ po chy le nie 
te re nu, któ re w przy pa d ku
mia sta Wa r sza wy jest isto t -
ne – ró ¿ ni ca miê dzy mie j s -
cem, gdzie Wis³a wp³ywa
do mia sta, a mie j s cem,
gdzie wyp³ywa wy no si
9 me trów. Bez od po wied -
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Rys. 10. Al go rytm ob li cza nia ob sza ru za la ne go

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys.  9. Mo de le opi suj¹ce ob szar za la nia, mo ¿ li we spo so by po stê po wa nia i po no szo ne stra ty

îród³o: opra co wa nie w³asne.

10 Lo ka li za cja wo do wska zów wi œla nych, pro to kó³ do stê pu: http://hy dro.bo bee.pl/



nich prze kszta³ceñ te re nu, dzia³anie mo de lu ko ñ czy³oby siê ca³ko wi tym za la -
niem pó³no c nej czê œci mia sta. Na rys. 11 po ka za ny zo sta³ przyk³ado wy ob szar za -
la nia Wa r sza wy przy po zio mie wody na wo do wska zie Nad wi la nów ka bli skim
10 me trów. Mo del zak³ada rów nie¿ pe w ne upro sz cze nie zwi¹zane z ro dza jem
grun tów wy stê puj¹cych wzd³u¿ rze ki, przy j muj¹c, ¿e s¹ one nie prze pusz czal ne. 

Na le ¿y tu taj za zna czyæ, ¿e w opra co wa nej wer sji sy ste mu TASK mo del ten nie
jest prze li cza ny pod czas ka ¿ de go uru cho mie nia sy ste mu, lecz po le ga na da nych,
któ re zo sta³y wcze œ niej wyge ne ro wa ne zgod nie z przed sta wio nym al go ry t mem.
Ta kie po dej œcie umo ¿ li wia zna cz ne przy spie sze nia dzia³ania sy ste mu, po nie wa¿
ob li cza nie po wie rz ch ni za la nia mo¿e zaj¹æ du¿o cza su, gdy ob szar ten jest zna cz ny.

4.2.2.2. Model ochrony infrastruktury

Ko le j ny mo del – ochro ny in fra stru ktu ry – po zwa la na ba da nie sku te cz no œci
pro wa dzo nych dzia³añ przy goto wa w czych, po le gaj¹cych na bu do wie tym cza so -
wych obwa³owañ prze ciwpo wo dzio wych11 na te re nie mia sta w za da nym mie j s cu
i cza sie. Uw z glêd nia on wy ko rzy sta nie do stê p nych si³ i œro d ków w cza sie, ich
wspó³dzie le nie miê dzy po szcze gól ny mi dzia³ania mi, a ta k ¿e oce nê sku te cz no œci
obwa³owañ i ko sztu ich bu do wy. Mo del wy ko rzy stu je do ob li czeñ wa r to œci
zmien nych ste ruj¹cych prze ka zy wa ne przez u¿y tko w ni ka, któ ry mi s¹ m.in.
kszta³t i po ziom go to wo œci obwa³owa nia, wy so koœæ obwa³owa nia, me to da bu do -
wa nia, ro dzaj ze spo³u czy wy ko rzy sta nie agre ga tów i na ja œ nic. Mo del okre œla
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Rys. 11. Przyk³ado wy ob szar za la ny w Wa r sza wie

îród³o: opra co wa nie w³asne.

11 Gro dz ki R.: Zarz¹dza nie kry zy so we Do bre pra kty ki, ISBN 978-83-7641-560-4, Di fin, Wa r sza wa
2012.



koszt pro wa dzo nych dzia³añ oraz prze ka zu je do sy mu la to ra za la ne go ob sza ru
kszta³t ochro nio ne go ob sza ru w za le ¿ no œci od cza su12. Rys. 12 przed sta wia prze -
krój przyk³ado we go obwa³owa nia (oz na czo ne go grub¹, czarn¹ lini¹), gdzie wy -
kres pre zen tu je ukszta³to wa nie te re nu. Nie trud no za uwa ¿yæ, ¿e gdy by
obwa³owa nie mia³o chro niæ ca³y ob szar po ni ¿ej po zio mu 94 metrów, to jego wy -
so koœæ w nie któ rych mie j s cach mu sia³aby byæ wiê ksza ni¿ 4 metry. Przed sta wio -
ny przyk³ad jest abs tra k cy j ny i ma na celu wy³¹cz nie zo bra zo wa nie, jak ro zu mia -
ne s¹ obwa³owa nia w ra mach mo de lu. 

4.2.2.3. Model strat infrastrukturalnych

Osta t ni z mo de li sy mu la to ra za la ne go ob sza ru – mo del strat infra stru ktura l -
nych – po zwa la na okre œle nie strat po no szo nych w kon kre t nej sy tu a cji po wo -
dzio wej. Wy ko rzy stu je on wska Ÿ ni ki umo ¿ li wiaj¹ce wy ce nê in fra stru ktu ry oraz
ob szar za la nia wraz z g³êbo ko œci¹ w cza sie, ge ne ruj¹c na tej pod sta wie ta be le wa r -
to œci strat na da nym ob sza rze w po dzia le na ka te go rie. 

Mo del opa r ty jest na cen ni kach Se ko cen bud13 opi suj¹cych m.in. ko szty prac
zie mnych, in wes tycy j nych i remon towo- budow la nych, ko szty ma te ria³ów i prac
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Rys. 12. Prze krój hipo tety cz ne go obwa³owa nia

îród³o: opra co wa nie w³asne.

12  Ibi dem.
13  îród³o in fo r ma cji sta no wi³y m.in. Biu le ty ny cen ro bót (Biu le tyn cen ro bót zie mnych i in¿y nie ry -

j nych BRZ, Biu le tyn cen ro bót bu do w la nych in wes tycy j nych BRB, Biu le tyn cen ro bót in sta lacy j nych
BRI, Biu le tyn cen ro bót ele ktry cz nych BRE, Biu le tyn cen ro bót remon towo- budow la nych oraz za by t -
ko wych BRR), 4 kw. 2013, OWEOB Pro mo cja Sp. z o.o.



ogól nobu dow la nych i in sta lacy j nych, ko szty prac od two rze nio wych dla mo stów
i dróg, wy ce nê ca³ych obie któw i ich re mon tów. Wy ko rzy stu je on rów nie¿ wy so -
koœæ bu dyn ków przy sza co wa niu strat na ich po szcze gó l nych kon dy g na cjach14. 

4.2.3. Przebieg analizy

Pro wa dze nie przed sta wio nej ana li zy wha t -if sk³ada siê z auto ma ty cz nej para -
me try za cji eks pe ry men tu wy ko rzy stuj¹cej zmia ny po zio mu wody na wo do wska -
zie w Wa r sza wie po chodz¹cej z mo de lu fali po wo dzio wej. Ist nie je rów nie¿ mo ¿ li -
woœæ wpro wa dze nia w³as nych wa r to œci, bez ko rzy sta nia z wy ni ków ge ne ro-
wa nych przez mo del fali po wo dzio wej. Na stê p nie w ra mach ko le j nych cy kli eks -
pe ry men tu (prze bie gów) ob szar za la ny jest mody fi ko wa ny w wy ni ku dzia³añ
zwi¹za nych z mo de lem po stê po wa nia – bu do wa ne s¹ od po wied nie obwa³owa nia,
ge ne ruj¹ce nowe ob sza ry ochro nio ne. Wy ni ki ko le j nych prze bie gów – tj. po no -
szo ne stra ty – ge ne ro wa ne s¹ w wy ni ku cy kli cz ne go prze li cza nia siê mo de lu
przed mio tu ochro ny.

4.2.3.1. Model obszaru zalanego

Przyk³ado wa para me try za cja eks pe ry men tu opa r ta na mo de lu ob sza ru za la -
ne go jest na stê puj¹ca:
1. Po bra nie wy ni ków mo de lu fali po wo dzio wej opi suj¹cych zmia ny po zio mu

wody na wa r sza wskim wo do wska zie w cza sie.
2. Ewen tu a l nie rê cz ne wpro wa dze nie ko le j nych po zio mów za la nia w cza sie.
3. Prze li cze nie mo de lu ope ruj¹cego na wyge ne ro wa nych wcze œ niej da nych

i zwró ce nie od po wied niej wa r stwy za la nia dla ka ¿ dej zmia ny wska za nia wo -
do wska zu.

4. Wy œwie t le nie wy ni ków mo de lu, czy li ob sza rów do tkniê tych po wo dzi¹ w za -
da nym mo men cie, wraz z in fo r macj¹ o g³êbo ko œci wody.

4.2.3.2. Model ochrony infrastruktury

Przyk³ado wa para me try za cja eks pe ry men tu opa r ta na mo de lu ochro ny in fra -
stru ktu ry po le ga na okre œle niu ilo œci do stê p nych si³ i œro d ków oraz ko sztów ich
u¿y cia, w tym, m.in. wor ków, pia sku, fo lii, ra cji ¿y w no œcio wych, ma szyn, agre ga -
tów itd.

Przyk³ado we ste ro wa nie eks pe ry men tu opa r te na mo de lu ochro ny in fra stru k -
tu ry jest na stê puj¹ce:
1. U¿y t ko w nik wska zu je lo ka li za cjê ko le j ne go wa³u i czas za ko ñ cze nia bu do wy.
2. U¿y t ko w nik okre œla, jak¹ me tod¹ wa³ bê dzie bu do wa ny i ja kie si³y oraz œro d -

ki zo stan¹ zaan ga ¿o wa ne – ró ¿ ne me to dy cha ra kte ry zuj¹ siê in nym zu ¿y ciem
za so bów i œro d ków.
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14  Baza da nych obie któw topo gra fi cz nych BDOT 10k, CO D GiK 2013, Pro to kó³ do stê pu: http://co -
d gik.gov.pl/in dex.php/za sob/baza-dany ch-obiekto w-topogra ficz nych.html [10.12.2014]



3. Sy stem spra w dza, czy wa³ w da nym mie j s cu mo¿e po wstaæ i czy ist niej¹ si³y
oraz œro d ki ko nie cz ne do jego bu do wy.

4. Sy stem ob li cza ob szar, któ ry zo sta³ ochro nio ny przez wa³, koszt wy ko rzy sta -
nia si³ i œro d ków oraz ob szar ochro nio ny przy jego po mo cy.

4.2.3.3. Model strat infrastrukturalnych

Mo del dzia³a zgod nie z przed sta wio nym po ni ¿ej sche ma tem (przy czym krok
nr 1 wy ko ny wa ny jest ty l ko raz na eta pie in sta la cji sy ste mu):
1. Sy stem ob li cza stra ty ba zo we, tj. wy stê puj¹ce  w przy pa d ku bra ku dzia³añ

u¿y t ko w ni ka. W tym przy pa d ku spra w dzo ny zo sta je ob szar do tkniê ty po wo -
dzi¹ oraz na stê pu je ob li cze nie strat w za le ¿ no œci od sto p nia za la nia tego ob -
sza ru z wy ko rzy sta niem ka te go rii strat i wa r to œci obie któw szcze gó l nych.
Ta  czyn noœæ jest po wta rza na dla wszy stkich mo ¿ li wych po zio mów za la nia do -
stê p nych w sy ste mie.

2. Wa r to œci strat s¹ mody fi ko wa ne na pod sta wie ob sza rów ochro nio nych, ob li -
czo nych w mo de lu ochro ny in fra stru ktu ry.

3. Sy stem wy œwie t la wy ni ki mo de lu w po sta ci strat w wy mia rze fi nan so wym
(koszt od bu do wy), strat w wy mia rze ilo œcio wym (ile obie któw zo sta³o usz ko -
dzo nych lub zni sz czo nych), ko rzy staj¹c z da nych z pun ktu 1 lub 2.

4.2.4. Wnioski

Pro wa dze nie ana liz sku te cz no œci za bez pie cza na in fra stru ktu ry z wy ko rzy sta -
niem sy ste mu TASK u¿y waj¹ce mo de li ob sza ru za la ne go, ochro ny in fra stru ktu -
ry i strat infra stru ktura l nych po zwa la we ry fi ko waæ za da ne hi po te zy. Omó wio na
ana li za wha t -if, sta no wi atra kcy j ne na rzê dzie do, m.in.:
l opty ma li za cji lo ka li za cji obwa³owa nia prze ciwpo wo dzio wego,
l po rów ny wa nia ró ¿ nych me tod bu do wy wa³ów,
l zarz¹dza nia do stê p ny mi za so ba mi,
l do ko ny wa nia oce ny sku te cz no œci obwa³owa nia i jego wp³ywu na re du kcjê strat.

Jak po ka za no w oma wia nych przy pa d kach, ana li zy mog¹ byæ prze pro wa dza ne 
z wy ko rzy sta niem po je dyn czych sy mu la to rów sy ste mu TASK. Ist nie je jed nak
mo ¿ li woœæ sta wia nia da lej id¹cych hi po tez, któ rych we ry fi ka cja wy ma ga u¿y cia
ki l ku powi¹za nych ze sob¹ sy mu la to rów. Te ch ni ki ba da w cze ofe ro wa ne przez
sy ste my typu TASK, sta no wi¹ naj wiêksz¹ wa r toœæ do dan¹ dla pro ce sów te sto wa -
nia hi po tez.

Pod sum owa nie

Pod su mo wuj¹c, wœród chara ktery sty cz nych w³as no œci sy ste mu TASK, na le -
¿y wy ró ¿ niæ:
l kom p le kso woœæ od wzo ro wa nej sy tu a cji – sy mu la cja obe j mu je za kres od za -

ist nie nia bez po œred nie go za gro ¿e nia do ko ñ ca sy tu a cji kry zy so wej,

164 Zeszyty Naukowe SGSP nr 53 (1) 2015



l swo bo dê w po dej mo wa niu dzia³añ – mo ¿ li woœæ sze ro kie go para metry zo wa -
nia sy tu a cji i pre cyzy j ne go ste ro wa nia wie lo ma ro dza ja mi dzia³añ,

l wszech stron noœæ oce ny sku t ków kry zy su – wy nik uw z glêd niaj¹cy wie lo ra -
kie ka te go rie strat, u¿y tych si³ i œro d ków, zu ¿y tych za so bów oraz utra co nych
ko rzy œci,

l ³atw¹ roz sze rza l noœæ – ar chi te ktu ra opa r ta na mo du le in te gra to ra i kon fe de -
ra cji sy mu la to rów po szcze gó l nych ele men tów ana li zo wa nej sy tu a cji, któ ra
po zwa la na do sto sowy wa nie sy ste mu do swo ich po trzeb.
Na le ¿y rów nie¿ za zna czyæ, ¿e are na dzia³añ œro do wi ska TASK mo¿e zo staæ

umie js co wio na w do wo l nym mie œcie. Wy sta r czy wpro wa dziæ do mo de lu przed -
mio tu ochro ny w³aœci we dane wej œcio we (np. dane ge o prze strzen ne, roz mie sz -
cze nie ulic, to po lo giê rze ki), na pod sta wie któ rych zo stan¹ prze pro wa dzo ne od -
po wied nie wy li cze nia.

Do pie ro po za ko ñ cze niu prac nad pro je ktem TASK, sy stem bê dzie móg³ do -
wieœæ swej fa kty cz nej wa r to œci u¿y t ko wej. Mimo za sto so wa nia pe w nych ko m pro -
mi sów i upro sz czeñ w za kre sie dzia³ania nie któ rych sy mu la to rów, wy da je siê, ¿e
wszy stkie sy mu lo wa ne w nich sy tu a cje kry zy so we z pun ktu wi dze nia zarz¹dza -
nia kry zy so we go s¹ sto sun ko wo zgod ne z rze czy wi sty mi.
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Use of Sta tis ti cal Data in Fire En gi neer ing De sign
– an In ter na tional Com par i son

Wy ko rzy sta nie da nych sta ty sty cz nych
w pro je kto wa niu z za kre su bez pie cze ñ stwa

po ¿a ro we go bu dyn ków – po rów na nie
miêdzynarodowe

Abs tract

Pro ba bi li stic risk as ses s ment (PRA) is in cre a sin gly be ing used as a te ch ni que to
me a su re risk wi t hin fire sa fe ty en gi ne e ring ana ly ses of bu i l ding de signs. PRAs are
re liant on good qu a li ty, up- to - da te, sta ti sti cal data. Data is pu b li s hed in va rio us
fo r mats in dif fe rent juri s di c tions aro und the world and a Bri tish Stan dard was
pu b li s hed in 2003 that col la ted sta ti stics re le vant to fire in ci dents, in ju ry and de aths, 

spe ci fi cal ly for use in PRAs.
This pa per ma kes an in ter na tio nal co m pa ri son by, fi r st ly, lo o king at fire sa fe ty

en gi ne e ring wi t hin the Uni ted Kin g dom and wi t hin the Slo vak Re pu b lic. It ou t li nes
the fire sa fe ty re gi mes in the two juri s di c tions de scri bing how they have evo l ved
over re cent de ca des, and di s cus ses how trends are chan ging from sole use of
pres cri p ti ve co des to wards more pre va lent use of perfo rman ce- ba sed me t hods-
en vi ron ments whe re PRAs are most use ful. Af ter di s cus sing how the Bri tish Stan dard 
shows sta ti sti cal data, and qu e stio ning whe t her the data re ma ins cur rent, the pa per
then pre sents up da ted sta ti stics ba sed on the most re cen t ly ava i la b le data in both
the UK and the Slo vak Re pu b lic. Co m pa ri sons be twe en the data are drawn and
di s cus sed, along with li mi ta tions of the stu dy.

The pa per con c lu des that data re la ting to fire fre qu en cy, fire in ju ry and fire
de ath al ter over time, and that data are qu i te spe ci fic to the co un try of ori gin. For
fire sa fe ty en gi ne e ring PRA stu dies to be me a nin g ful, the most up- to - da te data, and
data re le vant to the juri s di c tion un der con si de ra tion must be so ught. 

Ke y words: Fire sa fe ty en gi ne e ring, Bu i l dings, stru c tu res & de sign, Risk & pro ba bi li ty 
ana ly sis



1. Fire Sa fe ty Sy stem in the UK

Fire en gi ne e ring is in cre a sin gly be ing used as an al ter na ti ve to the tra di tio nal
pres cri p ti ve me ans of me e ting the fun c tio nal re qu i re ments of Part B of the
Bu i l ding Re gu la tions in En gland and Wa les. Whilst fire en gi ne e ring may be the
only pra cti cal way to achie ve a sati sfa c to ry stan dard of fire sa fe ty in some la r ge
and co m p lex bu i l dings (Fire Pro te c tion As so cia tion, 2008) it is just one ele ment
of the UK fire sa fe ty sy stem.

Sta tu to ry fire sa fe ty pro vi sion wi t hin the UK has evo l ved slo w ly over many
cen tu ries, la r ge ly dri ven in re a c tion to ma jor di sa sters. In Lon don, ar gu es Law
(1991), the most si g ni fi cant fire di sa ster was the Gre at Fire of 1666, when the
ma jor part of the city was de stro y ed. The re was lit t le loss of life, and the ru les for
re bu i l ding the city con cen tra ted on re du cing the spre ad of fire be twe en
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Stre sz cze nie

Oce na proba bili sty cz na ry zy ka (ang. pro ba bi li stic risk as ses s ment – PRA) jest co -
raz czê œciej wyko rzy sty wa na jako te ch ni ka sza co wa nia ry zy ka w ra mach in ¿y nie rii
bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go w ana li zach pro je któw bu do w la nych. Ana li zy PRA s¹
uza le ¿ nio ne od aktu a l nych da nych sta ty sty cz nych do brej ja ko œci. Dane ta kie s¹
pub li ko wa ne w ró ¿ nych fo r ma tach w ró ¿ nych kra jach na ca³ym œwie cie. Je den z ta -
kich do ku men tów to Bri tish Stan dard, opub li ko wa ny w 2003 roku, w któ rym ze -
bra no sta ty sty ki do tycz¹ce wy pa d ków oraz ofiar i ob ra ¿eñ zwi¹za nych z po ¿a rem,
spe cja l nie do sto so wa nia w ana li zach PRA.

Ar ty ku³ za wie ra po rów na nie miê dzy naro do we w pod wzglê dem in ¿y nie rii bez -
pie cze ñ stwa po ¿a ro we go w Wie l kiej Bry ta nii oraz w Re pu b li ce S³owa c kiej. Okre œla
ona stan i ramy ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej wraz kró t kim opi sem pro ce su jej ewo -
lu cji w osta t nich de ka dach oraz za wie ra dys ku sjê na te mat zmia ny tren dów od sto -
so wa nia wy³¹cz nie prze pi sów na ka zo wych w kie run ku co raz czê st sze go sto so wa nia 
prze pi sów fun kcjo na l nych (ang. per fo r man ce ba sed), w któ rych ana li zy PRA maj¹
sze r sze za sto so wa nie. Po przed sta wie niu spo so bu, w jaki Bri tish Stan dard przed sta -
wia dane sta ty sty cz ne i prze pro wa dze niu ana li zy tego, czy dane po zo staj¹ aktu a l ne, 
ar ty ku³ na stê p nie przed sta wia za ktua lizo wa ne sta ty sty ki opa r te na naj no wszych do -
stê p nych da nych, za rów no z Wie l kiej Bry ta nii jak i Re pu b li ki S³owa c kiej. Na stê p nie
omó wio no wy ko na ne po rów na nia po miê dzy da ny mi wraz z ogra ni cze nia mi ba da -
nia.

Ar ty ku³ ko ñ czy siê kon kluzj¹, ¿e dane do tycz¹ce czê stot li wo œci wy stê po wa nia
po ¿a rów oraz ofiar i ob ra ¿eñ zwi¹za nych z po ¿a ra mi zmie niaj¹ siê w cza sie, a dane
s¹ doœæ spe cy fi cz ne dla kra ju po cho dze nia. Aby ana li za PRA z za kre su in ¿y nie rii
bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go mia³a sens, na le ¿y ko rzy staæ z naj bar dziej aktu a l nych
da nych oraz da nych do tycz¹cych roz pa try wane go kra ju.

S³owa klu czo we: In ¿y nie ria Bez pie cze ñ stwa Po ¿a ro we go, bu dow ni c two, pro je kto - 
wa nie, ana li za proba bili sty cz na ry zy ka



bu i l dings. Con trols were pla ced on ma te rials of con stru c tion, on the thi c k ness of
walls and on the width of stre ets, de scri bes Law (1991) and Read (1993). The se
ru les were ri gi d ly pre s c ri bed.

In the 19th cen tu ry, af ter di sa stro us in du strial fi res kil led fire fi g h ters and gave 
ma jor fi nan cial los ses, fu r t her re gu la tions were de ve lo ped. In the 20th cen tu ry,
ex pe rien ces of fi res du ring the Se cond World War were inco r po ra ted into the
Post -war Bu i l ding Stu dies on Fire Gra ding of Bu i l dings. Ma l ho tra, et al. (1987)
sug gests that the se were seen as lan d mark do cu ments of the ir day in flu en cing the 
te ch ni cal con tent of the sub se qu ent Bu i l ding Re gu la tions. By the time fu r t her
amen d ments were made by 1976, the re gu la tions co m pri sed 307 pa ges, were
hi g hly pres cri p ti ve, and, in Law’s opi nion, un de r sto od only by la wy ers.

De spi te cri ti cism, pres cri p ti ve bu i l ding re gu la tions have been an im po r tant
co m po nent in the evo lu tion of fire sa fe ty in bu i l dings. It is ack now le d ged that
(Ha so fer, Beck et al. 2007) pres cri p ti ve de sign has re su l ted in the achie ve ment of
sa fe ty le vels which the com mu ni ty ap pe ars to ac cept.

As a re sult of the la r ge and ra pid in cre a se in in no va ti ve and di ve r si fied bu i l ding
de sign, in clu ding the ex pan sion of air tra vel in the ea r ly 1970s, pres cri p ti ve
re gu la tions be ca me de mon stra b ly re stri c ti ve and in fle xi b le (Wi l kin son, et.al., 2010).
De signs ba sed on the pres cri p ti ve stan dards of the time si m p ly couldn’t cope with
this new de sign re qu i re ment. Some en gi ne ers and scien tists saw the po ssi bi li ty of
ap p ly ing scien ti fic re se arch di re c t ly to the de sign of in di vi du al bu i l dings (Cha r ters,
2006). Ot hers, in clu ding Ra ma chan dran (2000), ar gu ed that pres cri p ti ve ru les are
hi g hly em pi ri cal and co uld lead to co st ly ove r - de signs, par ticu la r ly for la r ge
bu i l dings, the re by stren g t he ning the case for an al ter na ti ve ap pro ach.

The com mi t ment of UK Go ve r n ment to de re gu la tion and to re du ce the bur den 
on in du stry led, in 1985, to the in tro du c tion of new fun c tio nal bu i l ding
re gu la tions, i.e. the Bu i l ding Re gu la tions 1985 (Sa na y ei, 1995). The re qu i re ments
for fire sa fe ty of bu i l dings gi ven in the 1985 re gu la tions were set out in four
fun c tio nal re qu i re ments and the fun c tio nal na tu re of the re gu la tions pro vi ded
gre a ter oppo r tu ni ties for the ad op tion of fire en gi ne e red ap pro a ches to fire sa fe ty
de sign. Sin ce then, fire en gi ne e ring, as a me ans of sa ti s fy ing the re qu i re ments of
bu i l ding re gu la tion, is an ap pro ach which has fre ed up bu i l ding de sign, whilst at
the same time pro vi ded su i ta b le le vels of sa fe ty. Many of the ex ci ting bu i l dings
cur ren t ly be ing en jo y ed in the UK have been de si g ned with en gi ne e red fire sa fe ty
and co uld not have been bu ilt un der the pre vio us pres cri p ti ve me t hods.

2. Fire Sa fe ty Sy stem in the Slo vak Re pu b lic

The fire sa fe ty sy stem in the Slo vak Re pu b lic re co g ni zes only one ap pro ach to 
the de sign of bu i l dings which is de fi ned in Re gu la tion 94/2004 (as amen ded)
(Re gu la tion, 2004) and the STN 92 0201 stan dard su i te (SUTN, 2000). The re is
no le gis la ti ve fra me work for the use of al ter na ti ve de sign ap pro a ches such as fire
sa fe ty en gi ne e ring. All fire sa fe ty de sign sub mis sions must be pre pa red by de sign 
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pro fes sio nals with a cer ti fi ca te is su ed by the Mi ni stry of in ter ior. Al t ho ugh
uti li zing a ran ge of ca l cu la tions, the stan dards are pres cri p ti ve in prin ci p le, as the 
ac ce p tan ce cri te ria (ma xi mum fire lo ads, eva cu a tion ti mes, etc.) are fi xed and
can not be al te red for a spe ci fic bu i l ding. 

In the first half of the 1900’s, fire sa fe ty re qu i re ments were in clu ded in ce r ta in
spe ci fic de sign stan dards, e.g. for the a tres, ci ne mas etc. A stan dar di sed fire sa fe ty
sy stem in the Slo vak re pu b lic ba sed on a core fire sa fe ty stan dard was first
in tro du ced in 1954. The core stan dard – CSN 73 0760 Fire re gu la tions for
con stru c tion of in du strial fa c to ries and ho u sing esta tes (CSN, 1954). This stan dard
set the re qu i re ments on fire sa fe ty ba sed on the ca te go ry or use of a bu i l ding
(si mi la r ly to pu r po se gro ups). This stan dard was so le ly pres cri p ti ve, with
a mi ni mum of ca l cu la tions.

A si g ni fi cant chan ge in the ap pro ach to fire sa fe ty de sign hap pe ned when a new
su i te of fire sa fe ty stan dards was in tro du ced in 1977. The su i te co m pri sed a core
stan dard CSN 73 0802 Fire pro te c tion of bu i l dings – Com mon re gu la tions, and ot her
stan dards ge ne ral ly re fer red to as CSN 73 08xx. The se in clu ded three ca te go ries of
stan dards: de sign, va lu es and test stan dards. The de sign stan dards pro vi ded de sign
spe ci fi ca tion for bu i l dings; ce r ta in bu i l ding ca te go ries had de di ca ted stan dards, e.g.
CSN 73 0833 Bu i l dings for dwel ling and lo d ging, CSN 73 0831 Pla ces of as se m b ly. In
1992, CSN 73 0804 Fire pro te c tion of bu i l dings – In du strial bu i l dings, was in tro du ced.

Al t ho ugh a ma jor re vi sion of the fire sa fe ty stan dards, which led to the
in tro du c tion of the STN 92 0201 su i te, was car ried out in 2000, the ba sic
phi lo so p hy and de sign prin ci p les re ma i ned un chan ged. Es sen tial ly, the re vi sion
me ant a re stru ctu ra tion of the CSN 73 08xx su i te; ce r ta in stan dards were
ama l ga ma ted and ob so le te stan dards were wi t h drawn. 

The cur rent STN 92 0201 su i te is di vi ded into four parts, each of which
fo r ming a se pa ra te part of the su i te. They are as fol lows:

STN 92 0201 – 1 Fire risk and ma xi mum fire com pa r t ment area
STN 92 0201 – 2 Bu i l ding con stru c tions
STN 92 0201 – 3 Es ca pe ro u tes and eva cu a tion of oc cu pants
STN 92 0201 – 4 Spa ce se pa ra tion (Ex te r nal fire spre ad).
The pri ma ry prin ci p le of stru c tu ral de sign is the ca l cu la tion of fire risk which is 

ex pres sed as a ca l cu la ted fire load for non -in du strial bu i l dings and an equ i va lent
time of fire du ra tion for in du strial bu i l dings. Fire risk is ta ken as the ex pe c ted
in ten si ty of a fire in a gi ven bu i l ding. The ca l cu la tion me t hod is qu i te de ta i led,
very si mi lar to fire en gi ne e ring ca l cu la tions, in vo l ving fire load de nsi ties,
ven ti la tion are as, room he ights etc. Ba sed on the re sults of the abo ve ca l cu la tions,
fire re si stan ce re qu i re ments are esta b li s hed for bu i l ding con stru c tion.

The de sign of eva cu a tion ro u tes also in vo l ves de ta i led ca l cu la tions. Apart
from the nu m ber of oc cu pants, the lengths, widths and of es ca pe paths, oc cu pant
ca te go ry and ot her fa c tors are ac co un ted for. In this case the ma xi mum al lo wa b le
eva cu a tion time is used as the ac ce p tan ce cri te rion. 
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As men tio ned pre vio u s ly, al t ho ugh a high de gree of ca l cu la tion is em p lo y ed, the
fi nal ac ce p tan ce cri te ria are set in the stan dards and re gu la tion and can not be
ad ju sted in any way. This is a ma jor dra w back of the stan dards; de ta i led de sign
ca l cu la tions are eva lu a ted aga inst a ge ne ral set of ac ce p tan ce cri te ria. In ad di tion, the
ac ce p tan ce cri te ria have not been re vie wed for over 30 ye ars in some ca ses, ha ving
the re fo re lost con ne c tion with the cur rent sta te of fire sa fe ty en gi ne e ring and scien ce.

3. Use of Fire Sta ti stics

BS7974 Code of Pra cti ce on the Ap p li ca tion of Fire en gi ne e ring Prin ci p les to
the de sign of Bu i l dings is a do cu ment that de fi nes a pro cess for un de r ta king fire
en gi ne e ring ana ly sis. This code is sup po r ted by eight Pu b li s hed Do cu ments,
which con ta in de ta i led te ch ni cal gu i dan ce on dif fe rent aspects of fire en gi ne e ring
from ba c k gro und in fo r ma tion to quan ti ta ti ve risk as ses s ment (Cha r ters, 2006).

Part 7 of this su i te of do cu ments is con ce r ned with pro ba bi li stic risk
as ses s ment (PRA). (Bri tish Stan dards In sti tu tion, 2003). Al t ho ugh not
com mon ly used, PRA is a use ful in or der to ge ne ra te a me a su re of risk. Mo zer
and Klu cka (2014) de scri be the te ch ni que as; sta ti sti cal data ga t he red from
si mi lar sce na rios is used to pre dict fu tu re fire ex tent and con se qu en ces.

The ave ra ge le vels of risks for a ran ge of bu i l ding ty pes, in terms of both
de aths per bu i l ding per year and de aths per oc cu pant per year, are ex pres sed in
Ta b le 2 of BS7974 Part 7 (BSI, 2003). It is sta ti sti cal data such as the se that are
used by fire sa fe ty en gi ne ers when con du c ting PRAs.

Ho we ver, for PRA to be via b ly used, the re is a to tal re lian ce on the avai la bi li ty 
of good qu a li ty sta ti sti cal data. As di s cus sed by Bird, et al. (2012), the re are
a va rie ty of so u r ces that re port the fi nan cial and so cie tal cost of fire wi t hin the
UK. The Asso cia tion of Bri tish In su rers (ABI) in its pa per Ta c kling Fire: A Call for
Ac tion (ABI, 2009) esti ma tes the in su red cost of fire is £1.3bn. It also re ports that 443 
de aths and 13,200 ca su a l ties were ca u sed by fire in 2007. The UK Go ve r n ment in its
re port The Eco no mic Cost of Fire: Esti ma tes for 2004 (Of fi ce of the De pu ty Pri me
Mi ni ster, 2006) re ports a pro je c ted fi gu re of £7.03bn for the cost of fire for the year
2004. The re fo re it is cle ar that the con se qu en ce and cost of fire re ma ins si g ni fi cant.
Ho we ver, are the fre qu en cies, and hen ce pro ba bi li ties of fi res re ma i ning
con stant?

The la test data from the UK (De pa r t ment of Com mu ni ties and Lo cal
Go ve r n ment, 2014) sug gests that the in ci den ce of fi res is fal ling, and
sig nifi can t ly so. Lo cal au t ho ri ty fire and re s cue se r vi ces at ten ded 170,000 fi res in
En gland in 2013-14. This is the se cond lo west nu m ber of fire in ci dents re cor ded.
The re cord low nu m ber of fi res in 2012-13 was the re sult of fe wer ou t do or fi res,
due to abo ve ave ra ge ra in fall that year. The re were 275 fire fa ta li ties in En gland
in 2013-14. The se were 14 (5%) fe wer than in 2012-13 and 39% lo wer than in
2003-04. Two thirds of all fire fa ta li ties were in ac ci den tal dwel ling fi res (181 in

Use of Sta tis ti cal Data in Fire En gi neer ing De sign – an In ter na tional Com par i son 171



2013-14). Whi le the se were six hi g her than in 2012-13, this is the se cond lo west
nu m ber re cor ded and more than a third lo wer than in 2003-04. In 2012-13, the re
were 3600 ho spi tal non - fa tal fire ca su a l ties. The se were 5% and 55% fe wer than
one year and ten ye ars ea r lier re spec ti ve ly.

Ta b le 1. Ta b le 2, re pro du ced from BS7974-7 (BSI, 2003)

Oc cu pan cy

No. of No. of Ave ra ge/year [95/97/98/99]

bu i l dings oc cu pants
No. of
de aths

No. of
in ju ries

No. of
fi res

De ath /
bu i l ding/year

De ath/
oc cu pant/year

Fu r t her edu ca tion 1 051 845 617a 0.0 17 535 < 2.4 × 10-4 < 3.0 × 10-7

Scho ols 34 731 10 503 100a 0.0 51 1 669 < 7.2 × 10-6 < 2.4 × 10-8

Li cen sed pre mi ses 101 081 – 2.8 262 3 317 2.7 × 10-5 –

Pu b lic re c re a tion
bu i l dings

45 049 – 1.3 48 2 581 2.8 × 10-5 –

Shops 354 475 – 3.3 284 5 671 9.2 × 10-6 –

Ho tels 28 371 389 174a 2.5 116 1 021 8.8 × 10-5 6.4 × 10-6

Ho stels 9 829 – 0.5 60 1 338 5.1 × 10-5 –

Ho spi tals 3 486 – 3.3 113 3 063 9.3 × 10-4 –

Care ho mes 29 080 – 4.5 130 1 616 1.5 × 10-4 –

Of fi ces 209 627 4 107 000b 0.3 219 1 988 1.2 × 10-6 7.3 × 10-8

Fa c to ries 170 972 – 4.3 286 5 299 2.5 × 10-5 –

All abo ve oc cu pan cies 987 752 15 844 891 22.5 1 584 28 096 2.3 × 10-5 6.5 × 10-6

NOTE:
It might be more ap pro pria te to uses the nu m ber of de aths per oc cu pant for la r ge or co m p lex bu i l dings.
aNu m ber of oc cu pants equ als to the sum of the nu m ber of em p lo ye es and ot her oc cu pants.
bNu m ber of oc cu pants equ als to the sum of the nu m ber of em p lo ye es only.

The sta ti stics that are pu b li s hed in BS7974 Part 7 (BSI, 2003) are ta ken from
data col le c ted in the ea r ly 1990s. They re fe ren ce data so u r ces such as the UK’s
An nu al Abs tract of Sta ti stics of 1995, the Fire Sta ti stics of 1993 and He alth and
Per son nel So cial Se r vi ces Sta ti stics for En gland of 1994. The re fo re, it is
rea so na b le to as su me that the sta ti stics are now out of date and in need of
re vi sion, in or der to ena b le re lia b le PRA to be un de r ta ken.

In the Slo vak Re pu b lic, the pro ba bi li ty of a fire sta r ting is used in the
stan dar di zed fire de sign ca l cu la tions as in put for the ma xi mum al lo wa b le
eva cu a tion time and ma xi mum al lo wa b le size of com pa r t ment. Part 2 of the STN 
92 0201 stan dard (SUTN, 2001) con ta ins an an nex li sting the pro ba bi li ties of a
fire sta r ting for a ran ge of oc cu pan cies. The data from which the pro ba bi li ties
were ca l cu la ted had been col le c ted du ring the pe riod from 1974 to 1984 (Zo u fal,
1982). Gi ven the de ve lo p ment in te ch no lo gies and equ i p ment, the va li di ty of the
pro ba bi li ties of a fire sta r ting is que stio na b le. As sta ted pre vio u s ly, no al ter na ti ve 
ap pro ach is ava i la b le, hen ce, PRAs are not car ried out in the Slo vak re pu b lic.
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4. Fire statistic data from United Kingdom and Slovak Republic
– Revision of Table 2

To pro vi de the same stru c tu re of re sults, the bu i l ding cate go ri sa tion from
Ta b le 2 of PD 7974-7 was used as a ba sis, with an ad di tion of the fol lo wing new
ca te go ries: trans port bu i l dings, agri cu l tu ral bu i l dings, wa re ho u ses (si g ni fi cant
fire loss) and blocks of flats (la r ge nu m ber of fi res). The ho tel and ho stel
ca te go ries were ama l ga ma ted due to the si mi la ri ties in the ir use. The up da ted
stru c tu re of sta ti sti cal data co vers the stan dard bu i l ding uses/oc cu pan cies in
a gre a ter ex tent.

In the UK, the data was ga t he red by ana ly sing pu b li s hed sta ti sti cal data from
va rio us so u r ces such as:
l The UK Fire Sta ti stics, (De pa r t ment of Com mu ni ties and Lo cal

Go ve r n ment, 2012);
l The eco no mic cost of fire: Fire re se arch re ports (De pa r t ment of

Com mu ni ties and Lo cal Go ve r n ment); and
l The An nu al Abs tract of Sta ti stics (Of fi ce for Na tio nal Sta ti stics)

Thro ugh ana ly sis of this data, it is po ssi b le to de ri ve up da ted fi gu res for
ele ments of the data pre sen ted in Ta b le 2 of BS7974-7.

This re se arch has fo und that the re has been a si g ni fi cant chan ge in the
nu m bers of fire re port in the UK sin ce BS7974-7 was first pu b li s hed.
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Fi gu re 2 shows that the ma jo ri ty of bu i l ding ca te go ries have seen a si g ni fi cant
drop in the fre qu en cy of fi res, espe cial ly re ta il and in du strial ca te go ries.
In te re stin gly, this drop hasn’t been re p li ca ted in of fi ces and care ho mes.

The Slo vak sta ti sti cal data were ga t he red from a 5-y e ar pe riod from 2008 to
2012 from sta ti sti cal ye ar bo oks pu b li s hed by the Fire & Re s cue Se r vi ce
Head qu a r ters. The gra p hi cal pre sen ta tion of the nu m ber of fi res for the
in di vi du al bu i l ding ca te go ries is shown in Fi gu re 3. The data re ve al that ce r ta in
ca te go ries have seen a si g ni fi cant chan ge in the nu m ber of fi res, when co m pa ring 
the 2008 ba se li ne with the fi gu res for 2012. It may also be seen that the re is
a re la ti ve ly high de gree of flu c tu a tion and few ca te go ries show a con si stent
de cre a se. 

Fire oc cur ren ce sho uld be, ho we ver, ana ly sed in con ne c tion to the nu m ber of
bu i l dings in each oc cu pan cy gro up. For this re a son a su r vey con du c ted by the
Slo vak in sti tu te of bu i l ding su r ve y ors is in clu ded in Ta b le 2, co ve ring the pe riod
of 2008-2012. 

Al t ho ugh Ta b le 3 sug gests that the nu m ber of fi res de cre a sed in the ma jo ri ty
of the bu i l ding ca te go ries de spi te the in cre a se in the nu m ber of bu i l dings, the
afo re men tio ned flu c tu a tion sho uld be ta ken into con si de ra tion. The re fo re, for
each year, the pro ba bi li ties of a fire sta r ting, fire fa ta li ty and fire in ju ry are
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ca l cu la ted using the nu m ber of bu i l dings, fi res, fa ta li ties and in ju ries re cor ded in 
that pa r ti cu lar year. Sub sequ en t ly, the ye a r ly va lu es of fire, de ath and in ju ry
pro ba bi li ties are ave ra ged over the mo ni to red pe riod, in or der to avo id ove r ly
op ti mi stic or pes si mi stic re sults. In ad di tion to the 2008-2012 data, Ta b le 3
pre sents pro ba bi li ties ca l cu la ted using fire oc cur ren ce, in ju ry and fa ta li ty data
from 1993-2012 aga inst the nu m ber of bu i l dings from 2012. This is due to the
fact that in se ve ral ca ses a zero pro ba bi li ty was ca l cu la ted from the 2008-2012
data, which is not re a li stic. 

Ta b le 2. Nu m ber of bu i l dings by ca te go ry 1998-2012, SK sta ti stics

Bu i l ding ca te go ry
Nu m ber of bu i l dings Chan ge 

2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012

Agri cu l tu ral 49 435 52 233 53 696 59 626 60 605 22.6%

Blocks of flats 45 949 49 328 51 313 53160 53 673 16.8%

Care ho mes – – – – – –

Edu ca tion 16 127 16 504 16 456 16 684 16 635 3.1%

Ho spi tals 3979 4173 4279 4601 4678 17.6%

Ho tels and ho stels 10 845 10 859 10 672 10 546 10 500 -3.2%

In du strial 23 613 24 913 25 688 27 813 281 11 19.0%

Of fi ce 6854 7819 8239 9385 9691 41.4%

Pu b lic re c re a tion 53 771 58 524 61 497 68 481 70 992 32.0%

Shops 12 386 14 281 15122 16 920 17 591 42.0%

Trans port 5186 5935 6652 7641 7843 51.2%

Wa re ho u ses – – – – – –

Ta b le 3. Pro ba bi li ties of fire sta r ting, fire in ju ry and fire fa ta li ty, SK sta ti stics

Bu i l ding ca te go ry

Pro ba bi li ty
(2008-2012 fire and bu i l ding data)

Pro ba bi li ty
(1993-2012 fire data and 2012 bu i l ding

data)

Fire sta r ting Fire in ju ry Fire fa ta li ty Fire sta r ting Fire in ju ry Fire fa ta li ty

Agri cu l tu ral 1.61 × 10-03 4.45 × 10-05 0.00 × 10+00 1.76 × 10-03 9.59 × 10-05 7.86 × 10-06

Blocks of flats 1.29 × 10-02 1.41 × 10-03 1.21 × 10-04 1.40 × 10-02 1.72 × 10-03 2.80 × 10-04

Care ho mes – 1.08 × 10-01 0.00 × 10+00 – 1.29 × 10-01 3.23 × 10-02

Edu ca tion 1.51 × 10-03 4.84 × 10-05 1.22 × 10-05 1.95 × 10-03 5.15 × 10-05 5.73 × 10-06

Ho spi tals 2.97 × 10-03 9.70 × 10-05 0.00 × 10+00 3.22 × 10-03 1.71 × 10-04 2.14 × 10-05

Ho tels and ho stels 1.89 × 10-02 1.16 × 10-03 3.17 × 10-04 1.47 × 10-02 7.24 × 10-04 2.52 × 10-04

In du strial 8.13 × 10-03 4.79 × 10-04 7.11 × 10-06 8.12 × 10-03 7.89 × 10-04 2.71 × 10-05

Of fi ce 4.06 × 10-03 3.02 × 10-04 2.56 × 10-05 4.39 × 10-03 2.46 × 10-04 5.90 × 10-05

Pu b lic re c re a tion 5.34 × 10-04 3.55 × 10-05 1.19 × 10-05 4.74 × 10-04 1.48 × 10-05 4.93 × 10-06

Shops 8.47 × 10-03 5.56 × 10-04 0.00 × 10+00 6.89 × 10-03 2.61 × 10-04 5.68 × 10-06

Trans port 8.81 × 10-03 8.60 × 10-04 3.37 × 10-05 7.55 × 10-03 4.91 × 10-04 1.28 × 10-05

Wa re ho u ses – 6.90 × 10-02 9.82 × 10-03 – 6.16 × 10-02 3.00 × 10-03

Ita li ci zed va lu es re pre sent re la ti ve pro ba bi li ties of a fire re su l ting in an in ju ry or a fa ta li ty be ca u se the nu m -
ber of bu i l dings is un k nown.
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Sin ce the nu m bers of bu i l dings were not ava i la b le for all ca te go ries of
bu i l ding use, re la ti ve pro ba bi li ties of fire in ju ry and fa ta li ty were used. They
ex press what pro po rtion of all fi res re cor ded for a gi ven ca te go ry of use re su l ted
in an in ju ry or de ath.

The UK sta ti sti cal re view fo und dif fi cu l ties in de te r mi ning the nu m ber of
bu i l dings in each oc cu pan cy gro up. This work in vo l ved ana ly sis of the An nu al
Abs tract of Sta ti stics (Of fi ce for Na tio nal Sta ti stics, 2012) which pro ved
in te re sting but in conc lu si ve. By way of exa m p le, the nu m ber of scho ols has
re ma i ned re la ti ve ly con stant be twe en the mid 1990s to 2010, but data re la ting to
fu r t her edu ca tion has re por te d ly drop ped from over 1000 to aro und 150. It is not
li ke ly that this me ans the re are fe wer bu i l dings, but more an in di ca tion that
vo ca tio nal col le ges and uni ve r si ties have ama l ga ma ted and con so li da ted into
fe wer, la r ger or ga ni sa tions. Ano t her ca te go ry of bu i l ding ana ly sis re ve a led that
the nu m ber of shops has de cre a sed from over 350000 to aro und 200000. This is
li ke ly to be an ac cu ra te re fle c tion, but, as a ge ne ral trend can not be drawn from
this ana ly sis, the nu m ber of bu i l dings has not been up da ted as part of this
re se arch. Hen ce, the fol lo wing Ta b le 4 de te r mi nes pro ba bi li ties ba sed on the
nu m bers of bu i l dings de te r mi ned in the mid 1990s.

Ta b le 4. Pro ba bi li ties of fire sta r ting, fire in ju ry and fire fa ta li ty, UK sta ti stics

Bu i l ding ca te go ry

Pro ba bi li ty
(2012 fire data and 1999 bu i l ding data)

Pro ba bi li ty
(1995-1999 fire and bu i l ding data)

Fire sta r ting Fire in ju ry Fire fa ta li ty Fire sta r ting Fire in ju ry Fire fa ta li ty

Agri cu l tu ral – 3.60 × 10-02 0.00 × 10+00 – – –

Blocks of flats – 2.49 × 10-01 5.78 × 10-03 – – –

Care ho mes 7.63 × 10-02 7.70 × 10-03 6.88 × 10-05 5.56 x 10-02 4.47 × 10-03 1.55 × 10-04

Fu r t her edu ca tion 4.24 × 10-01 5.71 × 10-03 0.00 × 10+00 5.09 × 10-01 1.62 × 10-02 0.00 × 10+00

Ho spi tals 3.25 × 10-01 1.38 × 10-02 0.00 × 10+00 8.79 × 10-01 3.24 × 10-02 9.47 × 10-04

Ho tels and ho stels 2.67 × 10-02 2.64 × 10-03 7.85 × 10-05 6.18 × 10-02 4.61 × 10-03 7.85 × 10-05

In du strial 1.45 × 10-02 1.02 × 10-03 3.51 × 10-05 3.10 × 10-02 1.67 × 10-03 2.52 × 10-05

Of fi ce 9.63 × 10-03 5.01 × 10-04 4.77 × 10-06 9.48 × 10-03 1.04 × 10-03 1.43 × 10-06

Pu b lic re c re a tion 2.54 × 10-02 3.55 × 10-04 0.00 × 10+00 5.73 × 10-02 1.07 × 10-03 2.89 × 10-05

Scho ols 1.68 × 10-02 6.62 × 10-04 0.00 × 10+00 4.81 × 10-02 1.47 × 10-03 0.00 × 10+00

Shops 7.54 × 10-03 2.85 × 10-04 2.82 × 10-06 1.60 × 10-02 8.01 × 10-04 9.31 × 10-06

Trans port – 7.12 × 10-02 0.00 × 10+00 – – –

Wa re ho u ses – 2.84 × 10-02 9.47 × 10-03 – – –

Ita li ci zed va lu es re pre sent re la ti ve pro ba bi li ties of a fire re su l ting in an in ju ry or a fa ta li ty be ca u se the nu m -
ber of bu i l dings is un k nown.

5. Co m pa ri sion of UK and SK Sta ti stics Re view

To re view the per fo r man ce of the UK’s and SK’s fire sa fe ty sy stems the
ava i la b le sta ti sti cal data was co m pa red for the in di vi du al bu i l ding ca te go ries.
Sin ce the re is lack of in fo r ma tion on the nu m ber of bu i l dings in the mo ni to red
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ca te go ries, the co m pa ri son is di vi ded in two parts. Whe re the nu m ber of
bu i l dings was ava i la b le, the re spe c ti ve pro ba bi li ties of a fire sta r ting were
co m pa red. In ad di tion, to co ver a bro a der ran ge of bu i l dings, the re la ti ve
pro ba bi li ties of fire in ju ry and fa ta li ty oc cur ren ce were co m pa red. The lat ter may 
be ta ken as a li fe- sa fe ty per fo r man ce me a su re of the fire sa fe ty sy stems
im p le men ted in the Uni ted Kin g dom and Slo vak re pu b lic.

The co m pa ri son of the pro ba bi li ties of a fire sta r ting re ve als a hi g her
pro ba bi li ty of a fire sta r ting in the Uni ted Kin g dom, apart from the “shops”
ca te go ry. The ma jo ri ty of bu i l ding ca te go ries in the Slo vak re pu b lic have the
pro ba bi li ties from the 10-3 ran ge, the Uni ted Kin g dom falls mo st ly into the
10-2 ran ge. Very high and si mi lar pro ba bi li ties of a fire sta r ting was fo und for the
„ho tels and ho stels“ ca te go ry – 1.89 × 10-2 (SK) and 2.67 × 10-2 (UK). The UK
data re ve a led two oc cu pan cy ca te go ries with ab no r mal ly high pro ba bi li ties of
a fire sta r ting – fu r t her edu ca tion and ho spi tals – with the ir re spe c ti ve va lu es of
4.24 × 10-1 and 3.25 × 10-1; it is po ssi b le that the bu i l ding nu m ber data in clu ded
in PD 7974-7 (re p li ca ted in Ta b le 1) had been de ri ved in cor rec t ly.

The co m pa ri son of the re la ti ve pro ba bi li ties (no of in ju ries (de aths) / no of
fi res) re ve a led that the re is no cle ar trend re gar ding fire in ju ries. Out of the 12
ca te go ries co m pa red, hi g her edu ca tion was ex c lu ded, each co un try had five
ca te go ries with “bet ter” per fo r man ce and five ca te go ries with “wo r se”
per fo r man ce when co m pa red to each ot her. Two ca te go ries – scho ols/edu ca tion
and care ho mes – had ap pro xima te ly the same re la ti ve pro ba bi lies of a fire in ju ry, 
for de ta i led re sults re fer to Ta b le 5. The or der of pro ba bi li ty for most of the
oc cu pan cy ca te go ries is 10-2. The only ex ce p tions are blocks of flats and care
ho mes whe re the or der is 10-1.

Ta b le 5. Re la ti ve pro ba bi li ties of fire in ju ry and fire fa ta li ty

Bu i l ding ca te go ry
Re la ti ve pro ba bi li ty of fire in ju ry Re la ti ve pro ba bi li ty of fire fa ta li ty

SK UK SK UK

Agri cu l tu ral 2.76 × 10-02 3.60 × 10-02 4.47 × 10-03 –

Blocks of flats 1.09 × 10-01 2.49 × 10-01 9.35 × 10-03 5.78 × 10-03

Care ho mes 1.08 × 10-01 1.01 × 10-01 3.23 × 10-02 9.02 × 10-04

Ho spi tals 3.27 × 10-02 4.25 × 10-02 6.65 × 10-03 1.08 × 10-03

Ho tels and ho stels 6.14 × 10-02 9.89 × 10-02 1.68 × 10-02 2.94 × 10-03

In du strial 5.89 × 10-02 7.03 × 10-02 8.75 × 10-04 2.42 × 10-03

Of fi ce 7.44 × 10-02 5.20 × 10-02 6.31 × 10-03 4.95 × 10-04

Pu b lic re c re a tion 6.55 × 10-02 1.40 × 10-02 2.23 × 10-02 5.04 × 10-04

Scho ols/edu ca tion 3.21 × 10-02 3.94 × 10-02 8.08 × 10-03 –

Shops 6.56 × 10-02 3.78 × 10-02 8.24 × 10-04 3.74 × 10-04

Trans port 9.76 × 10-02 7.12 × 10-02 3.83 × 10-03 –

Wa re ho u ses 6.90 × 10-02 2.84 × 10-02 9.82 × 10-03 9.47 × 10-03

Ita li ci zed va lu es re pre sent re la ti ve pro ba bi li ties de ri ved from ol der data sin ce the new data yie l ded
0.00 × 10+00.
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On the con tra ry, the re sults in Ta b le 5 in di ca te that for most ty pes of
oc cu pan cy, pro vi ding data is ava i la b le, the pro ba bi li ties of a fire fa ta li ty are lo wer 
in the Uni ted Kin g dom. The only ex ce p tion is the “in du strial” ca te go ry;
wa re ho u sing is equ al in both co un tries. This may be in ter pre ted as a hi g her le vel
of life sa fe ty in the Uni ted Kin g dom, when co m pa red to the Slo vak re pu b lic. The 
or der of pro ba bi li ty of fire fa ta li ty is from 10-3 to 10-4 in the Uni ted Kin g dom and
10-2 to 10-4 in the Slo vak re pu b lic, me a ning a hi g her va ria bi li ty in the fa ta li ty
ra tes. 

6. Li mi ta tions and Fu r t her Work

This stu dy and its re sults hi g hlight dif fi cu l ties with sta ti sti cal data and
pro ba bi li ties de ri ved the re from. On one hand, fire - re la ted data are usu al ly
ac cu ra te and re la ti ve ly easy to ob ta in; al most eve ry co un try re cords the nu m ber
of fire in ci dents, fire in ju ries and de aths as a mi ni mum. Pro blems may, ho we ver,
ari se when fire data for a spe ci fic gro up/sub gro up of oc cu pan cy is re qu i red. To
ob ta in a pro ba bi li ty of a fire sta r ting, the size of the ba sic re fe ren ce gro up, for
which the nu m ber of fi res has been re cor ded, is re qu i red. This is whe re the ma jor 
dif fi cu l ty lies; it is usu al ly ra t her dif fi cult to ob ta in data for the ba sic re fe ren ce
gro up – the nu m ber of bu i l dings in a gi ven oc cu pan cy ca te go ry.

Fi r st ly, if the nu m bers of bu i l dings are re cor ded, the cate go ri sa tion of
bu i l dings is usu al ly not pri ma ri ly re la ted to fire sa fe ty. The re fo re, if it is to be
ap p lied to fire sa fe ty, ama l ga ma tion of fire ca te go ries and/or the ir gene ra li sa tion
has of ten to be ap p lied. And se con d ly, very few bu i l dings are of a sin gle use. This
in tro du ces a le vel of un cer ta in ty for the ma jo ri ty of mi xe d -u se bu i l dings. If
a bu i l ding con ta ins three ty pes of oc cu pan cy, e.g. of fi ce, re ta il and ca r - park,
sho uld it be con si de red as three se pa ra ted bu i l dings or as fra c tions of one
bu i l ding ba sed on the flo or area of the re spe c ti ve oc cu pan cies? It co uld be ar gu ed
that the pro ba bi li ty of a fire sta r ting re la tes to the pre va i ling use (oc cu pan cy type) 
of a bu i l ding, as it se ems to be the only pra cti ca b le so lu tion. Hen ce, when
wor king with mi xe d -u se bu i l dings, the pro po rtion of the va rio us oc cu pan cies
sho uld be ca re ful ly con si de red when se le c ting an ade qu a te va lue of the
pro ba bi li ty of a fire starting.

An exa m p le of the abo ve pro blem may be ob se r ved in Ta b le 4 ba sed on the
UK sta ti sti cal data. The fu r t her edu ca tion and ho spi tal oc cu pan cies have
ex tre me ly high pro ba bi li ties of a fire sta r ting – 8.80 × 10-01 be ing the worst.
Lo o king in Ta b le 1, the re is only abo ut 3000 bu i l dings in the ho spi tal ca te go ry.
In co m pa ri son, in the Slo vak re pu b lic, a much smal ler co un try, the nu m ber of
ho spi tal bu i l dings is over 4500 in 2012. So the re may be a dis c re pan cy in how the
nu m ber of bu i l dings in this pa r ti cu lar ca te go ry is re cor ded in the UK and SK.
Alte rna ti ve ly, the data may have been mi sin ter pre ted, hen ce, the ab no r mal ly
high pro ba bi li ties. The se chal len ges are si mi lar to tho se de scri bed in Cote, et. al,
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(2008) and Ra bash, et.al., (2004), with the ad di tion of inco mpa tibi li ty of data
be twe en dif fe rent co un tries or fire sa fe ty sy stems.

Ba sed on the abo ve ob se r va tions, ad ju st ments sho uld be made, so that the fire
sta ti stics are not just a ge ne ral re pre sen ta tion of the fire oc cur ren ce trend, but a
use ful so u r ce of data for the fire sa fe ty en gi ne er. This sho uld in clu de a fi ner
cate go ri sa tion of oc cu pan cies, ba sed pri ma ri ly on the com mon ly used pu r po se
gro ups, e.g. wi t hin Ap pro ved Do cu ment B (DCLG, 2010) and SUTN (2001).
Fur the r mo re, the nu m bers of bu i l dings in the se ca te go ries are re qu i red in or der
to be able to de te r mi ne fire oc cur ren ce, fire in ju ry and fa ta li ty pro ba bi li ties. It is
the re fo re ne ces sa ry to start a dia lo gue with the or ga ni sa tions re spon si b le for the
col le c tion of sta ti sti cal data re la ting to fi res and bu ilt en vi ron ment. An ini tia ti ve
has been sta r ted in the Slo vak re pu b lic, but even if suc ces s ful, it will take a
nu m ber of ye ars un til a re lia b le so u r ce of fire sa fe ty pro ba bi li stic data is ava i la b le.

7. Con c lu sions and Re com men da tions

This pa per co m pa res the fire sa fe ty re gi mes in two dif fe rent co un tries, na me ly 
the Uni ted Kin g dom and the Slo vak Re pu b lic. It iden ti fies how sta ti sti cal fire
data is used in fire en gi ne e ring ana ly sis, an in cre a sin gly im po r tant tool used in
bu i l ding de sign. The pa per co m pa res sta ti stics ac ross the two co un tries, and
up da tes hi sto ri cal ly de ri ved data to co m pi le con tem po ra ry equ i va lents.

Two im po r tant con c lu sions can be drawn from this work;
1. Data re la ting to fire fre qu en cy, fire in ju ry and fire de ath al ters over time. This 

is due to evo l ving bu ilt en vi ron ments, chan ges in de sign me t hods em p lo y ed,
use of ma te rials and pro vi sion of fire pre ca u tions; as well as the chan ging hu -
man ele ment, re du c tion in smo king wi t hin bu i l dings, in cre a sed ele c tri cal sa -
fe ty pra cti ces, etc. The re fo re, for fire sa fe ty en gi ne e ring PRA stu dies to be
me a nin g ful, the most up- to - da te data must be so ught, not pla cing re lian ce on
data pu b li s hed in Co des that are act ual ly de cad es old.

2. Data re la ting to fire fre qu en cy, fire in ju ry and fire de ath are spe ci fic to the co -
un try of ori gin. This is due to dif fe ren ces in pra cti ces in the bu ilt en vi ron -
ments as well as hu man fa c tors, but the im p li ca tions are cle ar. If a de si g ner
can not find a re qu i red va lue, or de ri ve it from data ava i la b le for a pa r ti cu lar
co un try, then ap p ly ing a va lue from a dif fe rent co un try is un re lia b le. Es sen -
tial ly, co un try spe ci fic data is not in ter chan geab le and the re su l ting pro ba bi -
li ties may vary in or ders of ma g ni tu de, as the re sults con firm.
Use of sta ti stics has al wa ys re qu i red gre at care, and this is no dif fe rent in fire

sa fe ty en gi ne e ring PRA stu dies.
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Abstract

The aim of the paper is to provide an insight on the topic of the economic
implications of fire safety measures, i.e. the economic efficiency of fire protection.
The presented work combines two elements – probabilistic fire modelling and
a cost-benefit analysis. A worked example demonstrates the proposed
methodology on three different occupancies – office, retail and industrial, and two

levels of fire protection – sprinklered and unspriklered. 
In the first step, the likely, or expected, outcome – fire damaged area – is

established using the event tree analysis. Afterwards, fire loss is calculated and cost
benefit analysis performed. Since there are a number of possible fire scenarios with
varying extent of fire damage and degree of occurrence probability, two alternative
approaches of fire loss are evaluated; fire loss based on the most likely outcome and 
fire loss based on all potential outcomes weighed by their occurrence probability.

The latter approach appears to be more robust and realistic. 
In the final step, the expected yearly fire loss and costs of fire protection are

compared for the two scenarios. The presented results confirm the financial
substantiation for sprinkler installation in the industrial and retail occupancy types.
Nonetheless this study is aimed only at the economics of fire protection, i.e.
property protection objectives and should be always used with a life safety analysis.

Keywords: economic efficiency, fire protection, cost-benefit analysis, probabilistic
fire modelling, event tree analysis



1. In trod ucti on

The in clu sion of fire pro te c tion sy stems into bu i l ding de sign is usu al ly dri ven 
by two aspects – le gal re qu i re ments and eco no mic fea si bi li ty. Sin ce le gal
re qu i re ments are man da to ry they are not di s cus sed in this pa per. On the ot her
hand, a pa r ti cu lar fire pro te c tion sy stem may and sho uld be in clu ded in the
bu i l ding de sign if suf fi cient eco no mic ju sti fi ca tion is pro vi ded. Eco no mic
ju sti fi ca tion is not a very stra ight fo r ward task and de pends on an ar ray of
pa ra me ters [1]. Fire en gi ne e red de sign stan dards, call [2], [3], ho we ver, for
a ho li stic ana ly sis, which is par ticu la r ly im po r tant whe re mu l ti p le de sign
alte r na ti ves are considered. The aim is always to provide the highest level of
safety at a given level of cost. 

Sin ce it is usu al ly not fe a si b le to un de r ta ke a de ta i led dete r mi ni stic ana ly sis
a more ge ne ral pro ba bi li stic fire mo del ling is a good al ter na ti ve to get a glo bal
view of the pro blem. The fire sce na rios and ou t co mes – fire da ma ged area, are
cha rac te ri sed by a va lue of pro ba b le oc cur ren ce, which may be also trans fo r med
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Stre sz cze nie

Ce lem ar ty kułu jest przed sta wie nie ana li zy sku t ków eko no mi cz nych sto so wa -
nych śro d ków za bez bie czeń prze ciwpo ża ro wych, czy li efe kty w no ści eko no mi cz -
nej ochro ny prze ciwpo ża ro wej. W ma te ria le połączo no dwa ele men ty – pro ba bi-
li sty cz ne mo de lo wa nia po ża ru oraz ana li zę ko sztów i ko rzy ści. Opra co wa ny
przykład przed sta wia za sto so wa nie pro po no wa nej me to dy dla trzech ró ż nych ty -
pów obie któw – biu ro wych, han d lo wych i prze mysłowych oraz dwa po zio my
ochro ny prze ciwpo ża ro wej – z in sta lacją try ska czową i bez niej. W pie r wszym eta -
pie, pra wdo podo b ny lub ocze ki wa ny wy ni kiem – ob szar zni sz czeń po ża ro wych
– jest okre śla ny przy uży ciu ana li zy drze wa zda rzeń. Na stę p nie ob li cza ne są stra ty
po ża ro we i prze pro wa dzo na jest ana li za ko sztów i ko rzy ści.  Po nie waż ist nie je sze -
reg mo ż li wych sce na riu szy po ża ro wych o ró ż nym za kre sie strat po ża ro wych i pra w -
dopo dobie ń stwie wystąpie nia, prze pro wa dza ne są dwa alte rna ty w ne spo so by oce -
ny strat po ża ro wych; stra ty po ża ru w opa r ciu o wy nik naj bar dziej pra wdo podo b ny
i stra ty na pod sta wie wszy stkich mo ż li wych wy ni ków wa żo nych pra wdopo dobie ń -
stwem ich wystąpie nia. To dru gie roz wiąza nie wy da je się być bar dziej pra widłowe
i rea li sty cz ne.  W ko ń co wym eta pie, ocze ki wa ne ro cz ne stra ty po ża ro we i ko szty
ochro ny prze ciwpo ża ro wej są po rów ny wa ne dla dwóch sce na riu szy. Przed sta wio ne
wy ni ki po twier dzają uza sad nie nie fi nan so we dla in sta la cji try ska czo wej w obie k -
tach prze mysłowych i han d lo wych. Na le ży pod kre ślić, że ba da nie to ma na celu je -
dy nie oce nę eko no mi ki ochro ny prze ciwpo ża ro wej, czy li osiągnię cie ce lów ochro -
ny mie nia i po win no być ono za wsze sto so wa ne łącz nie z ana lizą bez pie cze ń stwa
lu dzi.

Słowa kluczowe: ekonomia ochrony przeciwpożarowej, analiza koszt-efekt,
probabilistyczne modelowanie pożarów, analiza typu drzewo zdarzeń



into the oc cur ren ce in ter val of a gi ven fire da ma ge. The ex pe c ted fire da ma ge
va ries, of co u r se, with the le vel of fire pro te c tion. Each fire pro te c tion sy stem has
the po ten tial, di rect or in di rect, to reduce fire damage; sprinkler protection,
increased compartmentation, etc.

To make the economic feasibility decision it is necessary to know the
expected fire damage and associated loss for the individual fire protection
alternatives and then compare them with the cost of such systems. A financial
benefit in this case is the reduction of potential fire loss achieved by a particular
fire protection system compared against “unprotected” or otherwise specified
base scenario.

2. Pro pos ed cal cul ati on met hod olo gy

For the analysis two calculation methods are employed; for risk estimation
– the event tree analysis and for economic loss – cost per-area-damaged method.

2.1. Event tree anal ysis

The analysis is undertaken in the form of event trees. According to [1], event
trees are most useful when there is little data on the frequency of outcomes of
concern that are very infrequent, e.g. multiple fire deaths. A general form of an
event tree is shown in Figure 1.

The frequency of each of the outcomes Fx is then expressed as:

F F Px x= ⋅Π (1)

whe re F is the fre qu en cy of the ini tia ting event – a fire sta r ting in a gi ven type of
oc cu pan cy, and Px re pre sent the pro ba bi li ties of no dal events occurring.

The problem with this type of analysis, however, is the limited availability
of statistical data of required detail and structure [6], [7].  Whereas the data
for deterministic fire models may be acquired via various methods of testing
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(e.g. [8], [9]) in relatively shorts periods of time, gathering the necessary
statistical data is a long-term process. Engineering judgement and aproximation
have therefore often to be used.

The primary probability – Initiating event (Fig. 1) – is the probability of a fire
starting. This probability is closely tied with the occupancy type – purpose group 
– of a building. In general, the probability of a fire starting may be expressed as
overall or area-dependent. The overal probabilities for selected occupancy types
are listed in Tab. 1. Tab. 1 also lists the calculation conostants for equation (2),
which can be used for the calculation of area-dependent probabilities [5].

F a A
i b

b= ⋅ (2)

Whe re:
Fi – pro ba bi li ty (fre qu en cy) of a fire sta r ting [y-1],
Ab – flo or area of bu i l ding [m2],
a, b – pro ba bi li ty (fre qu en cy) ca l cu la tion con stants for pa r ti cu lar bu i l ding

ty pe [–].

Ta b le 1. Ove rall fire oc cu ren ce pro ba bi li ties and area - de pen dent pro ba bi li ty
ca l cu la tion con stants

Oc cu pan cy type

Ove rall pro ba bi li ty of fire sta r ting  
[ye ar-1]

Pro ba bi li ty of fire sta r ting ca l cu la tion
con stants [5]

SK [6] UK [5] a b

Edu ca tion 1,5 × 10-3 4,0 × 10-2 0,0002 0,75

Ho spi tals 3,0 × 10-3 3,0 × 10-1 0,0007 0,75

Ho tels 1,9 × 10-2 – 0,00008 1,0

In du strial 8,1 × 10-3 4,4 × 10-2 0,0017 0,53

Of fi ce 4,1 × 10-3 6,2 × 10-3 0,000059 0,9

Shops 8,5 × 10-3 – 0,000066 1,0

Wa re ho u ses – 1,3 × 10-3 0,00067 0,5

2.2. Loss es ti ma tion – cost per area da mag ed by fire

In order to be able to estimate potential fire loss, the expected fire spread must 
be known. In addition to the area damaged by fire, fire loss is closely tied with
value concentration; there is a vast difference between, say a 100 m2, fire
damaged area in an office and a warehouse. 

To determine the expected fire loss, the destructive potential of fire is
established at first, together with the probabilities of the individual outcome
scenarios. The event tree analysis provides the probabilities and the extent of the
scenarios is given by compartmentation and other fire protection measures
present in the evaluated building.
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In the final step, the financial loss is calculated as a product of the
fire-damaged area and an arbitrary value density (cost) per unit of area [EUR/m2]
for the given type of building. The arbitrarity of value density is given by its
nature, i.e. the stakeholder(s) has the option to place their own value on the
building or its part and include even indirect costs.

3. Case stu dy

3.1. De script ion of bu ild ings and pro bab ili ty of fire star ting

The building in question consists of two compartments, each having a floor
area of 1000 m2 ; the total floor area of each building is 2000 m2 . Each
compartment is further subdivided into at least two rooms. Three various
occupancy types are assumed: office, shop and industrial. There are two levels of
fire protection: sprinklered and unsprinklered.

Since the probabilities of a fire starting calculated using Eq. (2) are the most
conservative from the available options, they were used in all subsequent
calculations and are as follows: Industrial – 0,096; Office – 0,052; Shop – 0,132. 

3.2. Event tree anal ysis for mul ati on

Due to the lack of available statistical data for the Slovak republic, the
probabilities from  were used. The basic event trees for the sprinklered and
non-sprinklered scenarios (values in brackets) with the probabilities for the
individual nodal events are shown in Figure 2.

The probabilities of the final node – failure of a compartment boundary – are
based on the reliability data for elements of fire protection from [5]. They
represent the probability of that the compartment boundary will achieve at least
75% of the designated fire resistance.
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E1

E2

E3

E4

Confined to 1
st

item ignited
Confined to contents
(minor  structural damage)

Confined to 
compartment of origin

Ignition

0,79 (0,22)Yes

Yes

Yes

No

No

No

0,21 (0,78)

0,57 (0,29)

0,43 (0,71)
0,75 (0,75)

0,25 (0,25)

Fire

Fi gure 2. Event tre es for mo dell ed fire sce nar ios

*values in brackets denote Unsprinklered scenario



Ta b le 2. Ex tent of fire da ma ge and ou t co me fre qu en cies for de fi ned fire sce na rios

Fire sce na rio Ex tent of da ma ge
Ou t co me fre qu en cy FEi

Sprin kle red Un sprin kle red

Con fi ned to 1st item E1 max. 5 m2 0,790 0,22

Con fi ned to con tents E2 50% of com pa r t ment 500 m2 0,120 0,226

Con fi ned to com pa r t ment of ori gin E3 100% of com pa r t ment 1000 m2 0,068 0,415

Spre ad be y ond com pa r t ment of ori gin E4 2 x com pa r t ment area 2000 m2 0,023 0,139

3.3. De term ini ng the pro bab ili ty, extent of fire da mage and po tent ial loss

Table 4 lists the probabilities and occurrence intervals for the individual fire
scenarios, E1 – E4; the values were obtained using Equation (1). The most
probable outcome for each fire protection level is in bold. It should be realized
that the occurrence of a fire does not decrease for the individual fire scenarios Ex,
but is rather divided among the possible outcomes. 

It is also very important to take into account the expected lifespan of
a building, in order to determine whether or not a fire scenario (event) is relevant
to the building in question. Remoy [10] states that buildings in Europe and
America have an expected lifespan of 50–70 years. This means that it is rather
unlikely that a fire will grow beyond first item ignited –  5 m2 for the sprinklered
occupancies. On the other hand, with the exception of the office category, there is 
a possibility for even the most severe – fire spread beyond the compartment of
origin – consequences and damaged area.

Ta b le 3. Ex tent of fire da ma ge esti ma tion for the most pro ba b le fire sce na rio

Oc cu pan cy
E1 E2 E3 E4 Sd

P O P O P O P O [m2·ye ar-1]

Sprin kle red

In du strial 7,5·10-2 13 1,1·10-2 87 6,5·10-3 155 2,2·10-3 464 0,39

Of fi ce 4,4·10-2 23 6,6·10-3 151  3,7·10-3 268 1,2·10-3 803 0,22

Shop 1,0·10-1 10 1,6·10-2 63 8,9·10-3 112 3,0·10-3 336 0,5 

Un sprin kle red

In du strial 2,1·10-2 48 2,2·10-2 46 4,0·10-2  25 1,3·10-2  76 40,0

Of fi ce 1,2·10-2 82 1,2·10-2 80 2,3·10-2  44 7,6·10-3 131 22,7

Shop 2,9·10-2 34 3,0·10-2 33 5,5·10-2  18 1,8·10-2   55 55,6

P – pro ba bi li ty [y-1]; O – oc cur ren ce [y].
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Taking the most likely outcomes into consideration, the yearly fire-damaged
area Sd is based on 5 m2 and 1000 m2 for sprinklered and unsprinklered scenario,
respectively, regardless of the occupancy type. 

On the other hand, there is approximately two-fold difference in the
occurrence intervals of the sprinklered and unsprinklered scenarios. This means
that a direct comparison may produce somewhat skewed results. Therefore, as an 
alternative to the above values listed in Table 4, a different calculation method is
implemented. Instead of selecting the most probable outcome and its occurrence
interval as the representative value, a weighed mean is used to calculate the
yearly expected fire damage, as per Equation (3).

S
F S

O
d

Ei d Ei

Eii

n

=
⋅

=
∑ ,

1

(3)

Whe re:
Sd – ex pe c ted fire da ma ged area per year for se le c ted le vel of fire pro te c tion

[m2·year-1],
FEi – ou t co me pro ba bi li ty fre qu en cy for i-th ou t co me sce na rio Ei (Ta b le 2) [-],
Sd, Ei – ex pe c ted fire da ma ged area for i-th ou t co me sce na rio Ei (Ta b le 2) [m2],
OEi – oc cur ren ce in ter val of i-th ou t co me sce na rio Ei (Ta b le 3) [year].

The above calculation method provides a more balanced approach, factoring in
also the less likely (frequent) outcome scenarios. The results are listed in Table 4.

Ta b le 4. Esti ma ted ex tent of fire da ma ge for we ig hed sce na rio oc cu ren ce using Eq (3)

Oc cu pan cy

F S

O

Ei d Ei

Ei

⋅
,

1.1.1.          Sd

E1 E2 E3 E4 [m2·ye ar-1]

Sprin kle red

In du strial 3,04·10-1 6,90·10-1 4,39·10-1 1.1.2.            9,91·10-2 1.1.3.          1,53

Of fi ce 1,72·10-1 3,97·10-1 2,54·10-1 1.1.4.            5,73·10-2 1.1.5.          0,88

Shop 3,95·10-1 9,52·10-1 6,07·10-1 1.1.6.            1,37·10-1 1.1.7.          2,09

Un sprin kle red

In du strial 2,29·10-2 2,46·10+0 1,66·10+1 1.1.8.           3,66·10+0 1.1.9.          22,7

Of fi ce 1,34·10-2 1,41·10+0 9,43·10+0 1.1.10.         2,12·10+0 1.1.11.        13,0

Shop 3,24·10-2 3,42·10+0 2,31·10+1 1.1.12.         5,05·10+0 1.1.13.        31,6

*Fa bri ca ted va lu es – for de mon stra tion only.

Table 5 provides a comparison of economic implications of the fire scenarios
for the two calculation methods described above. It is also clear how sprinkler
protection significantly decreases the potential loss. It is also clear from the data
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that the yearly fire loss estimates based on the most likely scenario exhibit far
greater difference between the sprinklered and unsprinklered alternative. 

This may be misleading when the probabilities of the individual outcome
scenarios are similar and/or distributed evenly, i.e. no particular scenario has
a probability significantly higher than the other scenarios. 

There is approximately a 100-fold difference in the results for the
unsprinklered and sprinklered alternatives when the calculations are made with
the most likely outcome scenario. For comparison, the weighed-mean method,
which accounts proportionally for each individual outcome scenario, yields
approximately a 10-fold difference between the sprinklered and unsprinklered
alternatives.

Ta b le 5. Co m pa ri son of ex pe c ted ye a r ly fire loss

Oc cu pan cy
Va lue de nsi ty*

Ex pe c ted ye a r ly fire da ma ge
ba sed on sce na rio

[m-2·year-1]

Ex pe c ted  ye a r ly fire loss ba sed
on sce na rio

[Ä·ye ar-1]

[Ä·m-2] most li ke ly we ig hed mean most li ke ly we ig hed mean

Sprin kle red

In du strial 300 0,39 1,53 117 459

Of fi ce 100 0,22 0,88  22  88

Shop 200 0,50 2,09 100 418

Un sprin kle red

In du strial 300 40,- 22,70 12 000 6810 

Of fi ce 100 22,7 13,00 2270 1300 

Shop 200 55,6 31,60 11 120 6320 

*Fa bri ca ted va lu es – for de mon stra tion only.

Let the yearly costs of a sprinkler system installation be 3000 Ä; a fabricated
value for demonstration purposes.  This includes all costs, direct and indirect,
e.g. system purchase installation, inspection and maintenance, rental space loss,
etc.

From the economics standpoint, sprinkler protection is a financially feasible
option for the industrial and retail occupancies. In the office type occupancy, the
value density does not provide sufficient financial justification for a sprinkler
system. This is also in resemblance to real-world sprinkler protection
application; for non-highrise buildings office occupancies are not usually
protected by a sprinkler system. 
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Conclusion

The question of financial implications of fire protection in building design
remains a very important one. If no legal requirements exist and there is lack
of financial substantiation, the stakeholder is very likely do decline an inclusion
of a fire protection system in the building design. On the other hand if sufficient
and convincing evidence is provided that a particular system brings financial
benefits in the form of significant potential loss reduction, the fire protection
system should be included even if no legal requirement exists.

This papers outlines and demonstrates a relatively simple method of fire
protection economic efficiency assessments. The methodology is based on an
event tree analysis which determines the occurrence probabilities of the
individual outcome scenarios – expected area damaged by fire. These results are
then transformed into expected fire damage per year. It was shown that in order
to get more representative results it should be accounted proportionally for each
of the individual outcome scenarios and not only for the most probable one. 

The final part of the papers provides a relatively simple presentation of
economic feasibility assessment of sprinkler protection. It was found that the
protected value must be sufficiently high to justify for sprinkler installation
where no legal requirement for sprinkler protection exists. The expected yearly
loss in the unsprinklered industrial and retail occupancies is ten times higher
than in the sprinklered counterparts. The reduction of expected yearly loss is
therefore much greater for industrial and retail occupancies, even with yearly
sprinkler system costs factored in.
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