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Analiza mo¿liwoœci wyst¹pienia zagro¿eñ ze strony
py³u zawieszonego podczas treningów sportowych
na przyk³adzie wybranych warszawskich obiektów
rekreacyjnych
Analysis of the Potential Risks Posed by Particulate
Matter During Sport Trainings Based on Selected
Recreational Facilities in Warsaw
Streszczenie
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego py³em zawieszonym jest
powa¿nym problemem, wystêpuj¹cym od dziesiêcioleci. Prowadzone, szerokie
badania monitoringowe, nakierowane s¹ na okreœlenie wp³ywu zanieczyszczeñ
zawartych w powietrzu atmosferycznym na kondycje budowli, wszystkich
elementów œrodowiska naturalnego oraz zdrowie ludzi. Ma³o jest jednak dostêpnej
literatury przedmiotowej, w której znaleŸæ mo¿na badania dotycz¹ce zwi¹zku
pomiêdzy nara¿eniem na py³ zawieszony w obiektach sportowych a wydajnoœci¹
sportowców.
W artykule przedstawiono wyniki badañ py³u zawieszonego w obiektach
sportowych dwóch warszawskich uczelni: Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej oraz
Akademii Wychowania Fizycznego. Pomiary przeprowadzone w wymienionych
obiektach wykaza³y wysokie wartoœci stê¿eñ py³u zawieszonego ró¿nych frakcji.
Takie zjawisko mo¿e wp³ywaæ na obni¿enie bezpieczeñstwa zdrowotnego osób
czynnie uprawiaj¹cych sport w tych obiektach sportowo-rekreacyjnych.
S³owa kluczowe: py³ zawieszony, obiekty sportowe, zanieczyszczenie powietrza
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Summary
Pollution of air by particulate matter is a serious problem occurring for decades.
Extensive monitoring studies are conducted to determine the impact of air
pollution on the condition of buildings, all the elements of the environment and
human health. However, there is little available literature presenting research on
the association between exposure to particulate matter in sport facilities and the
performance of sportsmen. The paper presents the results of the research into
particulate matter in sport facilities in two Warsaw universities: the Main School of
Fire Service and the Academy of Physical Education. Measurements carried out in
these objects revealed high concentration of different fractions of particulate
matter. This situation can affect the reduction of health safety of people actively
engaged in performing sports in these sport facilities.
Keywords: particulate matter, sport facilities

Wstêp
W ostatnich latach wiele uwagi poœwiêca siê zanieczyszczeniom powietrza ze
szczególnym uwzglêdnieniem py³u zawieszonego. Py³ zawieszony (ang. particulate matter – PM) jest to mieszanina cz¹stek sta³ych, ciek³ych lub obu jednoczeœnie,
zawieszonych w powietrzu, sk³adaj¹ca siê z substancji organicznych i nieorganicznych, m.in.: wêglowodorów, zwi¹zków krzemu, glinu, ¿elaza, metali ciê¿kich,
siarczanów, azotanów oraz soli amonowych. Sk³ad py³u zmienia siê w zale¿noœci
od jego Ÿród³a, pory roku i warunków atmosferycznych [1, 5]. Podobnie czas pozostawania py³ów w powietrzu oraz ich rozprzestrzenianie zale¿y od warunków
atmosferycznych, wysokoœci na jakiej siê unosz¹ oraz rozmiarów cz¹stek.
Cz¹stki, bêd¹ce sk³adnikami py³u zawieszonego, ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ wielkoœci¹, sk³adem i pochodzeniem [1]. To w³aœnie te trzy wymienione w³aœciwoœci
decyduj¹ o wp³ywie py³u zawieszonego na organizm cz³owieka.
Wielkoœæ cz¹stek jest najwa¿niejszym parametrem opisuj¹cym py³ zawieszony, poniewa¿ klasyfikuje siê go ze wzglêdu na œrednicê cz¹stek. Py³y inhalabilne
– PM10 – maj¹ œrednicê aerodynamiczn¹ ziaren mniejsz¹ ni¿ 10 µm. Mog¹ one
osadzaæ siê w górnych drogach oddechowych oraz p³ucach. Py³y respirabilne
– PM2,5 i PM1,0, – maj¹ ziarna o œrednicach aerodynamicznych odpowiednio
mniejszych ni¿ 2,5 i 1,0 µm. Py³y te mog¹ wnikaæ bezpoœrednio do p³uc oraz
przedostawaæ siê do krwiobiegu [2, 3].
Wiele organizacji zarówno w Europie, jak i na œwiecie prowadzi szereg badañ
nad wp³ywem zanieczyszczeñ powietrza na ludzi i œrodowisko. Szczególn¹ rolê
przypisuje siê py³om pochodz¹cym z transportu oraz przemys³u – g³ównych Ÿróde³ emisji tych zanieczyszczeñ powietrza [7]. Problem zanieczyszczenia py³ami
w najwiêkszym stopniu wystêpuje w du¿ych aglomeracjach miejskich, w rejonach o wysokim stopniu zaludnienia i gêstej sieci komunikacyjnej [15].

Analiza mo¿liwoœci wyst¹pienia zagro¿eñ ze strony py³u zawieszonego podczas ...

7

W polskim prawodawstwie stê¿enie py³u zawieszonego w powietrzu atmosferycznym jest normowane i w zwi¹zku z tym systematycznie monitorowane m.in.
przez stacje Inspekcji Ochrony Œrodowiska. Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z 13 wrzeœnia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji
w powietrzu reguluje m.in. wymagania dotycz¹ce metod oceny jakoœci powietrza
atmosferycznego. Z kolei Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu okreœla poziomy
dopuszczalne i docelowe niektórych substancji w powietrzu, w tym py³ów PM10
i PM2,5. Warto nadmieniæ, i¿ poziom dopuszczalny stê¿enia œredniodobowego dla
py³u PM10 wynosi 50 µm/m3 i mo¿e byæ przekraczany nie wiêcej ni¿ 35 razy
w ci¹gu roku, zaœ poziom dopuszczalny stê¿enia œredniorocznego wynosi
40 µm/m3. Poziom informowania dla stê¿enia 24-godzinnego cz¹stek py³u o œrednicy mniejszej od 10 µm wynosi 200 µg/m3, natomiast poziom alarmowania wynosi 300 µm/m3. Dla py³u zawieszonego PM2,5, dopuszczalny poziom dla stê¿enia
œredniorocznego wynosi 20 µm/m3, który ma zostaæ osi¹gniêty do 2020 r. Ustawa
Prawo Ochrony Œrodowiska obliguje do corocznej oceny poziomu niektórych
substancji w powietrzu w poszczególnych strefach, których podzia³ uregulowany
jest w Rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref,
w których dokonuje siê oceny jakoœci powietrza. Problematyczny zatem staje siê
py³ zawieszony wystêpuj¹cy wewn¹trz pomieszczeñ mieszkalnych czy te¿ w obiektach u¿ytecznoœci publicznej, w tym obiektach sportowych i rekreacyjnych, dla
którego nie ma ¿adnych unormowañ czy te¿ zaleceñ. Przegl¹d literatury œwiadczy, i¿ zagadnienie stê¿enia py³u zawieszonego w pomieszczeniach nie jest podejmowane zbyt czêsto.
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w aglomeracji miejskiej i zanieczyszczenie powietrza wewnêtrznego s¹ odrêbnymi tematami, aczkolwiek posiadaj¹cymi korelacjê miêdzy sob¹ [16]. O tej korelacji decyduj¹ cztery procesy zachodz¹ce wewn¹trz budynków, mianowicie: infiltracja, wentylacja, penetracja
oraz szybkoœæ depozycji zanieczyszczeñ. Infiltracja jest procesem samowolnym,
zwi¹zanym z niekontrolowanym ruchem mas powietrza wynikaj¹cym z nieszczelnoœci w obudowie obiektu. Wentylacja jest zamierzonym ruchem powietrza,
wywo³anym przez zastosowanie rozwi¹zañ budowlanych (wentylacja grawitacyjna) lub instalacyjnych (grawitacja wymuszona). Wymienione zjawiska infiltracji
i wentylacji wystêpuj¹ w budynkach jednoczeœnie. Penetracja powietrza to
przedostawanie siê do pomieszczeñ powietrza spod okien i drzwi, co potocznie
nazywane jest przeci¹giem. Poza wymienionymi powy¿ej procesami, zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach zale¿y od istniej¹cych Ÿróde³ emisji py³ów,
co wynika przede wszystkim z przeznaczenia budynku. Czynnikami decyduj¹cymi o zwiêkszonym stê¿eniu py³ów wewn¹trz pomieszczeñ s¹ przebywaj¹cy
ludzie, sprzêty biurowe, wyk³adziny, meble, farby, detergenty, materia³y budowlane etc. Py³ zawieszony w powietrzu atmosferycznym oraz py³ zawieszony
wewn¹trz pomieszczeñ ma podobne wymiary cz¹stek, st¹d te¿ wymieniona wy¿ej
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klasyfikacja dotyczy obu rodzajów py³u. Obserwowane ró¿nice wynikaj¹ ze
Ÿróde³ pochodzenia, a tym samym ze sk³adu [16].
Py³ zawieszony mo¿e byæ czynnikiem chorobotwórczym. Jego toksyczne
dzia³anie jest spowodowane obecnoœci¹ zaadsorbowanych substancji niebezpiecznych takich jak: wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne, dioksyny i furany oraz metale ciê¿kie. Zanieczyszczenia py³owe osiadaj¹c na œciankach pêcherzyków p³ucnych, utrudniaj¹ wymianê gazow¹. Powoduj¹ przede wszystkim
dolegliwoœci uk³adu oddechowego, podra¿nienia, dolegliwoœci w obrêbie jamy
ustnej czy te¿ zapalenie zatok. Mog¹ tak¿e wywo³aæ choroby alergiczne, jak astmê, a tak¿e nowotwory p³uc, gard³a i krtani [16].
Oddzia³ywanie py³ów na organizm cz³owieka zale¿ny jest od ich rozpuszczalnoœci w p³ynach ustrojowych oraz struktury krystalicznej. Ze wzglêdu na rodzaj
dzia³ania na organizm ludzki, przeprowadza siê nastêpuj¹c¹ ich klasyfikacjê:
[16]:
– py³y o dzia³aniu dra¿ni¹cym – zawieraj¹ce ¿elazo, wêgiel, szk³o, aluminium,
zwi¹zki baru;
– py³y o dzia³aniu zw³ókniaj¹cym – krystaliczne formy krzemionki, kwarc, krystobalit, niektóre krzemiany (azbest, talk, kaolin);
– py³y o dzia³aniu uczulaj¹cym – pochodzenia organicznego (sierœæ, we³na) i pochodzenia chemicznego;
– py³y o w³aœciwoœciach toksycznych – zwi¹zki dobrze rozpuszczalne w wodzie
(alkalia, zwi¹zki chromu, o³owiu, manganu, œrodki owadobójcze);
– py³y radioaktywne – zawieraj¹ce pierwiastki i izotopy promieniotwórcze.
Warto nadmieniæ, i¿ nie zosta³ okreœlony próg stê¿enia py³ów, poni¿ej którego negatywne skutki oddzia³ywania na cz³owieka nie wystêpuj¹.
Szkodliwe dzia³anie py³ów jest szczególnie wa¿ne podczas wysi³ku fizycznego. Zapotrzebowanie na tlen u sportowców jest zdecydowanie wiêksze, co wi¹¿ê
siê z absorbowaniem wiêkszej iloœci py³u zawieszonego do organizmu. Iloœæ zanieczyszczeñ wprowadzona do organizmu wraz z powietrzem podczas intensywnych æwiczeñ znacz¹co roœnie, poniewa¿ u osób regularnie trenuj¹cych minutowa objêtoœæ oddechowa mo¿e wzrastaæ nawet dwudziestokrotnie [14]. Dla
porównania, doros³y cz³owiek wykonuje 18 oddechów na minutê, trzyletnie
dziecko do 30 oddechów, natomiast osoba podczas aktywnego wysi³ku fizycznego nawet do 60. W konsekwencji osoby czynnie uprawiaj¹ce sport s¹ bardziej nara¿one na choroby uk³adu oddechowego oraz choroby serca [11, 8]. Badania
epidemiologiczne przeprowadzone w ci¹gu ostatnich lat wykaza³y, ¿e podwy¿szone stê¿enia py³u zawieszonego mog¹ przyczyniaæ siê do wzrostu œmiertelnoœci
czy zachorowalnoœci wœród nara¿onej populacji. Skutki nara¿enia na py³ zawieszony sportowców zale¿¹ od takich czynników, jak indywidualna wra¿liwoœæ, do
czego zaliczyæ mo¿na tak¿e nabyt¹ odpornoœæ, uwarunkowania genetyczne, czas
ekspozycji oraz „dawkê” py³u wprowadzonego do organizmu. Tym, co powoduje, ¿e zanieczyszczenie powietrza jest groŸne dla osób uprawiaj¹cych czynnie
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sport jest sposób pobierania powietrza. Podczas intensywnych treningów wiêkszoœæ powietrza trafia do organizmu przez usta, czyli pomijaj¹c naturalne mechanizmy filtracyjne [14]. Oddychaj¹c przez nos, dochodzi do zatrzymania z powietrza wdychanego cz¹stek o wymiarach 2÷10 µm. Oddychanie przez usta
powoduje zwiêkszenie poziomu depozycji cz¹stek w po³o¿onych g³êbiej obszarach p³uc [13]. Poprzez zwiêkszon¹ intensywnoœæ oddychania wiêksze cz¹stki zostaj¹ przenoszone do wnêtrza dróg oddechowych [14]. Zaobserwowano ponadto,
¿e zanieczyszczenie powietrza zmniejsza wydolnoœæ organizmu podczas treningu
[9].
Jak powszechnie wiadomo, osoby czynnie uprawiaj¹ce sport odbywaj¹ swoje
treningi w obiektach odkrytych, np. boiskach lub stadionach oraz w halach sportowych. Czêœæ istniej¹cych obiektów sportowych to nowe budynki, dysponuj¹ce
instalacjami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi, które zapewniaj¹ odpowiedni¹ jakoœæ powietrza tym samym stwarzaj¹c komfortowe i bezpieczne warunki dla
aktywnoœci fizycznej æwicz¹cych tam osób. Niestety istniej¹ te¿ pomieszczenia
treningowe umiejscowione w obiektach starego typu z zastosowan¹ w nich
wy³¹cznie wentylacj¹ grawitacyjn¹ lub mechaniczn¹, gdzie zachowanie odpowiednich standardów powietrza jest zwyczajnie niemo¿liwe lub utrudnione.
Rozwi¹zania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach sportowych ró¿ni¹ siê od rozwi¹zañ stosowanych w pomieszczeniach biurowych czy te¿
w budynkach mieszkalnych. Specyfika tych instalacji uzale¿niona jest od dyscypliny sportu uprawianego w danym obiekcie. Inne wymagania s¹ dla parametrów
powietrza wewnêtrznego w wielkokubaturowych halach sportowych, inne na kortach tenisowych, inne na stadionach, a jeszcze inne na basenach. Chc¹c okreœliæ
wp³yw zanieczyszczenia powietrza wewnêtrznego obiektów sportowych na zdrowie æwicz¹cych, nale¿y uwzglêdniæ czas ekspozycji na zanieczyszczenia, czyli
czas trwania treningu oraz liczbê osób jednoczeœnie æwicz¹cych. Do parametrów
powietrza wewnêtrznego, decyduj¹cych o jego jakoœci podczas treningów zalicza
siê [4, 6, 10]: temperaturê, wilgotnoœæ, prêdkoœæ oraz stê¿enie zanieczyszczeñ.
Temperatura powietrza powinna umo¿liwiaæ odprowadzanie do otoczenia ciep³a
wytworzonego w organizmie podczas wysi³ku fizycznego bez generowania negatywnych uczuæ, takich jak ch³ód czy gor¹co. Zbyt wysoka temperatura i podwy¿szona wilgotnoœæ powoduj¹, ¿e powietrze odczuwane jest jako duszne oraz nieœwie¿e. Ponadto organizm oddaje wtedy do otoczenia mniej ciep³a. Kolejny
parametr, wilgotnoœæ, powinien zawieraæ siê w granicach 30÷70% i w przeci¹gu
godziny nie mo¿e ulegaæ gwa³townym zmianom [12]. Zbyt ma³a wilgotnoœæ powoduje wysuszanie b³ony œluzowej górnych dróg oddechowych oraz wzrost emisji kurzu, np. z nawierzchni lub sprzêtów. Zbyt wysoka wilgotnoœæ z kolei mo¿e
powodowaæ jej wykraplanie siê na powierzchniach, co mo¿e skutkowaæ rozwojem pleœni i tym samym niszczenie konstrukcji budynku. Niezwykle istotnym
parametrem jest prêdkoœæ, poniewa¿ wprowadzanie w ruch powietrza, powoduje
usuwanie zanieczyszczeñ, zapewniaj¹c tym samym lepsze samopoczucie u¿ytkow-
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ników. Jeœli prêdkoœæ jest zbyt niska, nie zostaje zapewnione skuteczne doprowadzanie œwie¿ego powietrza, usuwanie zanieczyszczeñ, odprowadzanie ciep³a z organizmu cz³owieka. Potêguje to uczucie gor¹ca i dusznoœci. Jednak¿e zbyt
wysoka prêdkoœæ, równie¿ mo¿e powodowaæ odczucie dyskomfortu, spowodowane zbytnim och³odzeniem cia³a. Niezwykle istotnym aspektem, prawid³owo
kszta³tuj¹cym mikroklimat obiektów sportowych, jest w³aœciwe dostosowanie
strumienia nawiewanego powietrza, który powinien zapewniaæ doprowadzenie
do obiektu odpowiedniej iloœci œwie¿ego powietrza, dostosowanej do rodzaju
aktywnoœci fizycznej i liczby osób, odprowadzenie zanieczyszczeñ zawartych
w powietrzu wewnêtrznym, wymagan¹ krotnoœæ wymian powietrza oraz utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotnoœci powietrza [10].

1. Metodyka badañ
Przedmiotem badañ przeprowadzonych w paŸdzierniku i listopadzie 2014 r.
by³o oznaczenie stê¿enia py³u zawieszonego w wybranych warszawskich obiektach sportowo-rekreacyjnych. Do badañ zastosowano py³omierz DustTrack II
(rys. 1). Przyrz¹d umo¿liwia zbadanie zawartoœci py³u zawieszonego w powietrzu
z rozró¿nieniem na ró¿ne frakcje: m.in. PM10, PM2,5, PM1,0. Urz¹dzenie pracuje
na zasadzie fotometru laserowego – wykonuje pomiar t³umienia œwiat³a laserowego rozproszonego na badanej próbce pod k¹tem 90°. Próba powietrza jest zasysana do aparatu przez wbudowan¹ pompkê i przechodzi przez komorê pomiarow¹ w taki sposób, ¿e jest oddzielona od œcianek kuwety kurtyn¹ powietrzn¹.
Takie rozwi¹zanie zabezpiecza uk³ad pomiarowy przed zanieczyszczeniem.
Optyczna analiza pobranej próbki powietrza pozwala na wyznaczenie stê¿enia
py³u poszczególnych frakcji. Nastêpnie, za pomoc¹ oprogramowania TrakPro,
dokonano analizy danych zebranych przez py³omierz DustTrak II. Wyniki pomiarów zestawiono w dane tabelaryczne oraz przedstawiono w postaci graficznej.
Pomiary poziomu stê¿enia py³u zawieszonego (PM10, PM2,5, PM1,0) dokonano:
w sali gimnastycznej Szko³y G³ównej
S³u¿by Po¿arniczej (SGSP), w si³owni
SGSP, na boisku sportowym SGSP, w hali lekkoatletycznej Akademii Wychowania Fizycznego (AWF), w si³owni AWF
oraz na stadionie lekkoatletycznym
AWF. Wymienione obiekty SGSP i AWF
ró¿ni¹ siê przede wszystkim wielkoœci¹
i liczb¹ trenuj¹cych studentów. Sala gimnastyczna SGSP z wentylacj¹ grawitaRys. 1. Py³omierz zastosowany do badañ
cyjn¹, zajmuje powierzchniê ok. 600 m2.
îród³o:www.wios.warszawa.pl/download/1/
Jest to obiekt o nawierzchni drewnianej
106/ 1pylyzaw2008.pdf z dn. 26.03.2014 r.
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– parkiet, wyposa¿ony w antresolê z trybunami licz¹cymi ok. 150 miejsc. Prowadzone s¹ w niej zajêcia w ramach wychowania fizycznego.
Stadion Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej to obiekt o nawierzchni ¿u¿lowej. Jego d³ugoœæ wynosi 300 m. Otoczony jest z jednej strony zabudow¹ szkoln¹,
a z drugiej blokami mieszkalnymi na ca³ej d³ugoœci. Na stadionie prowadzone s¹
zajêcia wychowania fizycznego dla studentów SGSP oraz æwiczenia specjalistyczne dla stra¿aków.

Rys. 2. Sala gimnastyczna SGSP
îród³o: fot.: Kinga Jaworska

Rys. 3. Stadion SGSP
îród³o: fot.: Kinga Jaworska

Si³ownia Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej, o nawierzchni syntetycznej, ma
powierzchniê ok. 80 m2 i równie¿ zaopatrzona jest wy³¹cznie w wentylacjê grawitacyjn¹. Wyposa¿ona jest w szereg sprzêtów treningowych. W obiekcie prowadzone s¹ zajêcia ze studentami w ramach wychowania fizycznego, studenci korzystaj¹ z niej równie¿ indywidualnie w celu poprawienia kondycji.

Rys. 4. Si³ownia SGSP
îród³o: fot.: Kinga Jaworska

Hala lekkoatletyczna AWF zajmuje powierzchniê 3665 m2. Jest podzielona na
cztery sektory o ró¿nej nawierzchni:
– gry zespo³owe – nawierzchnia syntetyczna,
– skok wzwy¿, skok o tyczce, skok w dal – nawierzchnia tartanowa,

12
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– rzuty – nawierzchnia tartanowa,
– bie¿nia – 6-torowa o d³ugoœci 100 m, zakoñczona dwiema skoczniami w dal
– nawierzchnia tartanowa.
Hala wyposa¿ona jest w trybuny na antresoli mieszcz¹ce ok. 300 osób. Treningi lekkoatletyczne oraz zajêcia studentów AWF prowadzone s¹ przez ca³y
rok. W okresie zimowym hala ma znacznie wiêksze obci¹¿enie, ze wzglêdu na
rozgrywane zawody lekkoatletyczne oraz odbywaj¹ce siê intensywne treningi.
Podobnie jak w obiektach SGSP, w hali AWF funkcjonuje wy³¹cznie wentylacja
grawitacyjna.

Rys. 5. Hala AWF – sektor 1
îród³o: fot.: Kinga Jaworska

Rys. 6. Hala AWF – sektor 2
îród³o: fot.: Kinga Jaworska

Rys. 7. Hala AWF – sektor 3
îród³o: fot.: Kinga Jaworska

Rys. 8. Hala AWF – sektor 4
îród³o: fot.: Kinga Jaworska

Na stadionie lekkoatletycznym Akademii Wychowania Fizycznego znajduje
siê oœmiotorowa bie¿nia tartanowa okólna o d³ugoœci 400 m. Stadion wyposa¿ony
jest tak¿e w trzy ko³a do rzutu dyskiem i m³otem, ko³o do pchniêcia kul¹, zeskok
do skoków wzwy¿, zeskok do skoku o tyczce, dwie piaskownice do skoku w dal
oraz siatkê ochronn¹ ko³a do rzutów. Na stadionie odbywaj¹ siê treningi przez
ca³y rok. Rozgrywane s¹ równie¿ zawody lekkoatletyczne w okresie od maja do
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paŸdziernika. Powierzchnia stadionu wynosi 18 000 m2. Wyposa¿ony jest w trybuny na 2800 osób. Stadion lekkoatletyczny otoczony jest z jednej strony lasem
bielañskim, a z drugiej strony budynkiem hali lekkoatletycznej.
Si³ownia Akademii Wychowania Fizycznego o nawierzchni syntetycznej, zajmuje powierzchniê ok. 100 m2 i przeznaczona jest do u¿ytku wy³¹cznie cz³onkom
klubu AZS AWF oraz studentom AWF. W odró¿nieniu od pozosta³ych obiektów, w których prowadzono pomiary, posiada klimatyzacjê. W zwi¹zku z powy¿szym czêstotliwoœæ korzystania z obiektu nie jest zbyt du¿a.

Rys. 9. Hala AWF – sektor 4
îród³o: fot.: Kinga Jaworska

Rys. 10. Stadion lekkoatletyczny AWF
îród³o: fot.: Kinga Jaworska

Rys. 11. Si³ownia AWF
îród³o: fot.: Kinga Jaworska

Pomiary w SGSP zosta³y wykonane 28.10.2014 r. w godz. 8.00 – 9.30 przy
ul. S³owackiego 52/24 w Warszawie. Poni¿ej zaprezentowano podstawowe parametry pomiaru:
– temperatura powietrza: 7°C
– wilgotnoœæ: 75%
– opad: 0 mm
– ciœnienie: 1014 hPa
– wiatr: 4 km/h (pó³nocny)
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Pomiary w AWF zosta³y przeprowadzone 13.11.2014 r. w godz. 7.25 – 9.00
przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie. Warunki meteorologiczne w tym dniu:
– temperatura powietrza: 6°C
– wilgotnoœæ: 87%
– opad: 0 mm
– ciœnienie: 1004 hPa
– wiatr: 24 km/h (po³udniowo-wschodni).
Ka¿dy pomiar py³u zawieszonego w omówionych obiektach zosta³ wykonany
na wysokoœci 1,5 m od powierzchni ziemi. Próbki powietrza pobierano trzykrotnie, a nastêpnie wynik uœredniono. Badania przeprowadzono przed zajêciami
sportowymi oraz w trakcie ich trwania. Czas jednorazowego pomiaru wynosi³
60 sekund. W analizie uwzglêdniono frakcje py³u zawieszonego PM10, PM2,5,
PM1,0.

2. Omówienie wyników badañ
W tej czêœci artyku³u zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badañ zestawione w postaci tabelarycznej i graficznej.
Poni¿ej zaprezentowano wyniki pomiarów stê¿enia py³u zawieszonego
[µg/m3] z podzia³em na frakcje (wartoœci œrednie arytmetyczne) w sali gimnastycznej SGSP przed rozpoczêciem zajêæ sportowych. W chwili pomiaru w sali znajdowa³y siê dwie osoby obs³uguj¹ce py³omierz.

Rys. 12. Stê¿enie py³u zawieszonego w sali gimnastycznej przed zajêciami
îród³o: opracowanie w³asne

Jak wynika z powy¿szego wykresu, stê¿enia wszystkich mierzonych frakcji
by³y jednakowe. Œrednie stê¿enie py³u zawieszonego w sali przed zajêciami by³o
na odpowiednio niskim poziomie, jednak¿e podczas pomiaru zanotowano wysokie skoki stê¿eñ chwilowych (73 µm/m3). Dla porównania, przeprowadzono równie¿ pomiar nam antresoli sali gimnastycznej SGSP przed zajêciami (rys. 13),
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który œwiadczy, ¿e w sali maj¹ miejsce ruchy powietrza unosz¹ce py³ ku górze, poniewa¿ œrednie stê¿enie py³u na antresoli by³o wy¿sze ni¿ na dole i wynosi³o
40 µm/m3. Na podstawie wykresu mo¿na zaobserwowaæ du¿e ró¿nice miêdzy stê¿eniem minimalnym a maksymalnym wynosz¹ce a¿ 226 µm/m3.

Rys. 13. Stê¿enie py³u zawieszonego na antresoli przed zajêciami
îród³o: opracowanie w³asne

Kolejne pomiary przeprowadzone zosta³y podczas æwiczeñ grupy studentów
licz¹cej 21 osób. Pierwsz¹ czynnoœci¹, któr¹ wykonywali po wejœciu na salê by³
szybki bieg dooko³a. Pomiar zosta³ wykonany po 15 minutach biegu ³¹czonego
z podskokami w odleg³oœci 3 m od grupy æwicz¹cych.
Na rys. 15 widaæ, ¿e stê¿enie
py³u zawieszonego w sali wyraŸnie wzros³o, osi¹gaj¹c wysok¹
œredni¹ wartoœæ 118 µm/m3.
Ponadto, podczas wykonywania
æwiczeñ przez studentów stê¿enia
poszczególnych frakcji ró¿ni³y
siê miêdzy sob¹. Obserwowane
ró¿nice stê¿eñ py³u zawieszonego
mog³y byæ spowodowane du¿¹
ró¿norodnoœci¹ wykonywanych
Rys. 15. Stê¿enie py³u zawieszonego w sali
gimnastycznej podczas biegu studentów
æwiczeñ.
îród³o:
opra
cowanie w³asne
Podobne wyniki zanotowano
podczas meczu siatkówki i æwiczeñ ogólnorozwojowych studentów. 15 minut po zakoñczeniu zajêæ na sali odnotowano œrednie wyniki stê¿eñ py³u dla wszystkich frakcji powy¿ej 100 µm/m3.
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Rys.16. Stê¿enie py³u zawieszonego w sali gimnastycznej po zajêciach
îród³o: opracowanie w³asne

Poni¿ej zaprezentowane zosta³y wyniki pomiarów stê¿enia py³u w si³owni
przed wejœciem studentów. Z wykresu mo¿na odczytaæ stê¿enia dla poszczególnych frakcji. Œrednie stê¿enie przed æwiczeniami wynosi³o ok. 39 µm/m3. Równie¿ i podczas pomiarów na si³owni zaobserwowano kilkakrotne skoki stê¿eñ
chwilowych.

Rys. 17. Stê¿enie py³u zawieszonego w si³owni przed zajêciami
îród³o: opracowanie w³asne

Po 15 minutach od rozpoczêcia zajêæ, wykonano pomiar podczas æwiczeñ
5 osób na ergometrze wioœlarskim i otrzymano wyniki zbli¿one do wyników pomiarów wykonanych przed wejœciem studentów do pomieszczenia (rys. 17). Zanotowano równie¿ niewielkie wahania miêdzy wartoœci¹ minimaln¹, a maksymaln¹.
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Na kolejnym obiekcie
SGSP, czyli boisku szkolnym równie¿ zosta³y wykonane pomiary przed zajêciami oraz po zajêciach.
Z uwagi i¿ pomiar wykonywany by³ na zewn¹trz,
nale¿y uwzglêdniæ warunki atmosferyczne. W dniu
wykonywania badañ nie
odnotowano opadów atmosferycznych. Wilgotnoœæ
Rys. 18. Æwiczenia studentów na ergometrze wioœlarskim
dochodzi³a do 75%, ciœîród³o: Kinga Jaworska
nienie by³o umiarkowane
(1014 hPa), s³aby wiatr (4 km/h) i temperatura powietrza 7°C. Wyniki badañ
przeprowadzonych przed biegiem studentów jak i w trakcie pokazuj¹ niewielkie
ró¿nice miêdzy nimi. Œrednie stê¿enie py³u zawieszonego wszystkich badanych
frakcji zarówno przed biegiem, jak i podczas biegu 6 studentów wynosi³o
ok. 100 µg/m3. Zanotowano niewielkie skoki stê¿eñ w poszczególnych sekundach
pomiaru (rys. 19) dla frakcji PM1,0 i PM10. Dla frakcji PM2,5 znacz¹cy skok mia³
miejsce na pocz¹tku pomiaru. Odleg³oœæ py³omierza od osób æwicz¹cych wynosi³a 2 m. Zadaniem studentów by³o przebiegniêcie dystansu 100 m w odstêpach
1 m od osoby. Py³omierz zosta³ usytuowany w po³owie wymierzonego dystansu,
czyli na 50 m.

Rys. 19. Stê¿enie py³u zawieszonego na boisku podczas biegu studentów
îród³o: opracowanie w³asne

Z przedstawionych wyników mo¿na odczytaæ, i¿ najwiêksze wartoœci stê¿eñ
py³u zawieszonego dla wszystkich badanych frakcji odnotowano w sali gimnasty-
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cznej. Najmniejsze wartoœci odnotowano w si³owni SGSP, co mo¿e wi¹zaæ siê
z bardziej stacjonarnym wykonywaniem æwiczeñ w porównaniu z sal¹
gimnastyczn¹ oraz mniejszymi ruchami powietrza.
Podobne pomiary zosta³y wykonane w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego. Analogicznie do pomiarów w SGSP, równie¿ zmierzono stê¿enie py³u
zawieszonego przed zajêciami. Pierwszy pomiar zosta³ wykonany na bie¿ni tartanowej w odleg³oœci 5 m od skoczni w dal.

Rys. 20. Stê¿enie py³u zawieszonego na bie¿ni przy skoczni (przed zajêciami)
îród³o: opracowanie w³asne

Z wykresu mo¿na odczytaæ, i¿ w powietrzu sali AWF wyraŸnie dominuje frakcja py³u PM10. Ponadto dla frakcji py³u PM2,5 i PM1,0 zaobserwowano niewielkie
ró¿nice miêdzy stê¿eniem minimalnym a maksymalnym. Skoki stê¿eñ chwilowych s¹ wyraŸnie zauwa¿alne dla frakcji PM10. Podobne pomiary wykonano
w ró¿nych odleg³oœciach od skoczni w dal wype³nionej piaskiem. Stê¿enia
mala³y wraz ze wzrostem odleg³oœci od skoczni. Ponadto ró¿nice miêdzy
stê¿eniami minimalnymi a maksymalnymi by³y niewielkie (tabela 1).
Tabela 1. Stê¿enie py³u zawieszonego na bie¿ni w odleg³oœci 80 m od skoczni
(przed zajêciami)
PM1 [µg/m3]

PM2,5 [µg/m3]

PM10 [µg/m3]

stê¿enie œr.

39

40

40

stê¿enie min.

36

37

38

stê¿enie max.

41

42

46

îród³o: opracowanie w³asne

Jeszcze ni¿sze stê¿enia zanotowano dla boisk s¹siaduj¹cych z bie¿ni¹ boisk,
oddzielonych od bie¿ni i skoczni siatk¹. Stê¿enie py³u zawieszonego wszystkich
frakcji na boiskach oscylowa³o w granicach 36÷38 µm/m3.
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Badanie przeprowadzono w si³owni przy jednej osobie æwicz¹cej. W pomieszczeniu by³ w³¹czony nawiew. Najwy¿ej œrednie stê¿enie zanotowano dla py³ów
frakcji PM10 wynosz¹ce 39 µm/m3. Dla tej frakcji zaobserwowaæ mo¿na tak¿e najwiêksze wahania stê¿eñ chwilowych. Pozosta³e frakcje utrzymywa³y siê na jednakowym poziomie 36 µm/m3.

Rys. 21. Stê¿enie py³u zawieszonego na si³owni AWF
îród³o: opracowanie w³asne

Kolejny pomiar przeprowadzono na bie¿ni w obecnoœci 16 osób æwicz¹cych
w odleg³oœci 3 m od nich. Badania przeprowadzono po 45 min od rozpoczêcia zajêæ. Studenci wykonywali æwiczenia ogólnorozwojowe, m.in. podskoki, rzuty
3-kilogramow¹ pi³k¹ lekarsk¹, np. podrzucanie w górê, odbicia o powierzchnie
tartanu (rys. 22).

Rys. 22. Æwiczenia studentów AWF na bie¿ni
îród³o: opracowanie w³asne
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Rys. 23. Stê¿enie py³u zawieszonego na bie¿ni podczas æwiczeñ studentów
îród³o: opracowanie w³asne

Z wykresu mo¿na odczytaæ, ¿e podczas pomiaru przy osobach æwicz¹cych na
bie¿ni dominuje frakcja py³u PM10 osi¹gaj¹ca najwy¿sze stê¿enia minimalne, maksymalne oraz œrednie. Dla tej¿e frakcji zauwa¿alny jest prawie dwukrotny
wzrost stê¿enia w porównaniu do pomiarów wykonywanych bez udzia³u osób
æwicz¹cych. Stê¿enie pozosta³ych frakcji py³ów równie¿ wzros³o. Szczególnie
wysokie stê¿enia by³y osi¹gane podczas uderzeñ pi³ki o tartanow¹ nawierzchniê.
Po up³ywie ok. 60 min. od rozpoczêcia zajêæ sportowych wykonano pomiary
na boisku do pi³ki rêcznej. Podczas æwiczeñ grupa licz¹ca oko³o 30 studentów po
obu stronach boiska przebiega³a slalom i oddawa³a rzuty pi³k¹ do bramki. Pomiary zosta³y wykonane w odleg³oœci oko³o 10 m od grupy æwicz¹cych studentów. Otrzymane wyniki wskazuj¹ zdecydowanie wy¿sze stê¿enia py³u od stê¿eñ
otrzymanych w badaniach przeprowadzonych przed zajêciami sportowymi, lecz
ni¿sze od pomiarów wykonanych na bie¿ni podczas zajêæ. Ponadto zauwa¿alne s¹
gwa³towne skoki stê¿eñ chwilowych zwi¹zane z odbijaniem pi³ki o pod³ogê i rzutami pi³ki do bramki.
Tabela 2. Stê¿enie py³u zawieszonego w trakcie i po æwiczeniach na boisku do pi³ki rêcznej
PM1 [µg/m3]

PM2,5 [µg/m3]

PM10 [µg/m3]

w trakcie æwiczeñ

48

49

57

po æwiczeniach

48

49

56

w trakcie æwiczeñ

39

40

42

po æwiczeniach

37

38

39

w trakcie æwiczeñ

79

80

93

119

120

122

Stê¿enia

stê¿enie œr.
stê¿enie min.
stê¿enie max.

po æwiczeniach

îród³o: opracowanie w³asne
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Rys. 24. Stê¿enie py³u zawieszonego podczas æwiczeñ z pi³ki rêcznej
îród³o: opracowanie w³asne

Podobne œrednie stê¿enia zosta³y zarejestrowane po opuszczeniu boiska pi³ki
rêcznej przez osoby æwicz¹ce. Ró¿nica pojawi³a siê miêdzy wartoœciami stê¿eñ
maksymalnych, które by³y zdecydowanie wy¿sze po opuszczeniu przez studentów boiska. Wi¹¿e siê to z ruchem powietrza i opadaniem py³u po meczu (tabela 2).
Ostatni pomiar w budynku hali AWF zosta³ wykonany na antresoli 30 min po
zakoñczeniu zajêæ sportowych przeprowadzanych w ró¿nych czêœciach obiektu
dla 50 osób. Antresola umiejscowiona jest na wysokoœci 2,5 m miêdzy boiskiem
do siatkówki, a boiskiem do pi³ki rêcznej. Wyniki przedstawione w tabeli 3 pokazuj¹, i¿ podobnie jak w pozosta³ych czêœciach hali dominuje frakcja py³u zawieszonego PM10, której stê¿enia by³y najwiêksze. Poza tym ró¿nice miêdzy stê¿eniami maksymalnymi i minimalnymi wynosz¹ ok. 20 µm/m3, czyli stosunkowo
niewiele.
Tabela 3. Stê¿enie py³u zawieszonego na antresoli 30 min. po zajêciach
stê¿enie œr.
stê¿enie min.
stê¿enie max.

PM1 [µg/m3]

PM2,5 [µg/m3]

PM10 [µg/m3]

45
38
53

46
40
55

51
42
66

îród³o: opracowanie w³asne

Ostatnie pomiary na terenie AWF wykonano na stadionie lekkoatletycznym
zarówno przed, jak i po biegu piêciu studentów dooko³a stadionu. W dniu pomiaru, tj. 13 listopada 2014 r., nie odnotowano opadów, wilgotnoœæ utrzymywa³a siê
na poziomie 87%, ciœnienie atmosferycznie by³o stosunkowo niskie (1004 hPa)
oraz wia³ silny wiatr osi¹gaj¹cy 24 km/h. Temperatura w momencie pomiaru
wynosi³a 6°C.
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Tabela 4. Stê¿enie py³u zawieszonego na stadionie AWF przed biegiem
i podczas biegu studentów
Stê¿enia

stê¿enie œr.
stê¿enie min.
stê¿enie max.

przed biegiem
w trakcie biegu
przed biegiem
w trakcie biegu
przed biegiem
w trakcie biegu

PM1 [µg /m3]

PM2,5 [µg /m3]

PM10 [µg /m3]

86
100
78
86
92
111

93
113
87
99
98
131

103
125
87
104
128
158

îród³o: opracowanie w³asne

Z pomiarów przedstawionych w tabeli 4 wynika, ¿e œrednie stê¿enie py³u zawieszonego w powietrzu atmosferycznym w odleg³oœci 2 m od bie¿ni stadionu po
biegu wzros³o o 14 µm/m3 dla frakcji PM1,0, 20 µm/m3 dla frakcji PM2,5
i 22 µm/m3 dla frakcji PM10. Podobne ró¿nice zanotowano dla stê¿eñ minimalnych i maksymalnych. Na przebieg pomiaru wp³ywa³ wiej¹cy wiatr, który wprowadza³ w ruch py³y unosz¹ce siê w powietrzu. Szczególnie wyraŸne skoki stê¿eñ
py³u zawieszonego zarejestrowano w momencie przebiegania studentów obok
py³omierza.

Rys. 25. Stê¿enie py³u zawieszonego podczas biegu studentów na stadionie AWF
îród³o: opracowanie w³asne

Wnioski
1. Przeprowadzone badania wykaza³y wysokie stê¿enia py³u zawieszonego
(PM10, PM2,5, PM1,0) zarówno w sali gimnastycznej SGSP, na boisku SGSP,
jak i hali lekkoatletycznej AWF oraz na stadionie AWF w trakcie zajêæ sportowych, podczas gdy studenci wykonywali æwiczenia.
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2. Jak wynika z pomiarów, stê¿enie py³u zawieszonego przekracza wartoœæ
40 µm/m3 dla frakcji PM10 i 20 µm/m3 dla frakcji PM2,5, czyli jest wy¿sze od
dopuszczalnego stê¿enia py³u zawieszonego w powietrzu atmosferycznym.
3. Poziom stê¿enia py³u zawieszonego w obiekcie sportowym zale¿y m.in. od rodzaju nawierzchni, rodzaju i intensywnoœci wykonywanych æwiczeñ oraz iloœci æwicz¹cych osób. Wy¿sze stê¿enia py³ów odnotowane zosta³y wewn¹trz
pomieszczeñ sportowych w czasie aktywnoœci fizycznej studentów ni¿ przed
zajêciami. Intensywny ruch powoduje unoszenie siê osadzonego py³u na powierzchniach wewn¹trz obiektów sportowo-rekreacyjnych.
4. Chc¹c unikn¹æ lub ograniczyæ nara¿enie na zanieczyszczenia powietrza
py³em zawieszonym, nale¿y w³aœciwie zaplanowaæ treningi studentów.
W przypadku æwiczeñ wykonywanych na otwartej przestrzeni, czyli na stadionach, w³aœciw¹ por¹ s¹ godziny poranne.
5. Chc¹c oceniæ szkodliwoœæ py³ów na osoby czynnie uprawiaj¹ce sport w danym obiekcie, nale¿y zidentyfikowaæ Ÿród³a oraz czynniki odpowiedzialne za
zwiêkszone stê¿enia oraz sk³ad py³u zawieszonego w tym¿e obiekcie.
6. Stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza w obiektach sportowych zale¿¹ od obecnych w nich Ÿród³ach zanieczyszczeñ oraz rodzaju i sprawnoœci zastosowanych systemów wentylacyjnych. Istotne w tym zakresie jest w³aœciwe
rozmieszczenie elementów nawiewnych i wyci¹gowych, które zapewni skuteczny obieg powietrza w pomieszczeniu bez powstawania obszarów, gdzie powietrze jest w bezruchu. Przy lokalizacji elementów nawiewnych/wyci¹gowych nale¿y wzi¹æ pod uwagê geometriê sali/hali, wystêpowanie trybun czy
te¿ specyfikê uprawianego sportu.
7. Zbyt s³aba wentylacja pomieszczeñ ogranicza transport i usuwanie py³ów
z obiektów oraz niedok³adne sprz¹tanie, st¹d cz¹stki py³u sedymentuj¹cego
tylko czêœciowo s¹ usuwane z obiektów, co przy du¿ej aktywnoœci studentów
prowadzi do ci¹g³ej resuspensji py³u.
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Kryteria i mierniki oceny efektywnoœci podsystemu
bezpieczeñstwa wewnêtrznego obszaru dzia³ania
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Systemie
Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej – projekt
Criteria and Metrics Evaluation of the Effectiveness
of Internal Security Subsystem Area of Operation
of the State Fire Service in the National Safety
System of the Republic of Poland – the Project
Omówienie
W artykule przedstawiono projekt kryteriów i mierników oceny efektywnoœci
podsystemu bezpieczeñstwa wewnêtrznego obszaru dzia³ania Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej (PSP) w Systemie Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi³y one g³os w dyskusji nad opracowaniem metodologii i metodyki
oceny efektywnoœci systemu bezpieczeñstwa narodowego wykonywanej przez zespó³ naukowo-badawczy w ramach projektu pt. System Bezpieczeñstwa Narodowego RP1. W artykule w pierwszej kolejnoœci zdefiniowano zasady formu³owania
kryteriów efektywnoœci podsystemu bezpieczeñstwa wewnêtrznego w obszarze
dzia³ania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, a nastêpnie zaprezentowano kryteria oceny
jego efektywnoœci. Docelow¹ czêœæ opracowania stanowi¹ jednak metodyki oceny
efektywnoœci podsystemu bezpieczeñstwa wewnêtrznego w obszarze dzia³ania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Prezentowan¹ koncepcjê odniesiono do przepisów obowi¹zuj¹cego prawa, zasad, wytycznych i analiz.
S³owa kluczowe: ocena efektywnoœci dzia³ania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
mierniki i kryteria oceny
1
Artyku³ zosta³ przygotowany w ramach realizacji projektu pt. „System Bezpieczeñstwa Narodowego RP” realizowany na rzecz obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa ze œrodków Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju, Projekt nr O RB/0076/03/001.
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Summary
This paper presents the design criteria and metrics evaluation of the
effectiveness of internal security subsystem area of operation of the State Fire
Service in the National Safety System of the Republic of Poland. They were carried
out in the discussion on the development of methodologies and methods for
assessing the effectiveness of the National Safety System by a team of scientific
– research in project National Safety System. In an article in the first place defined
rules subsystem formulation of criteria for the effectiveness of internal security in
the area of the State Fire Service, and then presents the criteria for assessing the
effectiveness of internal security subsystem in the area of the State Fire Service.
Third part of the report includes an evaluation of the effectiveness of the
methodology of internal security subsystem in the territory of the State Fire Service.
The whole of referred to the applicable laws, rules, guidelines and analysis.
Keywords: assessment of the effectiveness of the State Fire Service, meters and
evaluation criteria

1. Zasady formu³owania kryteriów efektywnoœci podsystemu
bezpieczeñstwa wewnêtrznego w obszarze dzia³ania
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna to zawodowa, umundurowana i wyposa¿ona w specjalistyczny sprzêt formacja, przeznaczona do walki z po¿arami, klêskami ¿ywio³owymi i innymi miejscowymi zagro¿eniami2. Zapobie¿enie powstawania
i rozprzestrzenia siê po¿aru oraz innego miejscowego zagro¿enia sprowadza siê
do:
l
zapewnienia koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomoœciom
i ruchomoœciom,
l
tworzenia warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniaj¹cych
ochronê ludzi i mienia, a tak¿e przeciwdzia³aj¹cych lub minimalizuj¹cych
skutki po¿aru, klêski ¿ywio³owej lub innego miejscowego zagro¿enia.
Przez to ostatnie rozumie siê zdarzenie wynikaj¹ce z rozwoju cywilizacyjnego
i naturalnych praw przyrody niebêd¹ce po¿arem ani klêsk¹ ¿ywio³ow¹, stanowi¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia, mienia lub œrodowiska, któremu zapobie¿enie lub którego usuniêcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych
œrodków3.
2

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (DzU z 2009 r., nr 18, poz. 97), art. 1.
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (DzU z 2009 r., nr 178, poz. 1380),
art. 2, pkt 3.
3
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Misja Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej zosta³a zdefiniowana w ustawach o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i o ochronie przeciwpo¿arowej, Ustawie Prawo Ochrony
Œrodowiska, niemniej jednak zakres jej dzia³ania precyzuj¹ równie¿ przepisy wykonawcze zw³aszcza:
l
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 18 lutego
2011 r. w sprawie szczegó³owych zasad organizacji krajowego systemu ratow4
niczo-gaœniczego ,
l
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów
5
budowlanych i terenów .
Podstawowe zadania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej to:
l
rozpoznawanie zagro¿eñ po¿arowych i innych miejscowych zagro¿eñ,
l
organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie po¿arów i klêsk ¿ywio³owych lub likwidacji miejscowych zagro¿eñ,
l
wykonywanie pomocniczych specjalistycznych miejscowych czynnoœci ratowniczych w czasie klêsk ¿ywio³owych lub likwidacji miejscowych zagro¿eñ
przez inne s³u¿by ratownicze,
l
kszta³cenie kadr dla potrzeb Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i innych jednostek
ochrony przeciwpo¿arowej oraz powszechnego systemu ochrony ludnoœci,
nadzór nad przestrzeganiem przepisów,
l
prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej oraz ochrony ludnoœci,
l
wspó³praca z szefem krajowego centrum informacji kryminalnej w zakresie
niezbêdnym w realizacji jego zadañ ustawowych,
l
wspó³dzia³anie ze stra¿ami po¿arnymi i s³u¿bami ratowniczymi innych
pañstw oraz ich organizacjami miêdzynarodowymi na podstawie wi¹¿¹cych
Rzeczypospolit¹ Polskê umów miêdzynarodowych oraz odrêbnych przepisów,
l
realizacja innych zadañ wynikaj¹cych z wi¹¿¹cych Rzeczpospolit¹ Polsk¹
6
umów miêdzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich okreœlonych .
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna od 1995 roku swoje zadania wykonuje w ramach
zorganizowanego przez ni¹ krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego (KSRG)
stanowi¹cego integraln¹ czêœæ bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa7. Celem
KRSG jest ujednolicenie dzia³añ o charakterze ratowniczym w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia, zdrowia, mienia i œrodowiska, które podejmowane s¹ przez Pañ4

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 18 lutego 2011 r. w sprawie
szczegó³owych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego (DzU z 2011 r., nr 46,
poz. 239).
5
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU z 2010, nr 109,
poz. 719).
6
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej…, art. 1, pkt 2.
7
Warto odnotowaæ, i¿ w struktury KSRG w 1995 r. zosta³y w³¹czone równie¿ formacje obrony
cywilnej.
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stwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ i inne jednostki ratownicze, g³ównie Ochotnicze Stra¿e
Po¿arne. Centralnym organem administracji rz¹dowej w sprawach organizacji
KSRG jest Komendant G³ówny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. KSRG zapewnia
koordynacjê realizacji zadañ zwi¹zanych z walk¹ z po¿arami i innymi klêskami
¿ywio³owymi, a tak¿e sprawami dotycz¹cymi ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego na ka¿dym szczeblu administracji.
W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaœniczym funkcjonuje8:
l
Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
l
16 komend wojewódzkich Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
l
335 komend powiatowych/miejskich Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
l
500 (w tym 5 szkolnych) jednostek ratowniczo-gaœniczych Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej,
l
3993 jednostki ochotniczych stra¿y po¿arnych,
l
4 zak³adowe stra¿e po¿arne.
System na zasadzie zawartych porozumieñ wspomagaj¹ s³u¿by, inspekcje
i stra¿e, miêdzy innymi: Policja, Stra¿ Graniczna, Pañstwowa Inspekcja Ochrony Œrodowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Pañstwowa Agencja
Atomistyki, Stacje Ratownictwa Górniczego, Morska S³u¿ba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR), a tak¿e organizacje
pozarz¹dowe: GOPR, WOPR, TOPR, Aeroklub Polski, ZHP, PCK, Polski
Zwi¹zek Alpinizmu9.
KSRG w Polsce funkcjonuje w oparciu o podzia³ administracyjny kraju na poziomach:
l
krajowym,
l
wojewódzkim,
l
powiatowym.
Zasadniczym celem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego (KSRG) jest
ochrona ¿ycia, zdrowia, mienia lub œrodowiska poprzez10:
l
walkê z po¿arami lub innymi klêskami ¿ywio³owymi,
l
ratownictwo techniczne,
l
ratownictwo chemiczne,
l
ratownictwo ekologiczne,
l
ratownictwo medyczne,
l
wspó³pracê z jednostkami systemu Pañstwowego Ratownictwa Medycznego,
o których mowa w art. 32, ust. 1 ustawy z 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym
11
Ratownictwie Medycznym oraz systemem powiadamiania ratunkowego.
Zdefiniowanie zadañ formacji, jak¹ jest Pañstwowa Stra¿ Po¿arna oraz jej roli
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaœniczym determinuje wskazanie zasad for8

http://www.straz.gov.pl (dostêp: 30.03.2015 r.).
Ibidem.
10
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej…, art. 14.
11
Ustawa z 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwo Medycznym (DzU z 2006 r., nr 191,
poz. 1410, z póŸn. zm.).
9
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mu³owania kryteriów oceny efektywnoœci12 podsystemu bezpieczeñstwa wewnêtrznego w obszarze dzia³ania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Innymi elementami, które maj¹ niema³y wp³yw na to, na jakiej podstawie formu³owaæ kryteria efektywnoœci wspomnianego podsystemu w obszarze dzia³ania
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej s¹:
l
Program Polska 2030, przedstawiaj¹cy 10 najwiêkszych wyzwañ Polski w perspektywie 2030 roku, do których nale¿y miêdzy innymi zapewnienie odpowiedniego potencja³u infrastruktury transportowej (infrastruktura drogowa,
transport lotniczy itd.) czy przesy³owej (bezpieczeñstwo dostaw energii, zwiêkszenie Ÿróde³ dywersyfikacji dostaw energii elektrycznej, ropy naftowej i gazu
ziemnego),
l
Program modernizacji wyposa¿enia PSP, stanowi¹cy przedmiot ustawy
z 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Stra¿y
Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Biura Ochrony Rz¹du w latach
13
2007-2011” ,
l
Analiza potrzeb dokonana przez utworzon¹ przy Komendancie G³ównym
14
PSP Radê Naukowo-Techniczn¹ z³o¿on¹ z ponad 20 cz³onków .
Analiza dokonanych potrzeb15 pozwala na zdefiniowanie priorytetowych kierunków prowadzenia badañ naukowych i prac rozwojowych, wœród których wymieniæ mo¿na:
l
Sprecyzowanie modelu ratowniczego w perspektywie najbli¿szych 10-15 lat,
l
Okreœlenie modelu ochrony ludnoœci w perspektywie do 2030 roku,
l
Opracowanie systemu wsparcia poszkodowanych stra¿aków i ich rodzin,
l
Opracowanie rozwi¹zañ organizacyjno-technicznych maj¹cych na celu
ochronê obiektów drewnianych o znaczeniu historycznym przed po¿arami,
a w razie powstania ³agodzenie ich skutków i prowadzenie dzia³añ ratowni16
czych .
Realizacja zdefiniowanych za³o¿eñ mo¿liwa jest dziêki posiadaniu odpowiedniego zaplecza finansowego, co sprawia, i¿ si³¹ rzeczy poszukiwanie alternatywnych Ÿróde³ finasowania badañ i inwestycji wdro¿eniowych stacje siê równie¿
kwesti¹ priorytetow¹.
12
Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê, i¿ literatura przedmiotu zawiera liczne przyk³ady klasyfikacji czynników determinuj¹cych efektywnoœæ. Przyk³adem mo¿e byæ tu zestawienie kryteriów podzia³u efektywnoœci (P. Sienkiewicz, 25 wyk³adów, wyd. AON, Warszawa 2013, s. 309-310).
13
Ustawa z 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Stra¿y Granicznej,
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Biura Ochrony Rz¹du w latach 2007-2011” (DzU z 2007 r., nr 35, poz.
213 z póŸn. zm.).
14
Zarz¹dzenie nr 15 Ministra Spraw Wewnêtrznych z 30 marca 2012 r. w sprawie Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Spraw Wewnêtrznych (DzUrz Min. SW. 2012.16) oraz Zarz¹dzenie nr 3
Ministra Spraw Wewnêtrznych z 27 stycznia 2014 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Spraw Wewnêtrznych (DzUrz Min. SW. 2014.5).
15
Por. tak¿e: P. Sienkiewicz: Analiza systemowa. Podstawy i zastosowania. Wyd. Bellona,
Warszawa 1994.
16
M. Kowalski, D. Wróblewski, P. Janik: Dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa w funkcji realizacji
misji, wizji i strategii rozwoju PSP, s. 13.
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Rozpatrywany podsystem bezpieczeñstwa wewnêtrznego i zlokalizowany
w nim obszar dzia³alnoœci Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej nale¿y rozpatrywaæ jako
fragment wiêkszej ca³oœci, sk³adaj¹cej siê z podsystemów17, których niezak³ócone
funkcjonowanie warunkuje szybkie i sprawne dzia³anie w ka¿dych warunkach
i w reakcji na wszelkiego typu zdarzenia systemu o charakterze nadrzêdnym.
Cechami, które powinny charakteryzowaæ zarówno ca³y System Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, jak równie¿ sk³adaj¹ce siê na niego
systemy i podsystemy s¹ miêdzy innymi:
l
spójnoœæ,
l
zdolnoœæ do samodzielnego wykonywania zadañ,
l
kompleksowoœæ,
l
sprawnoœæ.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, obszar dzia³ania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w ramach systemu bezpieczeñstwa wewnêtrznego nale¿y rozpatrywaæ jako wyodrêbniony, celowo utworzony18, wspó³dzia³aj¹cy z innymi podmiotami zbiór elementów, którego celem ze wzglêdu na realizowan¹ misjê jest ochrona ¿ycia, zdrowia, mienia i œrodowiska poprzez walkê z po¿arami, klêskami ¿ywio³owymi oraz
innymi miejscowymi zagro¿eniami.
Efektywnoœæ funkcjonowania podsystemu bezpieczeñstwa w obszarze dzia³alnoœci Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej nale¿y rozumieæ jako rezultat dzia³alnoœci
tej formacji okreœlony poprzez stosunek osi¹ganych wyników (dzia³añ) do poniesionych nak³adów i ma wymiar:
l
rzeczowy,
l
technologiczny,
l
ekonomiczny,
l
systemowy,
l
polityczny,
l
spo³eczny,
19
l
ekologiczny .

2. Kryteria oceny efektywnoœci podsystemu bezpieczeñstwa
wewnêtrznego w obszarze dzia³ania Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej
Ocena efektywnoœci podsystemu bezpieczeñstwa wewnêtrznego w obszarze
dzia³ania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej dokonywana jest w poszczególnych podobszarach jej dzia³alnoœci, funkcjonalnie zwi¹zanych w wykonywanymi
zadaniami.
17
W. Kitler: Bezpieczeñstwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System,
Wyd. AON, Warszawa 2011, s. 313-314.
18
J. Habr, J. Veprek: Systemowa analiza i synteza, Pañstwowe Wyd. Ekonomiczne, Warszawa
1976, s. 12.
19
Sienkiewicz P.: Wyk³ad pt. „Analiza efektywnoœci systemów”, Warszawa, AON, 09.01.2008 r.

Kryteria i mierniki oceny efektywnoœci podsystemu bezpieczeñstwa wewnêtrznego ...

31

Efektywnoœæ w odniesieniu do dzia³añ podejmowanych poprzez:
l
walkê z po¿arami lub innymi klêskami ¿ywio³owymi,
l
ratownictwo techniczne,
l
ratownictwo chemiczne,
l
ratownictwo ekologiczne,
l
ratownictwo medyczne,
okreœlaj¹ standardy, wytyczne i zasady Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Wœród nich znajduj¹ siê:
l
Ramowe wytyczne Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowoœci operacyjnej jednostek ratowniczo-gaœniczych i stanowisk kierowania komendanta wojewódz20
kiego, powiatowego, miejskiego PSP ,
l
Wytyczne Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w sprawie
sposobu przeprowadzania inspekcji gotowoœci operacyjnej podmiotów, któ21
rych si³y tworz¹ Centralny Odwód Operacyjny ,
l
Standardy wyposa¿enia dla jednostki ratowniczo-gaœniczej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej okreœlony w Rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z 22 wrzeœnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad wyposa22
¿enia jednostek organizacyjnych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej ,
l
Zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w KSRG,
l
Zasady organizacji ratownictwa technicznego w KSRG,
l
Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG,
l
Zasady organizacji ratownictwa wodnego,
l
Zasady organizacji ratownictwa wysokoœciowego,
l
Zasady organizacji ratownictwa poszukiwawczo-ratowniczego w KSRG,
l
Zasady wy³aniania, rekomendacji i wspó³pracy specjalistów ds. ratownictwa
i ekspertów ds. prognozowania zagro¿eñ w KSRG,
l
Zasady postêpowania podczas interwencji prowadzonych w zwi¹zku ze
zg³oszeniem wyst¹pienia zagro¿eñ od rojów lub gniazd owadów b³onkoskrzyd³ych.
Efektywnoœæ funkcjonowania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w kontekœcie przeprowadzanych czynnoœci kontrolno-rozpoznawczych mo¿na miêdzy innymi
okreœliæ w oparciu o wskaŸnik awaryjnoœci w Zak³adach Du¿ego Ryzyka oraz
Zak³adach Zwiêkszonego Ryzyka.
Warto odnotowaæ, ¿e ocena efektywnoœci podsystemu bezpieczeñstwa wewnêtrznego w obszarze dzia³ania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej mo¿e byæ dokonywana nie tylko w odniesieniu do zasobów rzeczowych, ale równie¿ zasobów ludzkich, w tym poziomu wyszkolenia stra¿aków i ich przygotowania do dzia³añ.
20

http://www.straz.gov.pl/data/other/ ramowe_wytyczne_do_inspekcji.pdf (dostêp: 30.04.2015 r.).
http://www.strazostrow.lh.pl/inspekcje/ wytyczne.pdf (dostêp: 30.04.2015 r.).
22
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 22 wrzeœnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad wyposa¿enia jednostek organizacyjnych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (DzU
z 2000 r., nr 93, poz. 1035).
21

32

Zeszyty Naukowe SGSP nr 54 (2) 2015

Kryteria oceny efektywnoœci omawianego podsystemu stanowi¹ tak¿e punkt
odniesienia dla organów nadzoru i kontroli. Przyk³adem mo¿e byæ tu Najwy¿sza
Izba Kontroli (NIK), która ocenia przygotowanie systemu ochrony ludnoœci
przed klêskami ¿ywio³owymi oraz sytuacjami kryzysowymi. Wyniki z kontroli
w odniesieniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego przedstawia miêdzy innymi raport z 2012 r., w którym NIK stwierdzi³a nieprawid³owoœci, maj¹ce
istotny wp³yw na kontrolowan¹ dzia³alnoœæ.
Kryteria oceny:
1. Podstawowym kryterium oceny efektywnoœci Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej jest
procentowa liczba zdarzeñ, do których Pañstwowa Stra¿ Po¿arna dociera w
czasie okreœlonym w standardzie. Wzrost efektywnoœci nastêpuje w przypadku, gdy procent rozpatrywanych zdarzeñ d¹¿y do jednoœci (100%). Tym samym oczekiwany rezultat wi¹¿e siê ze skróceniem œredniego czasu dojazdu do
zdarzeñ obs³ugiwanych przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arna (bez wzglêdu na rodzaj zdarzenia – po¿ar czy miejscowe zagro¿enie).
2. Kryterium oceny efektywnoœci funkcjonowania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
zwi¹zanym (niew¹tpliwie) tak¿e z czasem dojazdu do zdarzenia jest procentowy spadek iloœci zdarzeñ, w wyniku, których uczestnicy tych zdarzeñ ponosz¹
œmieræ. Wzrost efektywnoœci nastêpuje wówczas, gdy liczba ofiar œmiertelnych
zdarzeñ w stosunku do ogólnej liczby osób bior¹cych udzia³ w tych zdarzeniach w sensie procentowym maleje.
3. Przyrost liczby zdarzeñ (zarówno po¿arów, jak i miejscowych zagro¿eñ)
obs³ugiwanych przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ œwiadczy równie¿ o jej mo¿liwoœciach. Wiêksza (sumarycznie) liczba zdarzeñ wzglêdem lat poprzednich
przy braku reorganizacji strukturalnej sprawia, ¿e potencja³ w sensie liczby
podejmowanych interwencji Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej wzrós³ (wykorzystywany jest w pe³niejszym wymiarze) na przestrzeni ostatnich lat.
4. Wzrost potencja³u ratowniczego PSP stanowi jedno z podstawowych kryteriów oceny efektywnoœci Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Potencja³ Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, nie tylko w sensie liczby podejmowanych interwencji, ale
równie¿ zwi¹zany z wykorzystaniem specjalistycznego sprzêtu roœnie z uwagi
na przyrost sprzêtu specjalistycznego w jednostkach PSP oraz wzrost liczby
jednostek zdolnych do podjêcia dzia³añ specjalistycznych w ramach ratownictwa: ekologicznego, chemicznego, technicznego, medycznego.
5. Potencja³ w obszarze ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego
oraz medycznego w KSRG w zakresie realizacji zadañ (w wymierz podstawowym lub specjalistycznym) warunkuje liczba posiadanego sprzêtu, poziom
wyszkolenia i mo¿liwoœci stra¿aków – ratowników.
6. Liczba wyszkolonych stra¿aków, ich przygotowanie zawodowe stanowi¹ kolejne kryterium oceny efektywnoœci dzia³añ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Informacje na temat zakresu kszta³cenia zdefiniowane s¹ w programach szkole-
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niowych dedykowanych poszczególnym grupom (np. szkolenie podstawowe,
uzupe³niaj¹ce, jednolite itd.), zaœ plan szkoleñ i kursów przedstawiany jest
w corocznym planie pracy dydaktycznej szkó³ i oœrodków szkolenia PSP23.
Stosunek pomiêdzy liczb¹ osób wymagaj¹cych specjalistycznego przeszkolenia, a liczb¹ osób objêtych szkoleniem nosi nazwê luki kompetencyjnej i jest
mierzony w stosunku procentowym.
7. Miar¹ efektywnoœci wyposa¿enia jednostek organizacyjnych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w pojazdy gaœnicze i specjalne oraz sprzêt przeznaczony do zwalczania po¿arów, klêsk ¿ywio³owych, a tak¿e do ratownictwa technicznego,
chemicznego, ekologicznego i medycznego s¹ lokalne zagro¿enia i warunki
naturalne na obszarze dzia³ania tych jednostek, takie jak:
l
rodzaj wystêpuj¹cych zagro¿eñ,
l
czêstotliwoœæ wystêpowania po¿arów, klêsk ¿ywio³owych i innych miejscowych zagro¿eñ,
l
charakterystyka geograficzna i topograficzna terenu,
l
rodzaj i wielkoœæ zabudowy, obiekty zaliczone do kategorii zagro¿enia ludzi i zagro¿enia wybuchem,
l
infrastruktura komunalna i przemys³owa, w tym instalacje transportuj¹ce, magazynuj¹ce i przetwarzaj¹ce materia³y niebezpieczne,
l
charakterystyka istniej¹cych szlaków komunikacyjnych oraz cieków.
8. Czynnoœci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane przez Pañstwow¹ Stra¿
Po¿arn¹ dokonywane s¹ w oparciu o roczny plan czynnoœci, uwzglêdniaj¹cy
analizy stanu bezpieczeñstwa w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej, w tym
miêdzy innymi budynki u¿ytecznoœci publicznej i zamieszkania zbiorowego,
tereny leœne oraz zak³ady du¿ego i zwiêkszonego ryzyka wyst¹pienia powa¿anej awarii przemys³owej. Ich zakres okreœla rozporz¹dzenie Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z 24 paŸdziernika 2005 r. w sprawie czynnoœci
kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹24. Efektywnoœæ podejmowanych w tym obszarze dzia³añ PSP mierzona
jest stosunkiem liczby obiektów wymagaj¹cych takiej kontroli, a liczb¹ obiektów faktycznie skontrolowanych w danym okresie czasu. Kolejnym miernikiem efektywnoœci dzia³ania PSP w ramach wykonywania czynnoœci
kontrolno-rozpoznawczych jest liczba obiektów, w których stwierdzono naruszenia przepisów.
9. Charakter czynnoœci z zakresu profilaktyki realizowany przez Pañstwow¹
Stra¿ Po¿arn¹ obejmuje nie tylko czynnoœci kontrolno-rozpoznawcze prowadzone w odniesieniu do konkretnych obiektów, ale dotyczy równie¿ edukacji

23

http://www.straz.gov.pl/ page/index.php?str=878 (dostêp: 30.03.2015 r.).
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 24 paŸdziernika 2005 r. w sprawie czynnoœci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ (DzU
z 2005 r., nr 225, poz. 1934).
24
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spo³eczeñstwa. Wœród programów edukacyjnych anga¿uj¹cych sukcesywnie
przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ wymieniæ mo¿na chocia¿by:
l
Nie dla czadu,
l
Karta ratownicza w pojeŸdzie,
l
Zgaœ ryzyko,
l
Potrafiê Szybko Pomóc.
Œwiadomoœæ spo³eczna wystêpowania danego zagro¿enia mo¿e byæ mierzona
w sposób procentowy poprzez ustalenie tego, ile spoœród zapytanych osób
s³ysza³o o kampanii danego typu (np. Czad – cichy zabójca. Czad zabija)25.
10. Podstawowym kryterium oceny inspekcji jednostki ratowniczo-gaœniczej jest
dokonanie oceny w zakresie:
l
przebiegu alarmowania,
l
gotowoœci ratowników,
l
gotowoœci pojazdów, sprzêtu silnikowego i ratowniczego – ocena rzetelnoœci obs³ugi codziennej, stanu oznakowania operacyjnego oraz przewo¿onego wyposa¿enia, a tak¿e wymaganych przepisami dokumentów,
l
prowadzenia dokumentacji jednostki,
l
przygotowania zawodowego ratowników,
l
æwiczenia praktycznego.
11. Wœród kryteriów oceny stanowisk kierowania znajduj¹ siê elementy wi¹zane z:
l
obsad¹ osobowej,
l
sprawnoœci¹ œrodków technicznych,
l
prawid³owoœci¹ prowadzenia dokumentacji stanowiska kierowania,
l
æwiczeniami praktycznymi/aplikacyjnymi.
12. Kryterium oceny efektywnoœci podsystemu bezpieczeñstwa wewnêtrznego
w obszarze dzia³ania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej jest wzrost (w stosunku do
lat ubieg³ych) liczby realizowanych programów i projektów naukowo-badawczych w zakresie obszaru dzia³ania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, w tym
w szczególnoœci dotycz¹cych ochrony przeciwpo¿arowej i ochrony ludnoœci
oraz zwiêkszenie poziomu wykorzystania finansowania ze Ÿróde³ krajowych
i zagranicznych.
13. Podobnie, jak liczba realizowanych projektów i programów, tak i liczba interwencji specjalistycznych PSP w ramach obowi¹zuj¹cych mechanizmów pomocy i wsparcia miêdzynarodowego stanowi kryterium zdolnoœci podsystemu
bezpieczeñstwa wewnêtrznego w obszarze dzia³ania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Liczba zdarzeñ, w których Pañstwowa Stra¿ Po¿arna wspó³dzia³a ze stra¿ami po¿arnymi i s³u¿bami ratowniczymi innych pañstw oraz ich
organizacjami miêdzynarodowymi na podstawie wi¹¿¹cych Rzeczypospolit¹
Polskê umów miêdzynarodowych oraz odrêbnych przepisów okreœla potencja³ tej¿e formacji.
25

http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216 (dostêp: 30.03.2015 r.).
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14. W odniesieniu do Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w³¹czonych do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaœniczego istniej¹ niezale¿ne standardy dotycz¹ce:
l
stra¿nic,
l
wyposa¿enia w sprzêt i urz¹dzenia po¿arnicze,
l
stanu osobowego jednostki OSP z KSRG,
l
stanu wyszkolenia jednostki OSP z KSRG.
Wprawdzie standardy dla OSP nie dotycz¹ bezpoœrednio PSP, niemniej jednak d¹¿enie do zwiêkszenia jednostek OSP w KSRG niew¹tpliwie przyczynia siê
do wzrostu efektywnoœci podsystemu bezpieczeñstwa wewnêtrznego26. Równoczeœnie spe³niaj¹ca wymogi standardów OSP si³¹ rzeczy stanowiæ bêdzie si³y pierwszego rzutu w odniesieniu do zdarzeñ dotychczas obs³ugiwanych wy³¹cznie
przez PSP. OSP zlokalizowane w bezpoœrednim s¹siedztwie zdarzenia, szybciej
przybêd¹ na miejsce zdarzeñ ani¿eli oddalone – w skrajnych przypadkach nawet
– o kilkadziesi¹t kilometrów zastêpy PSP. Tym samym wzrost potencja³u OSP
wi¹¿e siê z przyspieszeniem czasu podjêcia interwencji, minimalizacj¹ skutków,
a w konsekwencji tak¿e z efektywnoœci¹ dzia³ania PSP.

3. Metodyka oceny efektywnoœci podsystemu bezpieczeñstwa
wewnêtrznego w obszarze dzia³ania
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
Metodyka oceny efektywnoœci podsystemu bezpieczeñstwa wewnêtrznego
w obszarze dzia³ania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej zawiera ró¿ne sposoby opisuj¹ce relacjê uzyskanych efektów w odniesieniu do poniesionych nak³adów,
gdzie nak³ady te maj¹ zró¿nicowany charakter. Efektywnoœæ przy zastosowaniu
ró¿norodnych metodyk zostanie zaprezentowana w odniesieniu do kryteriów
oceny efektywnoœci, zidentyfikowanych i dookreœlonych w punkcie drugim artyku³u poœwiêconej kryteriom oceny efektywnoœci podsystemu bezpieczeñstwa
wewnêtrznego w obszarze dzia³ania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
1. Skrócenie œredniego czasu dojazdu do zdarzeñ poprzez skrócenie czasu dojazdu do wszystkich zdarzeñ oraz zwiêkszenie iloœci dojazdów do zdarzeñ
w czasach okreœlonych w standardach operacyjnych, tj. 8 i 15 minut
Metodyka 1.
% zdarzeñ (t £ 15 min) = (L1 + L2) / å ( P , MZ ),
gdzie:
L1 – liczba zdarzeñ o czasie nieprzekraczaj¹cym 8 minut,
L2 – liczba zdarzeñ o czasie nieprzekraczaj¹cym 15 minut,
å ( P , MZ ) – suma po¿arów i miejscowych zagro¿eñ.
26

Zob. Analiza potencja³u ratowniczego Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w³¹czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego, KG PSP, Warszawa 2011.
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2. WskaŸnik œmiertelnoœci uczestników zdarzeñ
Metodyka 2.
WskaŸnik œmiertelnoœci uczestników zdarzeñ = Lœ (P, MZ) / å Lp( P , MZ ),
gdzie:
Lœ (P, MZ) – liczba ofiar œmiertelnych w wyniku po¿arów i miejscowych zagro¿eñ,
å Lp( P , MZ ) – suma wszystkich osób poszkodowanych w wyniku po¿arów
i miejscowych zagro¿eñ.
3. Przyrost liczby zdarzeñ (dodatni lub ujemny)
Metodyka 3.
Przyrost liczby zdarzeñ =å Ln ( P , MZ ) / å Ln-1 ( P , MZ ),
gdzie:
å Ln ( P , MZ ) – suma po¿arów i miejscowych zagro¿eñ w danym (n-tym) roku,

åL

n- 1 ( P , MZ ) – suma po¿arów i miejscowych zagro¿eñ w roku poprzedzaj¹cym dany rok (n-1).

4. Przyrost sprzêtu specjalistycznego
Metodyka 4.
Przyrost sprzêtu specjalistycznego =
=å LS n ( RT , RCH , RE , RM ) / å LS n - 1( RT , RCH , RE , RM ),

gdzie:
å LS n ( RT , RCH , RE , RM ) – liczba sprzêtu specjalistycznego wykorzystywanego do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego oraz medycznego
w danym (n-tym) roku,

å LS

n - 1( RT , RCH , RE , RM ) – liczba sprzêtu specjalistycznego wykorzystywanego do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego oraz medycznego w roku poprzedzaj¹cym dany rok (n-1).

5. Wzrost liczby jednostek zdolnych do podjêcia dzia³añ specjalistycznych
w ramach poszczególnych rodzajów ratownictwa: technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego
Metodyka 5.
% zdolnoœæ jednostek do podjêcia dzia³añ specjalistycznych =å JS / å JW ,
gdzie:
å JS – liczba jednostek specjalistycznych,

å JW – sumaryczna liczba wszystkich jednostek.
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6. Poziom wyszkolenia stra¿aków
Metodyka 6.
% wyszkolonych stra¿aków =å LWp / å Pw,
gdzie:
å LZ – liczba osób wymagaj¹cych wyszkolenia,
å JW – liczba osób otrzymuj¹cych wyszkolenie.
7. Standard wyposa¿ania dla jednostki ratowniczo-gaœniczej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej
Metodyka 7.
Standard wyposa¿ania =å LPR1 / S1 + (... ) + å LPR27 / S27 ,
gdzie:
å LPR1 / S1 – liczba pojazdów/sprzêtu okreœlonego w pozycji 1 standardu wyposa¿enia dla JRG PSP dla normy etatowej wynosz¹cej 27 etatów i powy¿ej/od 13 do
26 etatów/do 12 etatów,
å LPR27 / S27 – liczba pojazdów/sprzêtu okreœlonego w pozycji 27 standardu wyposa¿enia dla JRG PSP dla normy etatowej wynosz¹cej 27 etatów i powy¿ej/od 13
do 26 etatów/do 12 etatów.
8. Efektywnoœæ czynnoœci kontrolno-rozpoznawczych
Metodyka 8 a.
Efektywnoœæ kontroli =å LOK / =å LFK ,
gdzie:
å LOK – liczba obiektów podlegaj¹cych obowi¹zkowej kontroli w danym okresie czasu,
å LFK – liczba obiektów faktycznie skontrolowanych w danym okresie czasu.
Metodyka 8 b.
WskaŸnik naruszeñ =å LN / =å LFK ,
gdzie:
å LN – liczba obiektów, w których stwierdzono naruszenia w trakcie przeprowadzania obowi¹zkowej kontroli w danym okresie czasu,
å LFK – liczba obiektów faktycznie skontrolowanych w danym okresie czasu.
9. Efektywnoœæ kampanii profilaktycznych
Metodyka 9.
Efektywnoœæ kampanii =å LSK / =å LPK ,
gdzie:
å LSK – liczba osób, które s³ysza³y o prowadzonej kampanii profilaktycznej,
å LPK – liczba osób, do których skierowana by³a prowadzona kampanii profilaktyczna.
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10. Ogólna ocena inspekcji jednostki ratowniczo-gaœniczej
Metodyka 10.
Ogólna ocena inspekcji jednostki ratowniczo-gaœniczej =
= A + B + C + D + E + F,
gdzie:
A – suma punktów (0 – 5 pkt) z przebiegu alarmowania,
B – suma punktów (0 – 4 pkt) w zakresie gotowoœci ratowników,
C – suma punktów (0 – 10 pkt) dotycz¹ca oceny gotowoœci pojazdów i sprzêtu,
D – suma punktów (0 – 1 pkt) za prowadzenie dokumentacji jednostki,
E – suma punktów (0 – 10 pkt) otrzymana w ramach sprawdzenia przygotowania
zawodowego ratowników (wiedza teoretyczna),
F – suma punktów (0 – 20 pkt) otrzymana za wykonanie æwiczenia.
Ogólna ocena inspekcji jednostki ratowniczo-gaœniczej dokonywana jest
w oparciu o skalê ocen 1 – 6 uzyskiwanych w wyniku zsumowania uzyskanych
w wyniku kontroli punktów w poszczególnych dzia³ach wed³ug danych z tabeli 1.
Tabela 1. Zasady dokonywania ogólnej oceny jednostki w ramach dokonywanej inspekcji gotowoœci jednostki ratowniczo-gaœniczej
Liczba punktów

46 – 50 pkt
41 – 45 pkt
36 – 40 pkt
31 – 35 pkt
26 – 30 pkt
0 – 25 pkt

Ocena

6
5
4
3
2
1

Celuj¹cy
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczaj¹cy
Niedostateczny

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie za³¹cznik nr 2 do ramowych wytycznych KG PSP w sprawie
sposobu przeprowadzania inspekcji gotowoœci operacyjnej jednostek ratowniczo-gaœniczych i stanowisk
kierowania.

11. Ogólna ocena stanowisk kierowania
Metodyka 11.
Ogólna ocena stanowisk kierowania = A` + B` + C `+ D`,
gdzie:
A` – suma punktów (0 – 13 pkt) otrzymanych dla dzia³u obsada osobowa,
B` – suma punktów (0 – 5 pkt) za sprawnoœæ œrodków technicznych,
C` – suma punktów (0 – 2 pkt) dotycz¹ca prawid³owoœci prowadzenia dokumentacji stanowisk kierowania,
D` – suma punktów (0 – 30 pkt) za æwiczenia.
Ogólna ocena stanowiska kierowania jednostki ratowniczo-gaœniczej jest dokonywana w oparciu o skalê ocen 1 – 6 uzyskiwanych w wyniku zsumowania uzyskanych w wyniku kontroli punktów w poszczególnych dzia³ach wed³ug danych
z tabeli 2.
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Tabela 2. Zasady dokonywania ogólnej oceny stanowiska kierowania jednostki
ratowniczo-gaœniczej
Liczba punktów

Ocena

46 – 50 pkt

6

Celuj¹cy

41 – 45 pkt

5

Bardzo dobry

36 – 40 pkt

4

Dobry

31 – 35 pkt

3

Dostateczny

26 – 30 pkt

2

Dopuszczaj¹cy

0 – 25 pkt

1

Niedostateczny

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie za³¹cznik nr 3 do ramowych wytycznych KG PSP w sprawie
sposobu przeprowadzania inspekcji gotowoœci operacyjnej jednostek ratowniczo – gaœniczych i stanowisk
kierowania.

12. Efektywnoœæ wykorzystania programów i projektów naukowo-badawczych
w zakresie obszaru dzia³ania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej/zwiêkszenia poziomu wykorzystania finasowania ze Ÿróde³ krajowych i zagranicznych
Metodyka 12.
% przyrost wykorzystania programów i projektów =å LPiPn / =å LPiPn-1 ,
gdzie:
å LPiPn – liczba programów i projektów naukowo badawczych w zakresie obszaru dzia³ania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w danym roku (n-ty rok),
å LPiPn-1 – liczba programów i projektów naukowo badawczych w zakresie obszaru dzia³ania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w roku poprzedzaj¹cym dany rok
(n-1 rok),
13. WskaŸnik interwencji miêdzynarodowych
Metodyka 13.
WskaŸnik interwencji miêdzynarodowych =å LIM n / =å LIOn ,
gdzie:
å LIM n – liczba interwencji miêdzynarodowych w danym roku (n-ty rok),

å LIO

n

– liczba interwencji ogó³em w danym roku (n-ty rok).

14. Efektywnoœæ Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w³¹czonych do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaœniczego
Metodyka 14.
Efektywnoœæ Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych = å A + å B + å C+ å D,
gdzie:
å A – oznacza spe³nienie wszystkich standardów dla stra¿nic,

åB

– oznacza spe³nienie wszystkich standardów w zakresie wyposa¿enia
w sprzêt i urz¹dzenia po¿arnicze,
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å C – oznacza spe³nienie wszystkich standardów w zakresie stanu osobowego
jednostki OSP z KSRG,
å D – oznacza spe³nienie wszystkich standardów w zakresie stanu wyszkolenia
jednostki OSP z KSRG.
Standardy dotycz¹ce prezentowanych elementów A – D zosta³y zdefiniowane
w dokumencie Analiza potencja³u ratowniczego Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
w³¹czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego.
Efektywnoœæ dzia³ania JRG i OSP w KSRG w zakresie podstawowym
i specjalistycznym
Efektywnoœæ dzia³ania jednostek ratowniczo-gaœniczych Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej oraz Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w³¹czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego okreœlaj¹ tak¿e normatywy wyposa¿enia w sprzêt do
realizacji zadañ ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, medycznego w zakresie podstawowym lub specjalistycznym.
Ich spe³nienie zapewniaj¹ miêdzy innymi osi¹gniêcie zdolnoœci do podjêcia
dzia³añ ratowniczych w zakresie podstawowym na terytorium powiatu, obejmuj¹cym, co najmniej 80% populacji zamieszka³ej w powiecie, 80% powierzchni
ca³kowitej powiatu oraz 100% Zak³adów Du¿ego Ryzyka (ZDR) i Zak³adów
Zwiêkszonego Ryzyka (ZZR) oraz zak³adów stwarzaj¹cych zagro¿enia poza swoim terenem (ZSZPoST) maksymalnie w czasie 15 minut (wysoki poziom zagro¿enia powiatów), 20 minut (œredni poziom zagro¿enia powiatów) lub 25 minut
(niski poziom zagro¿enia powiatów) z prawdopodobieñstwem, co najmniej 80%.

Podsumowanie
Liczba zdarzeñ obs³ugiwanych przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ na przestrzeni ostatnich lat znacznie wzros³a. Bez wzglêdu na przyczyny zaistnia³ego stanu
rzeczy, coraz bardziej po¿¹dane staje siê podnoszenie efektywnoœci funkcjonowania tej formacji, powo³anej z zasady do wype³niania szczególnej misji, tj. ochrony
tego co najcenniejsze: ¿ycia i zdrowia ludzi, mienia oraz œrodowiska w znacznych
rozmiarach.
Efektywnoœæ dzia³añ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej pojmowana w kategoriach
rezultatu dzia³alnoœci tej formacji okreœlona jest poprzez stosunek osi¹ganych wyników dzia³añ do poniesionych nak³adów. W artykule szczególn¹ uwagê zwrócono
na ró¿ne rodzaje efektywnoœci odnoszonej do dzia³añ zwi¹zanych z walk¹ z po¿arami, innymi klêskami ¿ywio³owymi oraz ratownictwem technicznym, chemicznym, ekologicznym czy medycznym. Maj¹c powy¿sze na uwadze, za cel zasadniczy
opracowania przyjêto prezentacjê koncepcji oceny efektywnoœci podsystemu bezpieczeñstwa wewnêtrznego obszaru dzia³ania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (PSP)
w Systemie Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, co zosta³o
zrealizowane w postaci zdefiniowania kryteriów i metodyk oceny.
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Nale¿y odnotowaæ, i¿ autor przedstawi³ czternaœcie „kryteriów”(wymagañ)
i czternaœcie odpowiadaj¹cych im „metodyk”, niemniej jednak uzupe³nienie niniejszego opracowania nie tyle o propozycje teoretyczne, ile o zasady formu³owane w pañstwie mog³oby przyczyniaæ siê do podniesienia zrozumienia prezentowanej problematyki. Kluczem wydaje siê byæ tutaj przyjêcie ustaleñ/propozycji
ujêtych w bud¿ecie zadaniowym w obszarze funkcji 2 pañstwa, których za³o¿enia
opisano w literaturze przedmiotu. Monografia pod redakcj¹ T. Lubiñskiej27 metodyki, o których mowa prezentuje nie jako metodyki, a raczej mierniki efektywnoœci/skutecznoœci28. W istocie przedmiotow¹ metodykê sprowadzono do formalnej miary (miernika?), czyli „wzoru”.

Literatura
[1] Analiza potencja³u ratowniczego Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w³¹czonych do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego, KG PSP, Warszawa 2011.
[2] Habr J., Veprek J.: Systemowa analiza i synteza, Pañstwowe Wyd. Ekonomiczne,
Warszawa 1976.
[3] Kitler W.: Bezpieczeñstwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania.
System, Wyd. AON, Warszawa 2011.
[4] Kowalski M., Wróblewski D., Janik P.: Dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa w funkcji realizacji misji, wizji i strategii rozwoju PSP.
[5] Lubiñska T.: Nowe Zarz¹dzanie Publiczne – Bud¿et Zadaniowy, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
[6] Ramowe wytyczne Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w sprawie
sposobu przeprowadzania inspekcji gotowoœci operacyjnej jednostek ratowniczo-gaœniczych i stanowisk kierowania komendanta wojewódzkiego, powiatowego,
miejskiego PSP.
[7] Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 22 wrzeœnia 2000 r.
w sprawie szczegó³owych zasad wyposa¿enia jednostek organizacyjnych Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej (DzU z 2000 r., nr 93, poz. 1035).
[8] Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 24 paŸdziernika
2005 r. w sprawie czynnoœci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez
Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ (DzU z 2005 r., nr 225, poz. 1934).
[9] Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU z 2010, nr, 109, poz. 719).
[10] Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 18 lutego 2011 r.
w sprawie szczegó³owych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego
(DzU z 2011 r., nr 46, poz. 239).
[11] Rz¹dowy Program Polska 2030, Warszawa 2009.
[12] Sienkiewicz P.: Analiza systemowa. Podstawy i zastosowania. Wyd. Bellona, Warszawa
1994.
27

T. Lubiñska: Nowe Zarz¹dzanie Publiczne – Bud¿et Zadaniowy, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
Efektywnoœæ, najogólniej – stosunek korzyœci do nak³adów u¿ytych do ich uzyskania. Skutecznoœæ dotyczy stopnia osi¹gniêcia celu, wykonania zadañ itp.
28

42

Zeszyty Naukowe SGSP nr 54 (2) 2015

[13] Sienkiewicz P.: 25 wyk³adów, Wyd. AON, Warszawa 2009.
[14] Sienkiewicz P.: Wyk³ad pt. „Analiza efektywnoœci systemów”, Warszawa, AON,
09.01.2008 r.
[15] Standardy wyposa¿enia dla jednostki ratowniczo-gaœniczej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej okreœlony w Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z 22 wrzeœnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad wyposa¿enia jednostek organizacyjnych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
[16] Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (DzU z 2009 r., nr 18,
poz. 97).
[17] Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (DzU z 2009 r., nr 178,
poz. 1380).
[18] Ustawa z 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwo Medycznym oraz systemem
powiadamiania ratunkowego (DzU z 2006 r., nr 191, poz. 1410, z póŸn. zm.).
[19] Ustawa z 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Stra¿y
Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Biura Ochrony Rz¹du w latach 2007-2011”
(DzU z 2007 r., nr 35, poz. 213 z póŸn. zm.).
[20] Wytyczne Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w sprawie sposobu
przeprowadzania inspekcji gotowoœci operacyjnej podmiotów, których si³y tworz¹
Centralny Odwód Operacyjny.
[21] www.straz.gov.pl (dostêp: 30.03.2015 r.).
[22] http://www.strazostrow.lh.pl/ inspekcje/wytyczne.pdf (dostêp: 30.04.2015 r.).
[23] Zasady organizacji ratownictwa wodnego w KSRG.
[24] Zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego.
[25] Zasady organizacji ratownictwa wysokoœciowego w KSRG.
[26] Zasady organizacji dzia³añ poszukiwawczo-ratowniczych w KSRG.
[27] Zasady organizacji ratownictwa technicznego w KSRG.
[28] Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSR.
[29] Zasady postêpowania podczas interwencji prowadzonych w zwi¹zku ze zg³oszeniem
wyst¹pienia zagro¿eñ od rojów lub gniazd owadów b³onkoskrzyd³ych.
[30] Zasady wy³aniania, rekomendacji i wspó³pracy specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. prognozowania zagro¿eñ w KSRG.
[31] Zarz¹dzenie nr 15 Ministra Spraw Wewnêtrznych z 30 marca 2012 r. w sprawie Rady
Naukowo-Technicznej przy Ministrze Spraw Wewnêtrznych (DzUrz Min. SW.
2012.16).
[32] Zarz¹dzenie nr 3 Ministra Spraw Wewnêtrznych z 27 stycznia 2014 r. zmieniaj¹ce
zarz¹dzenie w sprawie Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Spraw Wewnêtrznych (DzUrz Min. SW. 2014.5).
[33] Zarzycki J., Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy i Pañstwowa Stra¿ Po¿arna [w:] Polski Przegl¹d Medycyny Lotniczej, nr 3, tom 15, lipiec – wrzesieñ 2009.

dr hab. in¿. Andrzej W£ODARSKI, prof. SGSP
m³. kpt. mgr in¿. Adrian BRALEWSKI
Zak³ad Ochrony Infrastruktury
Katedra Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
Wydzia³ In¿ynierii Bezpieczeñstwa Cywilnego
Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej

Istota i cel ochrony infrastruktury krytycznej
Nature and Purpose of Critical Infrastructure
Protection
Streszczenie
W artykule poruszona zosta³a problematyka dotycz¹ca wagi infrastruktury
krytycznej w realiach wspó³czesnego œwiata, ze szczególnym akcentem na rolê
infrastruktury krytycznej w Polsce. Z biegiem czasu oraz wraz z rozwojem
gospodarczym, spo³eczeñstwo staje siê coraz bardziej zale¿ne od otaczaj¹cych go
dóbr. Te z kolei staj¹ siê podatniejsze na ró¿nego typu ataki i awarie. Problem ten
zauwa¿aj¹ miêdzy innymi w³adze pañstwowe i organizacje miêdzynarodowe.
W pierwszej czêœci artyku³u skupiono siê na ogólnej definicji infrastruktury oraz
infrastruktury krytycznej, przywo³uj¹c ró¿ne Ÿród³a prawa i omawiaj¹c ujête w nich
zagadnienia dotycz¹ce pojmowania infrastruktury krytycznej. Czêœæ druga jest
analiz¹ systemów, mo¿liwoœci i szans ochrony infrastruktury krytycznej.
S³owa kluczowe: infrastruktura krytyczna (IK), ochrona infrastruktury krytycznej
(OIK), NPOIK

Summary
The article presents the problems concerning the importance of critical
infrastructure in the realities of the modern world with special emphasis on the role of
critical infrastructure in Poland. With time passing and the economic development,
the society becomes increasingly dependent on the surrounding property. And these,
in turn, are becoming increasingly vulnerable to various types of attacks and failures.
The problem has been noticed, among others, by the national authorities and
international organizations. In the first part, the article focuses on the definition of
critical infrastructure, mentioning various sources of law and discussing the issues,
included in the mentioned sources, related to critical infrastructure. The second part
is an analysis of the systems, capabilities and opportunities for critical infrastructure
protection.
Keywords: critical infrastructure, critical infrastructure protection
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Wstêp
Aktywizacja gospodarki oraz wzrost poziomu ¿ycia coraz bardziej wp³ywaj¹
na rozwój i znaczenie infrastruktury we wspó³czesnym œwiecie. Z infrastruktur¹
mamy do czynienia na ka¿dym kroku. System zaopatrzenia w energiê (np. sieci
energetyczne), systemy finansowe (np. banki), systemy transportowe (np. drogi,
mosty), to tylko niektóre elementy infrastruktury, wp³ywaj¹ce na komfort ¿ycia
cz³owieka, stanowi¹ce gwarancjê zaspokajania jego zró¿nicowanych potrzeb
spo³eczeñstwa. Aby ka¿da organizacja (instytucja), ka¿de pañstwo, rozwija³o siê
w niezak³ócony sposób w obszarze infrastruktury, potrzebne s¹ rozwi¹zania systemowe wynikaj¹ce m.in. z rodzaju infrastruktury krytycznej oraz jej przeznaczenia.
Pojêcie infrastruktury w przesz³oœci u¿ywane by³o w odniesieniu do obiektów
strategicznych, takich jak drogi, mosty, systemy wodne oraz transportowe, a ich
ochrona stanowi³a wa¿n¹ czêœæ planów obronnych. Koniec zimnej wojny doprowadzi³ do sytuacji, w której uznano, ¿e celowoœæ ataków na te obiekty jest w¹tpliwa, a ujmowanie tych obiektów w planach obronnych jest bezcelowe. Brak jednoznacznej definicji infrastruktury krytycznej powodowa³, ¿e stan taki
utrzymywa³ siê do lat 90. XX wieku1, kiedy to do u¿ywanego wczeœniej pojêcia
infrastruktury dodany zosta³ przymiotnik krytyczna. Infrastruktur¹ krytyczn¹
uznano wówczas obiekty, od których w du¿ym stopniu zale¿ne by³o spo³eczeñstwo.
Jako przyk³ad uzale¿nienia spo³eczeñstw od infrastruktury (rozumianej
w kontekœcie ogólnym, bez podzia³u na jej rodzaje) przytoczyæ nale¿y wydarzenia
z 13 lipca 1977 r., jakie mia³y miejsce w Nowym Jorku. Tego dnia nast¹pi³a jedna
z najwiêkszych awarii linii energetycznych na œwiecie (tzw. blackout). Przyczyn¹
awarii by³o uderzenie pioruna w jedn¹ ze stacji zasilania. Miasto wraz z przedmieœciami zosta³o ca³kowicie pozbawione energii elektrycznej na ponad 25 godzin. Skutki braku zasilania odczu³o ponad 12 milionów osób. W sparali¿owanym mieœcie wybuch³y zamieszki i grabie¿e, które okreœlane by³y mianem
najgorszych w historii miasta. W nastêpstwie owych zamieszek zrabowano i zniszczono ponad 1600 sklepów, wybuch³o ponad tysi¹c po¿arów w ca³ym mieœcie.
Aresztowano 3776 osób. Grabie¿e oraz zniszczenia spowodowa³y straty szacowane na ponad 300 milionów dolarów2.
Zjawiska wynikaj¹ce z uszkodzeñ i awarii obiektów infrastruktury maj¹ tendencje zbli¿one do efektu domina. Jedno w porê niezneutralizowane zagro¿enie
mo¿e spowodowaæ zmaterializowanie siê problemów o zupe³nie innym charakterze, w zupe³nie innym miejscu i czasie. Istnieje przy tym wiele czynników i okolicznoœci sprzyjaj¹cych powstawaniu potencjalnych zagro¿eñ, które w niektórych

1
2

W. Wójtowicz: Bezpieczeñstwo infrastruktury krytycznej, MON, Warszawa 2011, s. 9.
www.elektroda.pl/rtvforum/topic1716001.html (dostêp 28.01.2014).
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przypadkach mog¹ je potêgowaæ. Wœród tych czynników znajduj¹ siê niektóre
cechy takiego œrodowiska, do których J. Marczak zalicza:
l
zagêszczenie ludnoœci (budynki, wysokie, œrodki masowej komunikacji);
l
uzale¿nienie warunków bytowych ludnoœci oraz funkcjonowania transportu
i gospodarki od dostaw energii elektrycznej, gazu, wody, paliwa, ¿ywnoœci
itd.;
l
rozbudowana infrastruktura krytyczna, któr¹ stanowi¹ m.in. budynki bêd¹ce
siedzib¹ w³adz, centra ³¹cznoœci, centra finansowe, wêz³y komunikacyjne,
mosty, ujêcia wody, elektrownie, stacje radiowo-telewizyjne itp.;
l
istnienie potencjalnych Ÿróde³ zagro¿eñ, takich jak sk³ady TŒP (toksycznych
œrodków przemys³owych), sk³ady i ruroci¹gi paliwa, lasy, drogi ko³owe i kolejowe o du¿ej intensywnoœci ruchu;
l
niska œwiadomoœæ zagro¿onej ludnoœci oraz s³abe przygotowanie w³adz,
spo³eczeñstwa, infrastruktury do reagowania kryzysowego;
l
ograniczona mo¿liwoœæ czy w ogóle brak mo¿liwoœci wsparcia wojskowego
3
w³adz i spo³eczeñstwa .
Kontrola wspomnianych wy¿ej czynników, jak równie¿ d¹¿enie do podniesienia poziomu bezpieczeñstwa obywateli jest kluczowym zadaniem, z jakim musz¹
zmierzyæ siê w³adze i których zapewnienie wynika z najwa¿niejszego dokumentu
w Polsce, czyli konstytucji.
„Przyrodzona i niezbywalna godnoœæ cz³owieka stanowi Ÿród³o wolnoœci
i praw cz³owieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie
i ochrona jest obowi¹zkiem w³adz publicznych”4.
Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e przez to poszanowanie i ochronê nie nale¿y rozumieæ tylko bezpoœredniej ochrony przed czynnikami fizycznymi (napady, rozboje, urazy), ale równie¿ swoist¹ próbê utrzymania odpowiednio wysokiego poziomu poczucia bezpieczeñstwa, które to z kolei wp³ywa na psychiczny komfort
¿ycia obywateli i znajduje swoje odniesienie w innych formach ich aktywnoœci.
Owe poczucie bezpieczeñstwa i koniecznoœæ ogólnie pojêtego bezpieczeñstwa
œciœle ³¹czy siê z ochron¹ infrastruktury krytycznej. Szczególnie istotna jest
ochrona tych obiektów IK, których zniszczenie/uszkodzenie mo¿e mieæ katastrofalne skutki. Ochrona powy¿szych obiektów w czasach coraz wiêkszego uzale¿nienia spo³eczeñstw od techniki, nabiera nowego bardziej globalnego i opartego na zdalnym sterowaniu znaczenia.
W ochronie infrastruktury dopatrzeæ siê mo¿na elementów odpowiedzialnych
za ¿ycie tysiêcy ludzi; to sprawnie zarz¹dzana infrastruktura daje mo¿liwoœæ zapew3

J. Marczak (kier. nauk.): Przygotowanie i koordynacja po³¹czonych dzia³añ obrony terytorialnej
i uk³adu pozamilitarnego w sytuacjach kryzysowych, Koordynacja – czêœæ druga. AON, Warszawa
2003, s. 12.
4
Art. 30 Konstytucji RP.
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nienia obywatelom odpowiedniego bytu, jak równie¿ wp³ywa na pozytywne postrzeganie w³adzy w spo³eczeñstwie. Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e infrastruktura
(zarówno krytyczna, techniczna, jak i ekonomiczno-spo³eczna) œwiadczy o zamo¿noœci danego kraju, a nawet o szansach jego przysz³ego rozwoju.
Celem artyku³u jest wprowadzenie czytelnika w tematykê infrastruktury krytycznej oraz przybli¿enie podstawowych pojêæ, jakie niesie za sob¹ definicja
ochrony infrastruktury krytycznej. Ponadto artyku³ ma stanowiæ wprowadzenie
do dalszych rozwa¿añ autorów we wskazanej tematyce.

1. Definicja infrastruktury krytycznej
1.1. Geneza i ogólna definicja s³owa „infrastruktura”
Termin INFRASTRUKTURA po raz pierwszy pojawi³ siê w drugiej po³owie
XX w. (o czym pisze R. Radziejewski)5 i u¿ywany by³ w odniesieniu do obie-

któw strategicznych, g³ównie wojskowych, przeznaczonych do sta³ego u¿ytku
(lotniska, poligony, koszary). Termin ten szybko znalaz³ jednak swoje zastosowanie w innych dziedzinach nauki i ¿ycia, m.in. w ekonomii czy zarz¹dzaniu. Oznacza³ obiekty, które mia³y znaczenie dla ekonomistów i w³aœcicieli
firm, czyli mówi¹c kolokwialnie, stwarza³y szansê czerpania z nich korzyœci
finansowych.
Wspó³czeœnie infrastruktura „oznacza urz¹dzenia i instytucje us³ugowe
niezbêdne do nale¿ytego funkcjonowania spo³eczeñstwa i produkcyjnych
dzia³ów gospodarki”6.
Czy taka definicja infrastruktury zawarta w s³owniku PWN jest poprawna
i pe³na? Gdzie mo¿na dopatrzeæ siê jej braków? Otó¿ pierwszym problemem jest
to, czy definiowanie infrastruktury jedynie jako urz¹dzenia i instytucje us³ugowe
jest poprawne? Pierwsze skojarzenia zwi¹zane z infrastruktur¹ wzbudzaj¹ w wyobraŸni widok monstrualnych mostów, budynków i innych budowli, które stanowi¹ o sile i wiedzy cz³owieka w œwiecie. Infrastruktura wiêkszoœci ludziom kojarzy siê z jakimiœ udogodnieniami: ³atwiejszy dojazd (drogi), lepszy dostêp do
Internetu (nowe œwiat³owody), ³atwiejszy dostêp do lekarzy (szpitale). Czy wpisuje siê to w jakikolwiek sposób w definicjê urz¹dzenia i instytucji, które ³¹cz¹ siê
w definicji infrastruktury?
URZ¥DZENIA – mechanizm lub zespó³ mechanizmów s³u¿¹cy do wykonania
okreœlonych czynnoœci (PWN);
INSTYTUCJA – zak³ad o charakterze publicznym zajmuj¹cy siê okreœlonym
zakresem spraw (PWN)7.

5
6
7

Radziejewski R.: Ochrona Infrastruktury Krytycznej. Teoria a praktyka. PWN 2014, s. 28.
S³ownik PWN http://sjp.pwn.pl, (dostêp 22.12.2014).
S³ownik PWN http://sjp.pwn.pl, (dostêp 22.12.2014).
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Przytoczone has³a nie oddaj¹ w pe³ni istoty s³owa infrastruktura. Nie mo¿na
obiektów infrastruktury definiowaæ tylko jako mechanizmy lub zak³ady. O ile
urz¹dzenia kojarz¹ siê z czymœ co posiada w sobie jakiœ element ruchomy (mechanizm), o tyle nie jest to warunek, który musi spe³niæ obiekt infrastruktury.
Podobnie sprawa siê ma z „zak³adem o charakterze publicznym”. Jako przyk³ad
pos³u¿yæ mo¿e du¿a fabryka. Mimo ¿e nie bêdzie mia³a charakteru publicznego,
czyli nie bêdzie w³asnoœci¹ publiczn¹, mo¿e byæ nazwana infrastruktur¹. Co
wiêcej, infrastruktur¹ o strategicznym znaczeniu dla lokalnej ludnoœci.
Podejmuj¹c problem definicji s³owa „infrastruktura”, warto by³oby spojrzeæ
na nie, nie tylko przez czysto fizyczne jej znaczenie, ale przez pryzmat jej u¿ytecznoœci oraz przydatnoœci dla ludzi. Zdecydowanie wiêksze bowiem znaczenie bêdzie mia³a dla spo³ecznoœci odpowiednia dba³oœæ o drogi ni¿ o w pe³ni zmechanizowan¹ maszynê w prywatnym zak³adzie. Zatem definicja infrastruktury
powinna odnosiæ siê do liczby osób, jakie z niej korzystaj¹, i które s¹ od niej w jakiœ sposób uzale¿nione. Infrastruktura powinna mieæ zdecydowany wp³yw na
komfort ¿ycia lub na ochronê komfortu tego ¿ycia.
1.2. Infrastruktura krytyczna – co to takiego?
W naukach o bezpieczeñstwie i w zarz¹dzaniu kryzysowym s³owo infrastruktura wystêpuje bardzo czêsto (czasem wrêcz nierozerwalnie) z przymiotnikiem
„krytyczna”. Termin ten ma za zadanie nadaæ odpowiedni¹ wagê s³owa infrastruktura oraz jego znaczenie dla funkcjonowania okreœlonej jednostki terytorialnej.
Co wiêcej, samo s³owo „krytyczna” mo¿e bardziej odnosiæ siê do sytuacji, jaka ma
szansê (ale nie musi) wyst¹piæ w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek z elementów infrastruktury, maj¹cego du¿y wp³yw na prawid³owe funkcjonowanie
ró¿nych dziedzin dzia³alnoœci cz³owieka i pañstwa.
Z terminem infrastruktura krytyczna po raz pierwszy spotkano siê w 1996 r.8,
kiedy to w USA prezydent Bill Clinton utworzy³ Komisjê (President’s Commission on Critical Infrastructure Protection – PCCIP), która mia³a za zadanie
przedstawiæ wszelkie zagro¿enia, jakie mog³y mieæ wp³yw na dzia³anie i u¿ytkowanie infrastruktury krytycznej (zarówno fizyczne, jak i cybernetyczne). Zadaniem komisji sta³o siê opracowanie kompleksowej strategii i polityki krajowej,
która w najbardziej efektywny sposób mog³aby chroniæ obiekty IK. Tym samym
komisja wysz³a z propozycj¹ zmian ustawowych, które mog³yby wp³yn¹æ na poziom bezpieczeñstwa IK9.
W realiach polskich definicje IK oraz zadania podmiotów odpowiedzialnych
za jej funkcjonowanie formu³uje Ustawa o zarz¹dzaniu kryzysowym (UZK), której celem by³o przygotowanie pañstwa do odpowiedzi na coraz czêœciej wystê8

Skomra W.: Zarz¹dzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy.
PRESSCOM, Wroc³aw 2010, s. 92.
9
J. Ellis, D. Fisher,T. Longstaff, L. Pesante, R. Pethia: Report to the President’s Commission on
Critical Infrastructure Protection. Software Engineering Institute, USA 1997.
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puj¹ce sytuacje kryzysowe powstaj¹ce w wyniku wielkich awarii budowlanych,
awarii przemys³owych czy klêsk naturalnych. Zgodnie z powy¿sz¹ ustaw¹, przez
infrastrukturê krytyczn¹ nale¿y rozumieæ „systemy oraz wchodz¹ce w ich
sk³ad powi¹zane ze sob¹ funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane,
urz¹dzenia, instalacje, us³ugi kluczowe dla bezpieczeñstwa pañstwa i jego
obywateli oraz s³u¿¹ce zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a tak¿e instytucji i przedsiêbiorców. Infrastruktura
krytyczna obejmuje systemy:
a) zaopatrzenia w energiê, surowce energetyczne i paliwa,
b) ³¹cznoœci,
c) sieci teleinformatycznych,
d) finansowe,
e) zaopatrzenia w ¿ywnoœæ,
f) zaopatrzenia w wodê,
g) ochrony zdrowia,
h) transportowe,
i) ratownicze,
j) zapewniaj¹ce ci¹g³oœæ dzia³ania administracji publicznej,
k) produkcji, sk³adowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym ruroci¹gi substancji niebezpiecz10
nych” .
Wœród wymienionych systemów mo¿na wyró¿niæ (warunkuj¹c najbardziej
prosty sposób) systemy zdecydowanie specjalistyczne, ukierunkowane na konkretn¹ ga³¹Ÿ przemys³u (np. system zaopatrzenia w energiê i paliwa, ³¹cznoœæ
i sieci teleinformatyczne), jak i te ogólne i zale¿ne od innych systemów (ratownictwa, zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania administracji publicznej). O ile w pierwszym rodzaju systemów mo¿na wyodrêbniæ konkretne firmy (np. PGE, TVP), na
których spoczywaj¹ obowi¹zki wobec danych systemów (np. dobr¹ praktyk¹ jest
zachowanie standardu ISO/IEC 27002 w przypadku ochrony informacji), o tyle
w drugim przypadku odpowiedzialnoœæ za systemy wydaje siê byæ rozdrobniona
na wiele firm, organizacji lub nawet jednostek, ¿e mowa o ca³oœciowym ujêciu
problemu jest niebywale trudna i wymaga konkretnych dzia³añ na poszczególnych szczeblach w³adzy.
Definicja IK zaczerpniêta z Ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym pozwala na
doœæ szerokie spojrzenie na jej zakres. Pierwsza czêœæ definicji IK okreœla wszystkie systemy i powi¹zane z nimi funkcjonalnie obiekty, urz¹dzenia itp., które
maj¹ znaczenia dla obywateli, przedsiêbiorców i instytucji. Od razu nasuwa siê tu
problem: Czy to, co jest wa¿ne dla przedsiêbiorcy prywatnego, musi byæ wa¿ne
dla ogó³u obywateli oraz czy przedsiêbiorca jest œwiadomy swojego obowi¹zku
w stosunku do obywateli polegaj¹cego na zapewnieniu dzia³ania IK?
10

Art. 3, ust. 2 Ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym.
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Jako przyk³ad pos³u¿yæ mo¿e program komputerowy do zarz¹dzania flot¹ samochodów ciê¿arowych w firmie transportowej. Dla przedsiêbiorcy program ten
ma ogromne znaczenie. Pozwala monitorowaæ trasy pojazdów, obci¹¿enie kierowców, planowaæ przysz³e wyjazdy i prognozowaæ dochody. Nawet drobne uszkodzenia i przestoje w sprawnym dzia³aniu systemu wp³ywaj¹ na dochód przedsiêbiorcy i tym samym staj¹ siê one dla niego niedopuszczalne. Sam system i jego
otoczenie (komputery, serwery itp.) stanowi¹ dla przedsiêbiorcy wewnêtrzn¹ IK,
od której zale¿y byæ albo nie byæ jego firmy. Jakie jednak ma to znaczenie dla
zwyk³ego Kowalskiego niezwi¹zanego z prywatn¹ firm¹? OdpowiedŸ brzmi:
¿adne. Problemy z systemem nie przenios¹ siê na status maj¹tkowy Kowalskiego, nie wp³yn¹ na jego sytuacjê w pracy ani nie u³atwi¹ mu wykonywania codziennych czynnoœci. Patrz¹c z tej perspektywy, zdecydowanie w³asnoœæ przedsiêbiorców prywatnych, a tym samym infrastruktura, która daje im dochody
i odpowiedzialnoœæ za ni¹ powinna spoczywaæ na barkach przedsiêbiorców a nie
pañstwa. Z drugiej jednak strony, znaczna czêœæ firm w Polsce ju¿ jest albo dopiero przechodzi w rêce prywatne. Mowa tu nie o ma³ych rodzinnych przedsiêbiorstwach, ale o du¿ych firmach o znaczeniu lokalnym, krajowym lub nawet miêdzynarodowym. Takie firmy charakteryzuj¹ siê tym, ¿e zatrudniaj¹ du¿¹ liczbê
osób. Stanowi¹ one o dobrej kondycji zarówno gospodarczej, jak i mentalnej regionu. W rêkach bowiem lokalnych du¿ych przedsiêbiorstw le¿y zatrudnienie
znacznej czêœci okolicznych mieszkañców, a co za tym idzie wp³ywa na poziom
bezrobocia i inne bardziej „polityczne” nastroje w regionie. Tak dwojaki sposób
patrzenia na problem zmusza do refleksji, gdzie jest granica pomiêdzy infrastruktur¹ (w rozumieniu ogólnym), a infrastruktur¹ krytyczn¹? Odpowiedzi na to pytanie mo¿na znaleŸæ m.in. w kryteriach pochodz¹cych z „Zielonej Ksiêgi w sprawie Europejskiego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej”11, które wyodrêbnili Popescu i Simion:
l
dotkliwoœæ skutków w przypadku zak³óceñ i uszkodzeñ obiektów infrastruktury,
l
skutki transgraniczne uszkodzeñ infrastruktury,
12
l
wspó³zale¿noœci z innymi sektorami i systemami .
Znaczenie obiektu w kontekœcie wskazanych kryteriów pozwala dok³adniej
okreœliæ elementy decyduj¹ce o zakwalifikowania infrastruktury jako „krytyczna”.
W tym miejscu warto przytoczyæ równie¿ definicjê opracowan¹ przez ekspertów Komitetu Ochrony Cywilnej NATO. Infrastruktura krytyczna definiowana
jest w tym przypadku jako „obiekty, s³u¿by i systemy informacyjne, które s¹ tak
¿ywotne dla pañstwa, ¿e ich uszkodzenie lub zniszczenie mog³oby mieæ niebaga11

Zielona Ksiêga w sprawie Europejskiego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Bruksela 17.11.2005.
12
Cristian-Aurelian Popescu, Cristina Petronela Simion: A method for defining critical infrastructures [w:] Energy, Bucharest, 2011.
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telny wp³yw na bezpieczeñstwo pañstwa, krajow¹ gospodarkê, zdrowie i bezpieczeñstwo publiczne oraz prawid³owe funkcjonowanie rz¹du”13.

2. Ochrona IK
Z racji okreœlenia (w UZK) infrastruktury krytycznej jako elementów niebywale wa¿nych dla funkcjonowania pañstw i obywateli, szczególne znaczenie zaczyna przybieraæ praktyka ochrony IK. Obowi¹zek ochrony infrastruktury krytycznej wynika miêdzy innymi z cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz
w Sojuszu Pó³nocnoatlantyckim. Wskutek powi¹zañ systemów o aspekcie transnarodowym, uszkodzenie lub zniszczenie infrastruktury krytycznej w jednym
pañstwie ma wp³yw na pañstwa s¹siednie. Infrastruktura o takim znaczeniu
zosta³a nazwana Europejsk¹ Infrastruktur¹ Krytyczn¹ (EIK).
„Europejska infrastruktura krytyczna” lub „EIK” oznacza infrastrukturê
krytyczn¹ zlokalizowan¹ na terytorium pañstw cz³onkowskich, której
zak³ócenie lub zniszczenie mia³oby istotny wp³yw na co najmniej dwa pañstwa cz³onkowskie. To, czy wp³yw jest istotny, ocenia siê w odniesieniu
do kryteriów przekrojowych. Obejmuje to skutki wynikaj¹ce z miêdzysektorowych wspó³zale¿noœci z innymi rodzajami infrastruktury (…)”14
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Rys. 1. Europejska infrastruktura krytyczna

Nie bez znaczenia zatem pozostaj¹ uregulowania prawne wynikaj¹ce z cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej w tej kwestii. W ramach UE ustanowiono dyrektywê w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury
krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony. Ustanowi³a ona
kryteria przekrojowe i sektorowe do wytypowania takiej infrastruktury.
13

Defincja Grupy Ekspertów NATO.
Dyrektywa Rady 2008/114/WE z 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony.
14
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Kryteria przekrojowe obejmuj¹:
kryterium ofiar w ludziach;
l
kryterium skutków ekonomicznych;
l
kryterium skutków spo³ecznych.
Progi tych kryteriów ustalane s¹ przez pañstwa cz³onkowskie, na które zosta³
równie¿ na³o¿ony obowi¹zek corocznego informowania Komisji Europejskiej
o liczbie infrastruktur w poszczególnych sektorach.
Kryteria sektorowe okreœlaj¹ natomiast charakterystyczne cechy infrastruktury krytycznej pañstw cz³onkowskich. Obejmuj¹ progi liczbowe parametrów
charakterystycznych oraz funkcje infrastruktury krytycznej. Kryteria te s¹ niejawne i fakultatywne dla pañstw UE.
Mówi¹c o ochronie infrastruktury krytycznej, po raz kolejny nale¿y odnieœæ
siê do Ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym, zgodnie z któr¹ przez ochronê infrastruktury krytycznej nale¿y rozumieæ „wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do zapewnienia funkcjonalnoœci, ci¹g³oœci dzia³añ i integralnoœci infrastruktury
krytycznej w celu zapobiegania zagro¿eniom, ryzykom lub s³abym punktom
oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej
infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeñ zak³ócaj¹cych
jej prawid³owe funkcjonowanie”15.
Ustawa o zarz¹dzaniu kryzysowym, jak wspomniano wczeœniej, by³a powo³ana do ¿ycia w 2007 r. Jednak¿e ju¿ w 1997 r. po raz pierwszy w prawie polskim
wspomniano o koniecznoœci ochrony obiektów kluczowych dla Polski. Ujêto to
w Ustawie o ochronie osób i mienia w sposób nastêpuj¹cy: „Obszary, obiekty,
urz¹dzenia i transporty wa¿ne dla obronnoœci, interesu gospodarczego pañstwa, bezpieczeñstwa publicznego i innych wa¿nych interesów pañstwa podlegaj¹ obowi¹zkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje
ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne (…)”16.
Bardzo wa¿nym aktem prawnym w Polsce dotycz¹cym zagadnieñ ochrony IK
jest Ustawa o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej, zgodnie z któr¹
zapewnienie bezpieczeñstwa pañstwa zwi¹zane jest z okreœleniem obiektów
szczególnie wa¿nych dla bezpieczeñstwa i obronnoœci, ich kategorii oraz zadañ
w zakresie ich ochrony17. Dodatkowo, w 2003 r. wprowadzono rozporz¹dzenie
Rady Ministrów reguluj¹ce zasady ochrony obiektów szczególnie istotnych dla
bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa18. Dokumenty te nie odnosz¹ siê bezpoœrednio do IK, czêœæ obiektów zakwalifikowanym do IK mo¿e jednak podlegaæ
zawartym w tych dokumentach unormowaniom.
l

15

Art. 3, ust. 3 Ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym.
Art. 5, ust. 1 Ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Art 6, ust. 5, Ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, DzU z 2006 r.
nr 104, poz. 708 i 711.
18
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 24 czerwca 2003 r. W sprawie obiektów szczególnie wa¿nych
dla bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa oraz ich szczególnej ochrony, DzU z 2003 r. nr 116, poz. 1090.
16
17
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Ochrona infrastruktury krytycznej znalaz³a równie¿ swoje miejsce w Strategii
Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 2014, w której zagadnienie to ujêto nastêpuj¹co: „Niezwykle istotne jest zapewnienie warunków ochrony infrastruktury krytycznej. Infrastruktura ta obejmuje kluczowe systemy
i elementy zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo pañstwa i jego obywateli oraz sprawne funkcjonowanie organów administracji publicznej, instytucji i przedsiêbiorców. Ochrona infrastruktury krytycznej jest obowi¹zkiem operatorów
i w³aœcicieli, którzy s¹ wspierani przez potencja³ administracji publicznej.
W Polsce wdra¿ane jest nowatorskie podejœcie w tym zakresie, bazuj¹ce na
zasadach wspó³odpowiedzialnoœci zainteresowanych stron, rozbudowanej
wspó³pracy i wzajemnego zaufania. Dzia³ania pañstwa polegaj¹ na ewentualnym uruchomieniu sytemu zarz¹dzania kryzysowego na wypadek zak³ócenia
funkcjonowania infrastruktury krytycznej, a tak¿e na podnoszeniu œwiadomoœci, wiedzy i kompetencji oraz propagowaniu wspó³pracy w tym obszarze”19.
Wszystkie przytoczone wy¿ej dokumenty reguluj¹ kwestiê obowi¹zku ochrony infrastruktury krytycznej i to, na kim on spoczywa. W znacznej mierze obowi¹zek ten jest skierowany na „operatorów i w³aœcicieli”. Pozostaje zatem pytanie, czy to podejœcie jest s³uszne?
Nawet pobie¿na analiza nazw wszystkich systemów IK wskazuje, ¿e maj¹ one
kluczowe znaczenie dla bezpieczeñstwa pañstwa i obywateli. Logicznym zatem
w takim przypadku jest, ¿eby pañstwo w wiêkszym stopniu ni¿ prywatni w³aœciciele decydowa³o o infrastrukturze krytycznej. Nawet wiêcej, obywatele maj¹
prawo wymagaæ od w³adz, aby w nale¿yty sposób dba³y o ich bezpieczeñstwo.
W³aœcicielom obiektów infrastruktury zdecydowanie bardziej ni¿ na dzia³aniach prewencyjnych bêdzie zale¿a³o na dzia³aniach mog¹cych przynieœæ jakieœ
konkretne zyski. Dzia³ania prewencyjne maj¹ to do siebie, ¿e zwykle nie widaæ
efektów jakie przynosz¹. Ponadto dzia³ania te maj¹ na celu ochronê przed zdarzeniami potencjalnymi, czyli takimi, które tak naprawdê mog¹ nie wyst¹piæ. Dlatego te¿ prywatni inwestorzy, bêd¹ szukali mo¿liwoœci szybkiego ciêcia kosztów,
i zrobi¹ to zazwyczaj z puli przeznaczonej na dzia³ania zapobiegawcze i prewencyjne. Czy na ryzyko takiego zachowania mog¹ sobie pozwoliæ w³adze i oddaæ
odpowiedzialnoœæ za IK tylko w³aœcicielom? Pytanie jest trudne, ale na mocy
obowi¹zuj¹cego prawa tak robi¹.
Patrz¹c jednak z drugiej strony, to w³aœnie w³aœciciele i zarz¹dcy obiektów IK
z racji tego, ¿e maj¹ bezpoœredni kontakt z tymi obiektami s¹ najbardziej œwiadomi
zagro¿eñ, na jakie mog¹ byæ one nara¿one. To tak¿e oni w najbardziej realny sposób bêd¹ wiedzieli, jakie œrodki ochrony zastosowaæ, aby zapewniæ, b¹dŸ co b¹dŸ
swoim interesom, odpowiedni bufor bezpieczeñstwa. Wystêpuje tu jednak obawa,
czy osoba bêd¹ca w³aœcicielem bêdzie sobie w stanie sama poradziæ w przypadku
zmasowanego ataku na bêd¹c¹ w jej posiadaniu IK? Co wiêcej, jeœli jeden organ
skupia w sobie kilka systemów IK? Czy dalej musi sam dbaæ o wszystko?
19

Strategia Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2014, s. 35.
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Rozwa¿my przyk³ad. Fikcyjna rafineria bêd¹ca prywatn¹ firm¹ zaopatruj¹c¹
w paliwa znaczn¹ czêœæ kraju (równie¿ fikcyjnego). W firmie pracuje wiele osób,
gdzie wiêkszoœæ stanowi ludnoœæ lokalna, z s¹siednich miast. Na skutek ataku hakerów dochodzi do czêœciowego zatrzymania dostaw paliw do rafinerii. Jednoczesny masowy atak terrorystyczny na obiekty rafinerii oraz ruroci¹gi transportuj¹ce surowce z i do zak³adu wy³¹czaj¹ j¹ z prawid³owego funkcjonowania na
d³ugie miesi¹ce. Zak³ad staje przed groŸb¹ upad³oœci. W wyniku ataku automatycznie uszkodzone zostaj¹ systemy IK, takie jak: zaopatrzenia w energiê i paliwa;
produkcji, sk³adowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych,
w tym ruroci¹gi substancji niebezpiecznych. To jednak nie wszystko. Zak³ad
s³yn¹³ z bardzo dobrej polityki prospo³ecznej; wszystkim swoim pracownikom
i ich rodzinom zapewnia³ bezp³atn¹ opiekê medyczn¹ oferowan¹ na terenie
zak³adu (system ochrony zdrowia). Id¹c dalej tym tokiem rozumowania: na terenie zak³adu funkcjonowa³a Zak³adowa Stra¿ Po¿arna, która swoim dzia³aniem
chroni³a nie tylko zak³ad, ale równie¿ wspomaga³a w dzia³aniach Pañstwow¹
Stra¿ Po¿arn¹ (system ratowniczy). Czy wówczas, gdy w jednym zak³adzie skupia
siê zale¿noœæ wielu systemów IK mo¿na je pozostawiæ same sobie z ochrona tego
co decyduje o naszym wspólnym dobru?
Przytoczony przyk³ad pokazuje bardzo wa¿n¹ cechê wszystkich systemów,
mianowicie tak¹, ¿e s¹ one ze sob¹ œciœle powi¹zane. Dzia³ania w jednym systemie na pewno nie pozostan¹ bez oddŸwiêku w innych systemach. Taki proces,
który w sposób nieunikniony wywo³uje kolejne zdarzenia, nazywany jest „efektem domina”20 (Skomra). Ochrona IK powinna zatem przybieraæ równie uniwersalne znaczenie, a stosowanie œrodków ochrony docelowo powinno zostaæ
zoptymalizowane dla wszystkich systemów.
Szczególny przypadek wystêpuje, gdy awarie i uszkodzenia IK maj¹ znaczenie nie tylko krajowe, ale transgraniczne. Mo¿e bowiem dochodziæ do sytuacji,
gdy elementy IK przenikaj¹ siê miêdzy granicami (ma to miejsce np. w przypadku dostaw energii elektrycznej lub telefonii). Wówczas logiczne jest, ¿e ochrona
infrastruktury krytycznej przybiera wymiar miêdzynarodowy i jest wsparta
miêdzynarodow¹ wspó³prac¹.
Mówi¹c o ochronie IK, nie mo¿na pomin¹æ jeszcze jednego wa¿nego dokumentu, mianowicie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej
(NPOIK), którego „celem jest stworzenie warunków poprawy bezpieczeñstwa
IK. Wraz z innymi dokumentami programowymi sk³ada siê on na cel nadrzêdny
– podniesienie bezpieczeñstwa Polski. Decyduj¹ce znaczenie dla osi¹gniêcia tego
celu maj¹:
l
podniesienie poziomu œwiadomoœci, wiedzy i kompetencji wszystkich uczestników Programu w zakresie znaczenia IK dla sprawnego funkcjonowania pañstwa oraz sposobów jej ochrony,
20

Skomra W.: Zarz¹dzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Wyd.
PRESSCOM Sp. z o.o, Wroc³aw 2010, s. 92.
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zainicjowanie skutecznej wspó³pracy miêdzy uczestnikami Programu w ob21
szarze ochrony IK” .
Z priorytetów programu wynika, ¿e uœwiadomienie spo³eczeñstwa w dziedzinie znaczenia i ochrony IK stanowi cel nadrzêdny. W dobie coraz czêstszych ataków terrorystycznych, punkty o kluczowym znaczeniu dla pañstwa s¹ szczególnie a nie podatne. Co za tym idzie uœwiadomienie operatorów i u¿ytkowników IK
oraz wyczulenie ich na niepo¿¹dane dzia³ania osób trzecich le¿y jak najbardziej
w dziedzinie bezpieczeñstwa RP.
Na poziomie rz¹dowym oraz wojewódzkim tworzy siê ponadto plany ochrony
infrastruktury krytycznej22, które zawieraj¹:
l
wykaz obiektów i systemów IK;
l
charakterystykê zagro¿eñ dla IK oraz ocenê ryzyka ich wyst¹pienia;
l
charakterystykê zasobów mo¿liwych do wykorzystania w celu ochrony infrastruktury krytycznej;
l
warianty dzia³ania w sytuacji zagro¿eñ lub zak³ócania funkcjonowania infrastruktury krytycznej
l
warianty odtwarzania IK;
l
zasady wspó³pracy administracji publicznej z w³aœcicielami oraz posiadaczami samoistnymi i zale¿nymi obiektów, instalacji lub urz¹dzeñ IK w zakresie
jej ochrony, w tym zasady przekazywania informacji;
23
l
wskazanie terminów i tryby aktualizacji planu .
Zapewnienie ci¹g³oœci i sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej
spoczywa na administracji rz¹dowej i samorz¹dowej24. W³aœciciele oraz posiadacze obiektów, urz¹dzeñ i instalacji infrastruktury krytycznej s¹ zobowi¹zani do
ich ochrony. Ochrona ta w szczególnoœci polega na przygotowywaniu i wdra¿aniu stosownie do przewidywanych zagro¿eñ na podstawie analiz i prognoz, planów ochrony infrastruktury krytycznej na wypadek zaistnienia zagro¿enia oraz
utrzymywanie w³asnych systemów rezerwowych zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo i podtrzymuj¹cych funkcjonowanie tej infrastruktury, do czasu jej pe³nego
odtworzenia. W³aœciciele oraz posiadacze obiektów IK maj¹ równie¿ obowi¹zek
wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami
odpowiedzialnymi za ochronê infrastruktury krytycznej (s³u¿by, stra¿e, centra
zarz¹dzania kryzysowego itp.)25.
l

21

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, 2013.
Wytyczne co do planów ochrony IK zawarto w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z 30 kwietnia,
2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej. DzU z 2010 r. nr 83, poz. 542.
23
K. Sienkiewicz-Ma³yjurek, F.R. Krynojnewski: Zarzadzanie kryzysowe w administracji publicznej, s. 35.
24
Art. 23 Ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym z 2007 DzU z 2011 r. nr 22, poz. 114.
25
Problematykê wspó³pracy i obowi¹zków organów administracji publicznej i s³u¿b odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo pañstwa z w³aœcicielami elementów i ca³ych systemów IK oraz innymi s³u¿bami publicznymi i organami reguluje Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie
Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, DzU z 2010 r. nr 83, poz. 541.
22
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Do zadañ z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej nale¿¹ w szczególnoœci:
l
gromadzenie oraz wymiana informacji o zagro¿eniach dla IK,
l
opracowanie i wdra¿anie procedur na wypadek wyst¹pienia zagro¿eñ IK,
l
odtwarzanie infrastruktury krytycznej,
l
wspó³praca miêdzy administracj¹ publiczn¹ a w³aœcicielami, operatorami
oraz posiadaczami IK w zakresie jej ochrony.
Natomiast do metod ochrony infrastruktury krytycznej (rys. 1.) zaliczamy
przedsiêwziêcia takie, jak:
l
ochrona fizyczna,
l
ochrona techniczna,
l
ochrona osobowa,
l
ochrona teleinformatyczna,
l
ochrona prawna,
26
l
wsparcie etapu odbudowy .

Rys. 2. Ochrona infrastruktury krytycznej
îród³o: Prezentacja RCB na temat infrastruktury krytycznej

Zastosowanie konkretnych rodzajów ochrony powinno byæ œciœle zwi¹zane
z ocen¹ ryzyka zak³ócenia funkcjonowania IK, przy czym:
1) ochrona fizyczna – jest to zespó³ przedsiêwziêæ minimalizuj¹cych ryzyko
zak³ócenia funkcjonowania IK przez osoby, które znalaz³y siê na terenie IK
w sposób nieautoryzowany; ochrona fizyczna obejmuje ochronê osób, rozumian¹ jako dzia³ania maj¹ce na celu zapewnienie bezpieczeñstwa ¿ycia, zdrowia i nietykalnoœci osobistej, ochronê mienia, czyli dzia³ania zapobiegaj¹ce
przestêpstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a tak¿e przeciwdzia³aj¹ce
powstawaniu szkody wynikaj¹cej z tych zdarzeñ oraz niedopuszczaj¹ce do
26
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wstêpu osób nieuprawnionych na teren chroniony, a tak¿e techniczne œrodki
ochrony, czyli wykorzystanie w ochronie obiektów p³otów, barier, systemów
telewizji przemys³owej, systemów dostêpowych itp. œrodków,
2) ochrona techniczna – to zespó³ przedsiêwziêæ i procedur maj¹cych na celu
minimalizacjê ryzyka zak³ócenia funkcjonowania IK zwi¹zanego z technicznymi aspektami budowy i eksploatacji obiektów, urz¹dzeñ, instalacji lub
us³ug infrastruktury krytycznej; ochrona techniczna IK obejmuje: kwestie
zwi¹zane ze zgodnoœci¹ budynków, urz¹dzeñ, instalacji i us³ug z obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami np. budowlanymi, przeciwpo¿arowymi itp.,
dzia³ania techniczne maj¹ce na celu zmniejszenie uzale¿nienia funkcjonowania IK od zewnêtrznych us³ug, dzia³ania techniczne maj¹ce na celu zapewnienie ci¹g³oœci funkcjonowania IK,
3) ochrona osobowa – zespó³ przedsiêwziêæ i procedur maj¹cych na celu minimalizacjê ryzyka zwi¹zanego z osobami, które przez autoryzowany dostêp do
obiektów, urz¹dzeñ, instalacji i us³ug infrastruktury krytycznej, mog¹ spowodowaæ zak³ócenia w jej funkcjonowaniu; ochronê tê nale¿y zatem powi¹zaæ
z pracownikami oraz innymi osobami czasowo przebywaj¹cymi w obrêbie IK
(us³ugodawcy, dostawcy, goœcie),
4) ochrona teleinformatyczna – stanowi zespó³ przedsiêwziêæ, procedur
maj¹cych na celu minimalizacjê ryzyka zak³ócenia funkcjonowania IK
zwi¹zanego z wykorzystaniem do jej u¿ytkowania systemów i sieci teleinformatycznych; oznacza to równie¿ ochronê przed cyberatakami, cyberprzestêpstwami i cyberterroryzmem oraz skuteczne przeciwdzia³anie tego typu
incydentom,
5) ochrona prawna – zespó³ przedsiêwziêæ maj¹cych na celu minimalizacjê ryzyka zwi¹zanego z dzia³alnoœci¹ osób fizycznych lub przedsiêbiorców (prywatnych krajowych lub zagranicznych), których dzia³ania mog¹ prowadziæ do
zak³ócenia w funkcjonowaniu obiektów, urz¹dzeñ, instalacji i us³ug IK; oznacza to zastosowanie narzêdzi prawnych niedopuszczaj¹cych, przez mo¿liwoœæ kontroli i ewentualnego blokowania lub ograniczania decyzji zarz¹dów,
do np. wrogiego przejêcia, fuzji czy te¿ sprzeda¿y niektórych elementów infrastruktury, której efektem mog¹ byæ zak³ócenia w jej funkcjonowaniu,
6) plany odtwarzania, rozumiane jako odtwarzanie funkcji realizowanych przez
IK.
W ochronie IK istotne znaczenie ma równie¿ wspó³praca sektora publicznego
z sektorem prywatnym oraz wspó³praca wewn¹trz tych sektorów. Jej g³ównym
elementem jest wypracowanie na drodze konsensusu przejrzystych zasad i procedur miêdzy organami i s³u¿bami pañstwa a w³aœcicielami oraz posiadaczami samoistnych i zale¿nych IK. Wynika to z faktu, i¿ znaczna czêœæ infrastruktury,
maj¹cej kluczowe znaczenie dla bezpieczeñstwa pañstwa, znajduje siê w posiadaniu sektora prywatnego27.
27
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Istotny wp³yw na bezpieczeñstwo i ochronê IK w Polsce maj¹ równie¿ stopnie
alarmowe ustanowione na mocy Ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym, (zm. ustaw¹ z 17 lipca 2009 r.) oraz zarz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów. W ramach stopni alarmowych realizowane s¹ zadania w celu ochrony
przed atakiem i przeciwdzia³ania zagro¿eniu atakiem terrorystycznym lub sabota¿owym28. Istniej¹ cztery stopnie alarmowe: ALFA, BRAVO, CHARLIE oraz
najwy¿szy stopieñ DELTA. Ka¿dy z nich wprowadza szereg zadañ do realizacji
przez podmioty wykonawcze na rzecz ochrony infrastruktury oraz ludnoœci29.
Do zadañ realizowanych na rzecz ochrony zagro¿onej infrastruktury (nie tyko
krytycznej) przy wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego (ALFA) nale¿¹:
l
informowanie i dostêpnoœæ personelu,
l
kontrola pojazdów i osób na terenie obiektów,
l
sprawdzenie obiektów i pomieszczeñ,
l
sprawdzenie œrodków ³¹cznoœci i systemu alarmowego,
l
przegl¹d procedur i zadañ.
Do zadañ realizowanych na rzecz ochrony zagro¿onej infrastruktury przy
wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) nale¿¹ wszystkie przedsiêwziêcia pierwszego stopnia, oraz:
l
ostrze¿enie personelu,
l
odsuniêcie pojazdów od obiektów i kontrola parkowania,
l
wzmocnienie ochrony obiektów,
l
kontrola osób, baga¿u i przesy³ek pocztowych do urzêdów,
l
ochrona œrodków transportu s³u¿bowego,
l
przegl¹d zapasów i sprzêtu.
Do zadañ realizowanych na rzecz ochrony zagro¿onej infrastruktury przy
wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE) nale¿¹ wszystkie
przedsiêwziêcia pierwszego i drugiego stopnia, oraz:
l
dy¿ury dla osób funkcyjnych;
l
œcis³a kontrola osób i pojazdów, ograniczenie ogólnego dostêpu;
l
wzmocnienie s³u¿by ochronnej, uzbrojenie uprawnionych osób ochrony;
l
dodatkowe procedury ochrony i os³ony kontrwywiadowczej;
l
dodatkowe procedury ochrony w placówkach dyplomatycznych.
Do zadañ realizowanych na rzecz ochrony zagro¿onej infrastruktury przy
wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego (DELTA) nale¿¹ wszystkie przedsiêwziêcia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, oraz:
l
zapewnienie ci¹g³oœci pracy sztabów kryzysowych;
l
zidentyfikowanie wszystkich pojazdów na terenie obiektu;
l
wprowadzenie pe³nej kontroli dostêpu do obiektu;
l
prowadzenie czêstych kontroli na zewn¹trz obiektu i na parkingach;
l
ograniczenie liczby podró¿y s³u¿bowych i wizyt.
28
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Art. 23 Ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym z 2007 r., DzU z 2011 r. nr 22, poz. 114.
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Dziêki podwy¿szaniu gotowoœci podmiotów odpowiedzialnych za ochronê
infrastruktury oraz jej posiadaczy, ka¿dy stopieñ alarmowy, w zale¿noœci od powagi sytuacji, umo¿liwia u¿ycie ca³ej gamy instrumentów zmniejszaj¹cych ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub zak³ócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej.
W œwietle koñcowych rozwa¿añ o IK i jej ochronie, warto zastanowiæ siê nad
jeszcze jedn¹ kwesti¹. Czy w realiach polskich istnieje instytucja, która mia³aby
prawo i obowi¹zek kontroli i nak³adania kar za z³e praktyki w odniesieniu do infrastruktury krytycznej? Jakie bowiem znaczenie maj¹ dokumenty mówi¹ce
o ochronie infrastruktury krytycznej, jeœli nie bêdzie organu trzymaj¹cego nad
ni¹ pieczy. Nale¿a³oby zadaæ sobie pytanie, czy tak¹ kontrolê powinno sprawowaæ RCB (przygotowuj¹ce NPOIK) czy mo¿e ABW (odpowiedzialne m.in. za
ataki terrorystyczne) albo NIK (naczelny i niezale¿ny organ kontroli pañstwowej
z misj¹ stra¿nika grosza publicznego30), sprawuj¹c kontrolê nad prawid³owo
zainwestowanymi œrodkami w kontekœcie IK? A mo¿e ca³kiem inna organizacja?
Pytanie to nale¿y pozostawiæ do dyskusji.

Podsumowanie
Tematy dotycz¹ce IK s¹ ci¹gle tym elementem nauki, o którym warto dyskutowaæ, i który nale¿y rozwijaæ. Stanowi to jednak bardzo dobre Ÿród³o mo¿liwoœci i szans na nowe podejœcie do problemu i ujêcie go w mo¿liwie najciekawszy
sposób.
IK, ze wzglêdu na swoje znaczenie oraz obecnoœæ i wp³yw na wszystkie dziedziny ¿ycia, stanowi o bezpieczeñstwie ka¿dego kraju. Co wiêcej, IK czêsto jest
tym fragmentem decyduj¹cym o funkcjonowaniu pañstwa, który na pierwszy
rzut jest nara¿ony na dzia³ania maj¹ce na celu jego destabilizacjê. Dzia³ania terrorystyczne, wojenne czy wewnêtrzne akty sabota¿u s¹ tymi zdarzeniami, które
jako pierwszy obszar oddzia³ywania wybieraj¹ infrastrukturê krytyczn¹. Co wiêcej ataki na IK chyba w najwiêkszej mierze bêd¹ w stanie wp³yn¹æ na destabilizacjê porz¹dku w pañstwie oraz bezpieczeñstwa w regionie. Niepodwa¿alna jest zatem rola IK. W Polsce i Europie problem ten jest coraz bardziej dostrzegalny
i rozwijany. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w polskich realiach impulsem do podjêcia rozwa¿añ o infrastrukturze krytycznej sta³a siê UZK (Lidwa). To w³aœnie UZK sta³a
siê podstaw¹ do stworzenia NPOIK, a co za tym idzie nakreœlenia œcie¿ek postêpowania ze zdarzeniami zagra¿aj¹cymi infrastrukturze.
Ochrona IK niesie za sob¹ pewne, i to niema³e, koszty. A wszêdzie tam, gdzie
w grê wchodz¹ pieni¹dze, konieczna staje siê dok³adna analiza problemu. Im wiêcej
przeanalizowanych i poddanych dyskusji pomys³ów i propozycji dotycz¹cych OIK,
tym wiêksza szansa na znalezienie rozwi¹zania zbalansowanego miêdzy przeznaczonymi œrodkami, a zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa.
30

http://www.nik.gov.pl/o-nik/, dn. 28.01.2015 r.
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Digital Competences in the Context of the
Integrated Rescue System’s Use of ICT
Technologie informacyjno-komunikacyjne
na potrzeby zintegrowanego systemu ratowniczego
Abstract
Organisations cannot work without timely, accurate information which is
normally provided through a specific information system. All components of the
information system must share a common language, be able to mutually
communicate, and support the transmission and storage of information.
Keywords: Logistic information systems, Information and communication
technologies, Integrated Rescue System

Omówienie
Organizacje nie mog¹ funkcjonowaæ bez aktualnych i dok³adnych informacji,
zwykle dostêpnych w specyficznych systemach danych. Wszystkie komponenty
systemu informacji musz¹ posiadaæ ten sam jêzyk, aby mo¿na by³o wzajemnie siê
porozumiewaæ, przekazywaæ i przechowywaæ informacje.
S³owa kluczowe: logistyczne systemy informacji, technologie informacyjno-komunikacyjne, zinegrowany system ratowniczy
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Introduction
The level of societal safety of the citizens of the Members States of the
European Union is determined by the speed, quality and availability of services
provided to the population in situations involving a threat to the life or health of
an individual or the public, or their safety, private or public property or the
environment, or any other situation in which the affected entity is dependent on
immediate assistance. Services involving rescue operations are provided to the
Slovak Republic’s citizens by the Integrated Rescue System.

1. Logistic System and ICT
The main role of logistic information systems (LIS) is to provide the
processing, gathering, transmission and distribution of data within
organisations. LIS facilitate the transacting of business and, at the same time,
support the decision-making processes at all levels [5]. Pursuant to the planned
generally applicable objectives of logistic functions, an organisation must
function as a material and technical resource, and both accept and deliver
a quality between a reliable supplier and a reliable consumer in the required
amount, in the required place and at the required time (Dvoøák, 2007).
With regard to its specific functions, an information system is referred to as:
l
KWS – Knowledge Work System or Expert Information System;
l
GIS – Geographical Information System;
l
OIS – Office Information System;
l
CAD systems;
l
MIS – Management Information System;
l
DSS – Decision Support System;
l
TPS – Transaction Processing System;
l
EIS – Executive Information System.

Figure 1. Information flow management within a logistic network
Source [2].
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The main objective of the application of logistic information systems
in management can be defined as ensuring rational management through the
flow of information across the entire logistic network and at all hierarchic
levels.
The goals targets that determine the direction towards the main objective. In
this case, the main objective of management using a logistic information system
inevitably requires the implementation of following three partial goals:
1. Organise the efficient functioning of the flow of logistic system information;
2. Provide the necessary resources required for the flow of information (technical means, hardware. software, communications, personnel);
3. Coordinate and manage the efficient functioning of the information flow.
The processing of data to become information at a later stage requires certain
tools, referred to as information technology (IT), and the exchange of such
information requires communication technology (CT). A growing demand for
those technologies has been seen in many sectors, logistics in particular.
The design of an organisation’s information system is based on, first of all, its
functionality and purpose, taking regard also of the organisation’s available
funds.
The following are technical means commonly used in corporate
environments:
l
Desktop computers, laptops;
l
Computer accessories (processors, motherboards, memories, hard disk
drives);
l
UPS units;
l
Monitors, copiers, printers, scanners;
l
Servers, modems, WiFi, routers;
l
Digital projectors, mobile phones, wireless stations, two-way radios.
A man is the biggest threat to an information system, be it due to intentional
action or negligence. To create a well-functioning information system, a man is
inevitable at all stages of the preparation, from the information system project
definition and preparation up to the launch and improvement of the information
system [4]. All preparatory stages require the involvement of various credible
and trained persons. The following problems may arise during the information
system building stage:
l
Inappropriate selection and preparation of people;
l
Unclear definition of responsibilities;
l
Unclear definition of powers;
l
Management’s reluctance to listening to others’ opinions.
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1.1. Information and Communication Technology Used by the Integrated
Rescue System
This refers to the use of electronic telecommunications means for the
standardised data exchange between entities and transmission of structured
business data based on agreed electronic messaging standards between computer
systems within an organisation alone. Electronic data interchange (EDI) allows
data transmission via the public telephone network or Internet using fixed or
mobile lines, or satellite or radio transmission [3]. The transmission of complete
data packets in a structured form is enabled in communications between
partners using the EAN code. Real-time transport monitoring within the logistic
chain helps to track the position during transport and monitor the time to
delivery, and respond flexibly to customer’s requirements.
Monitoring technologies include the following:
l
Global Positioning System – GPS;
l
Geographical Information System – GIS;
l
Events Activated Tracking System – EATS.
The Global Positioning System is a satellite based localisation system initially
developed by the US Ministry of Defence for military purposes. At a later time,
the Congress approved its use in the civilian sector, subject to certain
restrictions. GPS is able to independently provide positioning information
24 hours a day. The Geographical Information System is a system representing
spatial data of the real world. It allows the data gathering, searching and
storing. The following criteria are taken in regard in the representation of the
processed data:
l
The position relative to a defined coordinate system;
l
Descriptive properties (various statistical data);
l
Spatial relations to other objects.
It contains a multitude of precise geographical data, such as a road network
mapped by a GPS device, complemented with the street system, objects of
interest, areas derived from the satellite imagery of the Earth and GPS
measurements [1]. Automatic vehicle location is based on the transmission of
information in certain time intervals. The unit is activated as the vehicle is
started. When the vehicle is turned off, the unit stops to transmit information.
The Events Activated Tracking System is an active monitoring system triggered
by events, designed to secure the vehicle and enhance the driver’s safety.
The Integrated Rescue System (IRS) uses a system supporting the
management and processing of information within the communication
information infrastructure of IRS. The system, proven in practice, is used to
receive emergency calls and coordinate rescue operations by allowing accurate
decision-making. The system also provides real-time access to necessary
information for all rescue forces. It creates optimum pre-conditions to facilitate
the saving of lives and property by supporting the adoption of right decisions.
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The following software applications are most common in real practice:
CordCom, Radmon, Sehis 97, Action Report, Redat and geographic information
systems.
CordCom, a management support software helps to coordinate the rescue
action sequence, from the receipt and identification of a an emergency call to the
dispatch of the police, fire brigade, emergency medical service, mountain rescue
service, mine rescue service, civil defence chemical control labs, railway police
and other rescue corps to the site, as well as a retrospective analysis of action with
a view to improving the management of rescue operations.
The use of the Geographic Information System (GIS) and Communication
System of IRS is an inevitable prerequisite for localising the caller and quickly
analysing the events and the surrounding situation. Obtaining information is
important for an as precise as possible definition of the conditions of
intervention by one or more IRS corps. This application contains a set of GIS
tools supporting the work with maps, complemented with specific tools for
working with events. It allows very comfortable and fast map searching, which is
inevitable in situations when every second matters.

Figure 2. Working principle of a management support system
Source: [3].
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Radmon, a radiation monitoring software collects, processes and stores
continuous radiation measuring results. The continuous radiation monitoring
system comprises monitoring points distributed across a specific area.
A measuring station incorporates a probe serving as the ionising radiation
detector, a computer and software. The measuring in a normal mode is made
every ten seconds and the readings can be averaged on hourly a daily bases. The
system triggers the emergency mode by giving out an acoustic alarm signal when
the warning level is exceeded.
Sehis 97 is a comprehensive system used to warn and notify persons. The user
software comprises modules that allow the two-way selective control of sirens
and support interim warning system testing. It also allows data communication
and RDS messaging between the different warning and notification systems. It is
based on the technology of the national warning system which currently
encompasses over 2000 sirens controllable from 30 warning centres.
Action Report is a software application used by the Fire and Rescue Force in
addition to the management support system mentioned above (CordCom). The
system used for statistical monitoring by station. The overall course of an action
is recorded in the system, including the names of the involved staff, type and
place of action, a detailed description of the location, times of arrival to and
departure from the site and the duration.

Conclusion
An uninterrupted flow of information is crucial to a quick response and
correct decisions at all management levels. A particularly important
organisational step is, therefore, the deployment of advanced information and
communication technology to facilitate the work. The information system of the
Integrated Rescue System constitutes a fundamental pillar in ensuring the state’s
security. Any failures of the information system and communication are
unacceptable since quick response is the critical factor in situations concerned
with saving human lives that often involve a race against time.
The informatisation of public administration and general government should
be seen in the context of the employment and use of information and
communication technology (ICT) as a controlled process that should take place
across the entire structure. It is a process of creating societal, legislative,
methodological, technological, organisational and staffing conditions to enable
and manage the efficient application of ICT in the exercise of administration and
government. The result of this process is an efficient electronic form of
government, e-Government.

66

Zeszyty Naukowe SGSP nr 54 (2) 2015

References
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Balarin J.: Geografický informaèný systém. Civilná ochrana. 2012, Year 14, Issue No.1,
ISSN 1335-4094.
Balog M., Straka M.: Logistické informaèné systémy. Košice: EPOS, 2005, p. 208,
ISBN 80-8057-660-2.
Dvorak Z.: Informatizácia, informaèné systémy a bezpeènostný manažment. Žilina:
2007, ISBN 978-80-8070-783-3.
Gubalová J.: Využitie informaèných a komunikaèných technológií vo vzdelávaní
dospelých. Banská Bystrica: Obèianske združenie Strategy, 2009. pp. 1-7. ISBN
978-80-970285-0-3.
Viestova K.: Lexikón logistiky. 2nd edition. Bratislava: Iura Edition, 2007, p. 204, ISBN
978-80-8078-160-6.

mgr Iwona £ADZIAK
Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej

Zarz¹dzanie przez kontrolê zarz¹dcz¹
w jednostkach sektora finansów publicznych
Management by the Management Control
in the Units of Public Finances Sector
Omówienie
W artykule podjêto problematykê z zakresu funkcjonowania kontroli zarz¹dczej
w jednostkach sektora finansów publicznych, przedstawiono genezê i istotê
kontroli zarz¹dczej. Zaprezentowano tak¿e poziomy i zakres odpowiedzialnoœci za
jej funkcjonowanie w sektorze finansów publicznych. W dalszej czêœci artyku³u
omówiono standardy kontroli zarz¹dczej oraz narzêdzia kontroli zarz¹dczej
stosowane w sektorze finansów publicznych. Nastêpnie przedstawiono istotê
bud¿etu zadaniowego bêd¹cego istotnym elementem systemu kontroli zarz¹dczej.
Zwrócono te¿ uwagê na istotê i rolê audytu wewnêtrznego w procesie kontroli
zarz¹dczej. Podjêto próbê wskazania g³ównych Ÿróde³ s³aboœci funkcjonowania
kontroli zarz¹dczej. W koñcowej czêœci artyku³u sformu³owano wnioski i uwagi
odnoœnie doskonalenia sytemu kontroli zarz¹dczej w aspekcie poszukiwania
skutecznych i efektywnych rozwi¹zañ w zarz¹dzaniu jednostkami.
S³owa kluczowe: audyt wewnêtrzny, bud¿et zadaniowy, finanse publiczne,
jednostki sektora finansów publicznych, kontrola zarz¹dcza, mierniki

Summary
The article discusses the problems of management control in the units of public
finances sector, its genesis and the essence of the control. The author describes the
levels and the scope of responsibility for its functioning in the public sector.
The next part of the article presents the standards of management control and the
tools used in public finances sector. The author presents the idea of task budget
being the crucial element of management control. The attention is paid to the idea
and the role of internal audit in the process of management control. The author
tries to describe the sources of weakness in the management control functioning.
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The last part of the article presents some conclusions concerning the improvement
of management control system while searching for the most effective solutions in
units management.
Keywords: internal audit, task budget, public finances, units of public finances
sector, management control, measures

Wstêp
Z koñcem 2014 r. up³ynê³o piêæ lat obowi¹zywania przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych1, nak³adaj¹cych na kierowników jednostek
sektora publicznego obowi¹zek zapewnienia prawid³owego funkcjonowania
kontroli zarz¹dczej w zarz¹dzanych przez nich jednostkach. Obowi¹zkiem zapewnienia kontroli zarz¹dczej zosta³y objête wszystkie jednostki sektora finansów
publicznych. Doœwiadczenia tego okresu daj¹ mo¿liwoœæ spojrzenia na wdro¿ony
model kontroli zarz¹dczej w sektorze publicznym z ró¿nych perspektyw. W okresie minionych piêciu lat zosta³y wypracowane okreœlone wzorce rozwi¹zañ, wydano wytyczne zawarte w komunikatach Ministra Finansów, opracowano szereg
publikacji. Zdobyto praktyczn¹ wiedzê oraz doœwiadczenie przydatne w dalszym
unowoczeœnianiu i doskonaleniu procesu zarz¹dzania jednostkami sektora finansów publicznych. W sposób ci¹g³y d¹¿y siê do poprawy jakoœci dzia³alnoœci
prowadzonej przez te jednostki oraz efektywnoœci i skutecznoœci realizacji postawionych przed nimi celów i zadañ. Istot¹ wprowadzanych rozwi¹zañ jest sta³e
unowoczeœnianie administracji publicznej poprzez ukierunkowanie jej na jakoœæ
oraz efektywnoœæ dzia³ania przy wykorzystaniu mechanizmów wyznaczania celów i mierników, tj. bud¿etowania zadaniowego.
W zwi¹zku z dynamicznie zmieniaj¹cym siê otoczeniem, w którym funkcjonuj¹ jednostki sektora finansów publicznych w wyniku postêpuj¹cej globalizacji,
wzrostem ryzyka prowadzonej dzia³alnoœci w sytuacji wyst¹pienia kryzysu finansowego, spowolnienia rozwoju gospodarczego oraz postêpuj¹cego starzenia siê
spo³eczeñstw, zaistnia³a potrzeba dokonywania zmian w procesie zarz¹dzania finansami publicznymi, adekwatnie do aktualnie wystêpuj¹cych uwarunkowañ
realizowanych zadañ publicznych.
Reforma zmian rozwojowych, jakie podejmuj¹ poszczególne pañstwa w celu
poprawy sprawnoœci i efektywnoœci swoich systemów dostarczania dóbr i us³ug
publicznych wpisa³a siê w g³ówny nurt prac badawczych i wdro¿eniowych okreœlanych w literaturze œwiatowej jako nowe zarz¹dzanie publiczne – New Public
Management (NPM), w zakresie którego szczególnie wa¿nym narzêdziem w ocenie wydatków jest bud¿et zadaniowy (Performance Budgeting).

1

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
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W modelu tym obywatel jest rozpatrywany zarówno jako klient jednostek sektora finansów publicznych, jak te¿ jako podatnik, który finansuje dzia³alnoœæ
tych jednostek.
W ró¿nych podejœciach nowego zarz¹dzania wydatkami publicznymi wystêpuje kilka punktów wspólnych, spoœród których mo¿na wymieniæ2:
l
skupienie uwagi na efektach,
l
jasno sformu³owane cele oraz mierniki,
l
elastyczne organizacje i formy zatrudnienia.
Obecnie na œwiecie wystêpuj¹ dwa najwa¿niejsze nurty modernizowania systemów zarz¹dzania w administracji publicznej3:
1. Koncepcja Nowego Zarz¹dzania Sektorem Publicznym (New Public Management – NPM) dominuj¹ca w takich krajach, jak Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Austria, Szwecja;
2. Koncepcja Modernizuj¹cego siê Rz¹du (Reinventing Government) dominuj¹ca w Stanach Zjednoczonych.
Œwiat podlega ci¹g³ym przemianom wynikaj¹cym z globalizacji, zmian cywilizacyjnych oraz postêpu technologicznego. Przemiany te zarówno w skali gospodarek narodowych, jak i gospodarki œwiatowej wywieraj¹ wp³yw na rolê, kszta³t
i zadania, jakie pe³ni sektor publiczny. S¹ one zale¿ne nie tylko od poziomu ekonomicznego i technicznego gospodarki, ale przede wszystkim od czasu i przestrzeni w jakiej ten sektor funkcjonuje4.
Powy¿sze uwarunkowania, jak równie¿ oczekiwania obywateli co do poprawy
jakoœci œwiadczonych us³ug publicznych, sk³aniaj¹ administracjê pañstwow¹ do
reformowania systemów zarz¹dzania finansami publicznymi, czyni¹c je bardziej
sprawnymi i efektywnymi. W przypadku organizacji rz¹dowych i nienastawionych na zysk miar¹ sukcesu ich organizacji powinna byæ skutecznoœæ i efektywnoœæ zaspokajania potrzeb podmiotów, które s¹ odbiorcami us³ug danej organizacji5.
W ostatnich latach w sektorze publicznym, w celu racjonalnego i efektywnego
gospodarowania œrodkami publicznymi, k³adzie siê coraz wiêkszy nacisk na koniecznoœæ poprawy efektywnoœci realizowanych zadañ, jakoœci œwiadczonych
us³ug oraz dostarczanych dóbr, przy ograniczonych zasobach publicznych. Kluczowym zaœ instrumentem polityki spo³eczno-gospodarczej Unii Europejskiej
jest efektywnoœæ wydatkowania œrodków z bud¿etu Unii Europejskiej.
2

T. Lubiñska (red.): Nowe zarz¹dzanie publiczne – skutecznoœæ i efektywnoœæ. Bud¿et zadaniowy
w Polsce, Difin, Warszawa 2009, s. 33.
3
Skrypt Zarz¹dzanie finansami publicznymi – narzêdzia zarz¹dzania finansami publicznymi oraz
efektywne sposoby wydatkowania œrodków publicznych, s. 3, http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/73_0.pdf.
4
J. Kleer, A. Karpiñski, S. Owsiak: Spór o przysz³oœæ sektora publicznego, Warszawska Drukarnia
Naukowa PAN, Warszawa 2005, s. 19.
5
R.S. Kaplan, D.P. Norton: Strategiczna karta wyników. Jak prze³o¿yæ strategiê na dzia³anie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 167.
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Œwiatowy kryzys gospodarczy, który rozpocz¹³ siê w 2008 r. przyczyni³ siê do
wzrostu zad³u¿enia oraz spowodowa³ problemy w zachowaniu równowagi bud¿etowej w wielu pañstwach. Na skutek kryzysu finansowego i gospodarczego wiele
rz¹dów pañstw stanê³o przed powa¿nymi wyzwaniami. Zaistnia³a koniecznoœæ
podejmowania niezbêdnych dzia³añ zapewniaj¹cych sta³¹ kontrolê nad wydatkami publicznymi, przy jednoczesnej potrzebie stymulowania rozwoju gospodarczego. Kszta³towanie siê salda rachunku obrotów bie¿¹cychw poszczególnych
krajach pocz¹wszy od 2007 r. przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Saldo rachunku obrotów bie¿¹cych bilansu p³atniczego w latach 2007–2020 (% PKB)

îród³o: Table A11. Advanced Economies: Balance on Current Account (Percent of GDP), World Economic and Financial Surveys World Economic Outlook Uneven Growth Short- and Long- Term Factors,
International Monetary Fund April 2015, s. 188, https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/ 01/pdf/
text.pdf.

W celu ograniczenia ryzyka wzrostu deficytu na rachunku obrotów bie¿¹cych
oraz zachowania równowagi p³atniczej niezbêdnym okaza³o siê przeprowadzenie
reformy finansów publicznych. W poszczególnych pañstwach podejmuje siê dzia³ania w kierunku ci¹g³ego usprawniania istniej¹cych metod zarz¹dzania œrodkami publicznymi. Poszukuje siê innowacyjnych rozwi¹zañ, które zapewni³yby jak
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najwiêksz¹ skutecznoœæ w wydatkowaniu œrodków publicznych. Zgodnie z wymogami zawartymi w pakcie stabilnoœci i wzrostu zawartym przez pañstwa
cz³onkowskie Unii Europejskiej: deficyt bud¿etowy (planowany lub rzeczywisty) nie mo¿e przekroczyæ – 3% PKB, a wskaŸnik zad³u¿enia nie mo¿e byæ wy¿szy ni¿ 60% lub powinien maleæ w kierunku tej wartoœci.
Kszta³towanie siê deficytu bud¿etowego oraz d³ugu publicznego w stosunku
do PKB w pañstwach UE przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Saldo i d³ug sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych 2010–2013 (w % PKB)

îród³o: Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics explained/index.php/File: Public_balance_and_general_government_debt,_201013_(%C2%B9)_(%25_of_GDP)_YB15.png

W polskiej administracji publicznej równie¿ d¹¿y siê nieustannie do poprawy
skutecznoœci jej dzia³ania oraz racjonalnego i efektywnego gospodarowania œrodkami publicznymi. W tym celu w Polsce od 1 stycznia 2010 r. wprowadzono
ustaw¹ o finansach publicznych obowi¹zek kontroli zarz¹dczej w jednostkach
sektora finansów publicznych6. Zgodnie z jej postanowieniami dzia³ania podejmowane w ramach kontroli zarz¹dczej powinny zapewniæ realizacjê celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczêdny i terminowy. Wprowadzone zosta³o
bud¿etowanie zadaniowe, które w przeciwieñstwie do tradycyjnych systemów
zarz¹dzania zapewnia wiêksz¹ przejrzystoœæ finansów publicznych, jak równie¿
6

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.).
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dostarcza informacji o wynikach realizacji zadañ publicznych, które mo¿na mierzyæ za pomoc¹ odpowiednio dobranych mierników.
Wdra¿anie systemu bud¿etowania zadaniowego oraz planowania wieloletniego sta³o siê jednym z najistotniejszych elementów reformy finansów publicznych
w Polsce. Bud¿et zadaniowy jest narzêdziem spe³niaj¹cym wymogi jawnoœci gospodarki bud¿etowej, umo¿liwiaj¹cym sprawne zarz¹dzanie zadaniami publicznymi oraz osi¹ganie ustalonych celów. Jest on metod¹ planowania polegaj¹ca na
zarz¹dzaniu finansami publicznymi przez rezultaty, polegaj¹c¹ na powi¹zaniu
ka¿dego wydatku ze œrodków publicznych z mierzalnym celem bud¿etowym.
Wspó³czesne planowanie wydatków ze œrodków publicznych powinno w sposób
bardziej przejrzysty dostarczaæ informacji obrazuj¹cych powi¹zanie poniesionych kosztów z osi¹gniêtymi rezultatami.

1. Geneza i istota pojêcia kontroli zarz¹dczej a audyt
wewnêtrzny
Zgodnie ze S³ownikiem jêzyka polskiego kontrola to porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym i ustalanie ewentualnych odstêpstw, sprawdzanie,
czy coœ jest zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami; nadzór nad czymœ, czuwanie
nad prawid³owym przebiegiem czegoœ, wp³yw na rozwój wydarzeñ7.
Teoriê kontroli zapocz¹tkowa³ w polskiej literaturze naukowej K. Adamiecki.
Najpe³niejszy wyk³ad rozumienia istoty, roli i zadañ kontroli zawar³ w artykule
„Kontrola jako zasada naukowej organizacji”, „Przegl¹d Organizacji” nr 5/19278.
Adamiecki ustanowi³ w naukowej literaturze z zakresu teorii (nauki) zarz¹dzania
kanon analizy kontroli, okreœli³ jej rolê i znaczenie w procesie zarz¹dzania. Okreœli³ kontrolê jako jedn¹ z czterech faz (etapów) naukowej organizacji (zarz¹dzania): analizy, planu, wykonania i kontroli. W jego rozumieniu przed kontrol¹
stoj¹ dwa wa¿ne zadania:
1) sprawdzanie, czy wykonanie zgadza siê z planem, czyli wzorcem, który zosta³
ustalony na podstawie analizy; wykazanie stopnia odchylenia wykonania od
wzorca,
2) wskazanie przyczyn odchyleñ wykonania od ustalonego planu (wzorca), które
pozwol¹ ustaliæ nastêpny, bardziej doskona³y plan (wzorzec).
Wed³ug K. Adamieckiego celem ci¹g³ej kontroli jest doprowadzenie do powstania coraz to mniejszych odchyleñ miêdzy planem a wykonaniem (stanem
rzeczywistym). Konieczne jest formu³owanie mierzalnych wzorców (mierników)
jako odniesieñ w procesie kontroli. Naukowe zarz¹dzanie przez kontrolê jest warunkiem sprawnego i racjonalnego dzia³ania w ka¿dej dziedzinie. K. Adamiecki
podkreœla³ przy tym, ¿e kontrola powinna byæ przeprowadzana w sposób osz7

Nowy s³ownik jêzyka polskiego, PWN, Warszawa 2002, s. 353-354.
B.R. Kuc: Kontrola w systemie zarz¹dzania. Funkcje i dysfunkcje, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2006, s. 13-17.
8
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czêdny, z nastawieniem na osi¹gniêcie najwiêkszego wyniku u¿ytecznego przy
mniejszym nak³adzie œrodków, tj. kontrola nie powinna byæ zbyt z³o¿ona i kosztowna. Nie mo¿e byæ te¿ nadmierna, gdy¿ kontrola jest œrodkiem w zarz¹dzaniu, a nie celem. K. Adamiecki twierdzi³, ¿e kontrola powinna skupiaæ siê na elementach strategicznych, uwzglêdniaj¹c stopieñ wa¿noœci czynników, które mog¹
mieæ wp³yw na wynik wykonania i na jego odchylenia od ustalonego wzorca.
Polska jeszcze przed przyst¹pieniem do Unii Europejskiej jako kraj kandydacki zobowi¹zana zosta³a do opracowania i wdro¿enia systemu zarz¹dzania finansowego i kontroli, zw³aszcza w jednostkach sektora finansów publicznych, w celu
zapewnienia gospodarnoœci i efektywnoœci gromadzenia i wydatkowania œrodków publicznych oraz gospodarowania mieniem. Wymogiem by³o równie¿
wprowadzenie audytu wewnêtrznego, jako narzêdzia oceny i doradztwa dla kadry zarz¹dzaj¹cej oraz uwzglêdnienie miêdzynarodowych standardów kontroli
finansowej i audytu wewnêtrznego. Dzia³ania te mia³y na celu zadbanie nie tylko
o narodowe interesy finansowe, ale równie¿ ca³ej Wspólnoty. Wi¹za³y siê one ze
zdyscyplinowaniem i racjonalizacj¹ wydatkowania œrodków publicznych pochodz¹cych z Unii Europejskiej, zapewnieniem prawid³owego ich wykorzystania
i zapobieganiem nadu¿yciom finansowym.
Kwestie istotnoœci kontroli finansowej w szeroko rozumianym zakresie podkreœlane by³y ju¿ w trakcie negocjacji akcesyjnych i znalaz³y odzwierciedlenie
w dokumencie Agenda 2000, opracowanym przez Komisjê Europejsk¹. Koniecznoœæ wprowadzenia do administracji publicznej audytu wewnêtrznego stanowi³a
wype³nienie zobowi¹zañ negocjacyjnych z Uni¹ Europejsk¹, o czym stanowi³
rozdzia³ 28 „Kontrola finansowa”. Instytucja audytu wewnêtrznego zosta³a
wprowadzona do polskiego ustawodawstwa w wyniku nowelizacji ustawy o finansach publicznych ustaw¹ z 27 lipca 2001 r.9 Ustawa okreœli³a definicjê audytu
wewnêtrznego jako: „ogó³ dzia³añ, przez które kierownik jednostki uzyskuje
obiektywn¹ i niezale¿n¹ ocenê funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki
finansowej pod wzglêdem legalnoœci, gospodarnoœci, celowoœci, rzetelnoœci, a tak¿e
przejrzystoœci i jawnoœci”. Dzia³ania audytu wewnêtrznego zosta³y ukierunkowane na kwestie dzia³alnoœci finansowej.
Kolejna nowelizacja ustawy o finansach publicznych ustaw¹ z 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych10 wprowadzi³a now¹ definicjê audytu wewnêtrznego nakierowuj¹c¹ jego dzia³ania g³ównie na ocenê pewnoœci osi¹gania celów,
oraz poszerzone o czynnoœci doradcze. Wy¿ej wymieniona ustawa zdefiniowa³a
audyt wewnêtrzny jako: „ogó³ dzia³añ obejmuj¹cych niezale¿ne badanie systemów zarz¹dzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej,
w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywn¹ i niezale¿n¹ ocenê
9

Ustawa z 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie
pracy Rady Ministrów oraz zakresie dzia³ania ministrów, ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej oraz
ustawy o s³u¿bie cywilnej (DzU z 2001 r. nr 102, poz. 1116).
10
Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104).
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adekwatnoœci, efektywnoœci i skutecznoœci tych systemów oraz czynnoœci doradcze, w tym sk³adanie wniosków, maj¹ce na celu usprawnienie funkcjonowania
jednostki”.
Nastêpnie, z uwagi na potrzebê zwiêkszenia zakresu i skutecznoœci kontroli
wewnêtrznej w jednostkach sektora finansów publicznych, pojêcie „kontroli finansowej” zosta³o zast¹pione okreœleniem o szerszym znaczeniu: „kontrola
zarz¹dcza”.
Wed³ug interpretacji Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych
przewa¿aj¹ca czêœæ elementów „kontroli zarz¹dczej”, w tym cele i standardy, nie
stanowi¹ nowoœci w polskiej administracji publicznej. Kontrola zarz¹dcza, wprowadzona jako nowe pojêcie w przepisach prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, nie
tworzy co do zasady nowych i dotychczas nieznanych wymagañ w zakresie
zarz¹dzania w administracji11.
System kontroli zarz¹dczej ma na celu u³atwienie zarz¹dzania organizacj¹
w sposób uporz¹dkowany. Wdro¿enie kontroli zarz¹dczej wi¹¿e siê z wprowadzeniem obowi¹zku stosowania okreœlonych narzêdzi s³u¿¹cych do usuniêcia
s³aboœci zauwa¿onych a priori przez ustawodawcê (np. w zakresie obowi¹zku planowania dzia³alnoœci w dzia³ach administracji rz¹dowej)12.
System kontroli zarz¹dczej oparty jest na modelu kontroli wewnêtrznej
COSO oraz na wskazówkach dla standardów kontroli wewnêtrznej INTOSAI
dotycz¹cych sektora publicznego13, znanej w sektorze prywatnym gospodarki
i w administracji publicznej innych pañstw oraz w administracji KE jako kontrola wewnêtrzna (internal control).
Pojêcie kontroli zarz¹dczej czêsto nies³usznie rozumiane jest jako kolejny rodzaj kontroli. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, kontroli
zarz¹dczej nie powinno uto¿samiaæ siê z wewnêtrzn¹ kontrol¹ finansow¹, jak te¿
ograniczaæ jej do wykonywania samych czynnoœci kontrolnych. Kontrola
zarz¹dcza jest systemem bardziej z³o¿onym od tradycyjnie pojmowanej kontroli
w administracji publicznej. Jej zadaniem jest sprawiæ, aby celem postawione
przed jednostkami sektora finansów publicznych zosta³y osi¹gniête.
Kontrola wewnêtrzna (internal control), termin u¿ywany w anglosaskim rozumieniu tego s³owa, zarówno w przedsiêbiorstwach, jak i administracji publicznej, oznacza zespó³ rozwi¹zañ znajduj¹cych siê wewn¹trz poszczególnych instytucji, dopasowanych do charakteru jednostki oraz realizowanych przez ni¹
zadañ, zabezpieczaj¹cy przed niewykonaniem zadañ, marnotrawieniem zasobów
oraz wbudowanych w bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ14.
11

Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Kontrola zarz¹dcza w sektorze finansów
publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0), Warszawa,
luty 2012 r., www.gov.pl, s. 18.
12
K. Winiarska (red.): Kontrola zarz¹dcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Wolters
Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012 s. 7.
13
K. Winiarska (red.): Kontrola zarz¹dcza w jednostkach…, op. cit., s. 21.
14
Tam¿e, s. 24.
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Pojêcie kontroli zarz¹dczej zosta³o wprowadzone do porz¹dku prawnego
ustaw¹ z 27 sierpnia 2009 r.15. Podstawy organizacji kontroli zarz¹dczej, jej cele
oraz kryteria zosta³y okreœlone w odrêbnym Rozdziale 6 Dzia³u I Zasady finansów publicznych (art. 68-71 ustawy). Zgodnie z zapisami ustawy (art. 68 ust. 1)
kontrolê zarz¹dcz¹ stanowi: „ogó³ dzia³añ podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadañ w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczêdny i terminowy”.
Przytoczone powy¿ej zapisy ustawy wskazuj¹, ¿e instytucja kontroli zarz¹dczej zawiera w swej nazwie wyraŸne odwo³anie do zarz¹dzania jednostk¹, przy
czym najistotniejszym jej elementem jest system wyznaczania celów i zadañ oraz
monitorowania stopnia ich realizacji. Celem ustawodawcy wprowadzaj¹cego
kontrolê zarz¹dcz¹ by³o objêcie jej zakresem wszystkich aspektów dzia³alnoœci
jednostki.
Wprowadzeniem kontroli zarz¹dczej zosta³a zainicjowana innowacyjnoœæ
w zarz¹dzaniu jednostkami sektora finansów publicznych. Polega ona przede
wszystkim na zmianie sposobu patrzenia na jednostkê: odejœcia od skupiania siê
na zapewnieniu zgodnoœci z przepisami prawa w poszczególnych aspektach jej
dzia³alnoœci na rzecz spojrzenia na jednostkê ca³oœciowo w kontekœcie celów, jakie ma do zrealizowania16. Nowatorstwo rozwi¹zañ przyjêtych w ramach kontroli
zarz¹dczej polega na wprowadzeniu elementu rozliczalnoœci stopnia osi¹gniêcia
planowanych celów i zadañ przy wykorzystaniu odpowiednich mierników. Nastêpuje nakierowanie na realizacjê celów, a nie jak do tej pory, na dzia³ania, bez
zwracania uwagi na efekty.
Znowelizowana ustawa zobowi¹zuje do zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarz¹dczej ju¿ nie tylko kierownika jednostki sektora finansów publicznych, ale tak¿e nale¿y do obowi¹zków ministra
kieruj¹cego danym dzia³em administracji rz¹dowej, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodnicz¹cego zarz¹du jednostki samorz¹du terytorialnego.
Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych zawartymi w Rozdziale 6 Dzia³u I, na dzia³ach administracji rz¹dowej spoczywa obowi¹zek opracowania planu dzia³ania i sprawozdania z wykonania tego planu oraz z³o¿enie oœwiadczenia o stanie kontroli zarz¹dczej. Minister kieruj¹cy dzia³em mo¿e zobowi¹zaæ
kierownika jednostki w dziale do sporz¹dzania planu dzia³alnoœci, sprawozdania z jego wykonania oraz sk³adania oœwiadczeñ o stanie kontroli zarz¹dczej.
Wójt, burmistrz, prezydent miasta lub przewodnicz¹cy zarz¹du jednostki samorz¹du terytorialnego równie¿ mog¹ sporz¹dziæ plan dzia³alnoœci, sprawozdanie i oœwiadczenie o stanie kontroli zarz¹dczej, przystosowuj¹c do samorz¹du
terytorialnego rozwi¹zania wyznaczone dla administracji rz¹dowej. Wdro¿enie

15

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1240).
Departament Polityki Wydatkowej Ministerstwo Finansów: Kontrola zarz¹dcza w jednostkach
samorz¹du terytorialnego, Biuletyn nr 1 (14)2015, Warszawa, marzec 2015, s. 5.
16
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tych rozwi¹zañ wymaga jednak wydania przez organ stanowi¹cy lub wykonawczy jednostki samorz¹du terytorialnego w³aœciwego aktu normatywnego17.
W celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania kontroli zarz¹dczej konieczne s¹ aktywne i skuteczne dzia³ania zarówno ze strony kierownika jednostki,
jak i wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych, bior¹cych udzia³ w zarz¹dzaniu jednostk¹. Niezbêdne jest stosowanie szeregu mechanizmów kontrolnych w formie regulaminów, instrukcji, procedur, zasad postêpowania oraz powierzania obowi¹zków i upowa¿nieñ.
Nadrzêdnym celem kontroli zarz¹dczej jest d¹¿enie do zapewnienia wysokiego poziomu zarz¹dzania jednostk¹, w tym usprawnianie ³adu organizacyjnego.
Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa o finansach publicznych stanowi, ¿e celem kontroli zarz¹dczej jest zapewnienie w szczególnoœci18:
1) zgodnoœci dzia³alnoœci z przepisami prawa oraz procedurami wewnêtrznymi;
2) skutecznoœci i efektywnoœci dzia³ania;
3) wiarygodnoœci sprawozdañ;
4) ochrony zasobów;
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postêpowania;
6) efektywnoœci i skutecznoœci przep³ywu informacji;
7) zarz¹dzania ryzykiem.
Zadaniem kontroli jest wiêc identyfikowanie negatywnych zjawisk, które zagra¿aj¹ dzia³alnoœci jednostek sektora finansów publicznych, ustalanie ich przyczyn rozmiarów i skutków, jak równie¿ wskazanie osób odpowiedzialnych za podejmowanie adekwatnych dzia³añ maj¹cych na celu zapobieganie b¹dŸ minimalizowanie powstawania odchyleñ od ustalonych norm w przysz³oœci.
U¿yte przez ustawodawcê w art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych sformu³owanie: „zapewnienia w szczególnoœci” oznacza, ¿e ustawa wymienia tylko
przyk³adowe cele i nie stanowi¹ one katalogu zamkniêtego. Wymienione w ustawie cele kontroli zarz¹dczej s³u¿¹ jako pewnego rodzaju zbiór drogowskazów dla
organów zarz¹dzaj¹cych oraz personelu pracowniczego19.
Istotn¹ pomoc dla kierownika jednostki w realizowaniu przyjêtych celów i zadañ w ramach sprawowania kontroli zarz¹dczej powinna zapewniaæ dzia³alnoœæ
audytu wewnêtrznego. Obecne uwarunkowania prawne dotycz¹ce dzia³alnoœci
audytu wewnêtrznego zawarte s¹ w Dziale VI ustawy o finansach publicznych:
„Audyt wewnêtrzny oraz koordynacja audytu wewnêtrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” (art. 272-296). Okreœlaj¹ one audyt wewnêtrzny
jako dzia³alnoœæ niezale¿n¹ i obiektywn¹, której celem jest wspieranie ministra
kieruj¹cego dzia³em lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadañ przez
systematyczn¹ ocenê kontroli zarz¹dczej oraz czynnoœci doradcze. Czynnoœci do17

Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Kontrola zarz¹dcza w sektorze…, s. 45.
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
19
P. So³tyk: Kontrola zarz¹dcza i audyt w jednostkach samorz¹dowych. Projektowanie oraz metody oceny systemu zarz¹dzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 45-46.
18
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radcze dotycz¹ w szczególnoœci adekwatnoœci, skutecznoœci i efektywnoœci kontroli zarz¹dczej w dziale administracji rz¹dowej lub jednostce.
Z uwagi na to, ¿e kontrola zarz¹dcza obejmuje wiele mechanizmów koryguj¹cych i samoreguluj¹cych, powinna byæ realizowana w sposób nieinwazyjny,
przy przyjêciu za³o¿enia ¿e najlepsz¹ form¹ kontroli jest samokontrola, która powinna byæ odpowiednio stymulowana i wspierana.

2. Poziomy kontroli zarz¹dczej a odpowiedzialnoœæ
za funkcjonowanie kontroli zarz¹dczej
w jednostkach sektorze finansów publicznych
Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych system kontroli
zarz¹dczej funkcjonuje na dwóch poziomach, które zosta³y zaprezentowane w tabeli 3.
Tabela 3. Poziomy kontroli zarz¹dczej w sektorze finansów publicznych
Poziomy kontroli zarz¹dczej

Obszary kontroli
zarz¹dczej

I poziom (wewnêtrzna kontrola
zarz¹dcza)

II poziom (zewnêtrzna kontrola
zarz¹dcza)

Sektor administracji rz¹dowej
Ministerstwo

Obejmuje system kontroli zarz¹dczej
funkcjonuj¹cy w ministerstwie, za który
odpowiedzialnoœæ ponosi minister
(jako kierownik jednostki)

Jednostki sektora finansów publicznych funkcjonuj¹ce w ramach sektora
administracji rz¹dowej

Obejmuje system kontroli zarz¹dczej
funkcjonuj¹cy w poszczególnych jednostkach
sektora finansów publicznych, za który
odpowiedzialnoœæ ponosi kierownik danej
jednostki

Obejmuje system kontroli zarz¹dczej funkcjonuj¹cy w danym dziale administracji rz¹dowej, za który odpowiedzialnoœæ
ponosi minister kieruj¹cy danym
dzia³em administracji rz¹dowej

Sektor administracji samorz¹dowej
Urz¹d gminy, miasta, sta- Obejmuje system kontroli zarz¹dczej funkcjorostwo powiatowe, urz¹d nuj¹cy w urzêdzie gminy, miasta, starostwa
marsza³kowski
powiatowego lub urzêdu marsza³kowskiego,
za który odpowiedzialnoœæ ponosi wójt,
burmistrz, prezydent miasta, starosta
lub marsza³ek województwa (JST)
Jednostki podleg³e organizacyjnie w ramach
struktury organizacyjnej
jednostek samorz¹du
terytorialnego (JST)

Obejmuje system kontroli zarz¹dczej
funkcjonuj¹cy w danej jednostce samorz¹du
terytorialnego, za który odpowiedzialnoœæ ponosi kierownik danej jednostki samorz¹du
terytorialnego

Obejmuje system kontroli zarz¹dczej funkcjonuj¹cy w ca³ej
JST, za który odpowiedzialnoœæ
ponosi wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marsza³ek województwa (JST)

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia
2009 r. (DzU z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Standardów Kontroli Zarz¹dczej20.

20

Za³¹cznik do Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów
kontroli zarz¹dczej dla sektora finansów publicznych (DzUrz MF nr 15, poz. 84 z 30 grudnia 2009 r.).
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Zarz¹dzanie ka¿d¹ organizacj¹ powinno prowadziæ do wyboru i poszukiwania
najbardziej optymalnych rozwi¹zañ, zapewniaj¹cych osi¹ganie za³o¿onych celów
i zadañ, realizowanych zgodnie z przyjêtymi procedurami i zasadami postêpowania. Zakres odpowiedzialnoœci za wdro¿enie i funkcjonowanie kompleksowego
systemu kontroli zarz¹dczej pokazano w tabeli 4.
Tabela 4. Zakres odpowiedzialnoœci za funkcjonowanie kontroli zarz¹dczej w sektorze finansów
publicznych
Osoba odpowiedzialna

Minister

Obszary kontroli zarz¹dczej

Zadania

Ministerstwo

Zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarz¹dczej jako
kierownik jednostki
Dzia³ administracji rz¹dowej Zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarz¹dczej jako
minister kieruj¹cy dzia³em
Wójt (burmistrz, prezyUrz¹d gminy, urz¹d miasta, Zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efekdent miasta), starosta oraz starostwo powiatowe, urz¹d tywnego systemu kontroli zarz¹dczej jako osoba
marsza³ek województwa marsza³kowski (JST)
zarz¹dzaj¹ca systemem kontroli zarz¹dczej w JST
Kierownik jednostki
Jednostka sektora finansów Zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efekpublicznych
tywnego systemu kontroli zarz¹dczej jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia
2009 r. (DzU z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Standardów Kontroli Zarz¹dczej21.

3. Standardy kontroli zarz¹dczej
Podstawowe wymagania odnosz¹ce siê do kontroli zarz¹dczej w jednostkach
sektora finansów publicznych okreœlaj¹, opublikowane przez Ministra Finansów
– na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 69 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych w Za³¹czniku do Komunikatu nr 23 z 16 grudnia 2009 r. Standardy
kontroli zarz¹dczej dla sektora finansów publicznych22. Ich treœæ stanowi
uporz¹dkowany zbiór wskazówek, które osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarz¹dczej powinni wykorzystaæ do tworzenia, oceny i doskonalenia
systemów kontroli zarz¹dczej w swoich jednostkach.
Celem wydania Standardów Kontroli Zarz¹dczej jest promowanie wdra¿ania
w jednostkach sektora finansów publicznych spójnego i jednolitego modelu kontroli zarz¹dczej zgodnego z miêdzynarodowymi standardami w tym zakresie,
uwzglêdniaj¹cego specyficzne zadania jednostki, która j¹ wdra¿a i warunków
w których dzia³a.
„Standardy kontroli zarz¹dczej dla sektora finansów publicznych” nie s¹
Ÿród³em prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego. Nale¿y je traktowaæ jako ogólne
wytyczne Ministra Finansów stanowi¹ce podstawê do zorganizowania kontroli
21
Za³¹cznik do Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów
kontroli zarz¹dczej dla sektora finansów publicznych (DzUrz MF nr 15, poz. 84 z 30 grudnia 2009 r.).
22
Tam¿e.
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zarz¹dczej, przez poszczególne jednostki sektora finansów publicznych, jednostki samorz¹du terytorialnego lub ministrów kieruj¹cych dzia³ami administracji
rz¹dowej, do opracowania optymalnych, bardziej szczegó³owych rozwi¹zañ i dokumentacji, wdra¿ania i przeprowadzania procedur adekwatnie do w³asnych potrzeb.
Przy opracowywaniu standardów kontroli zarz¹dczej zosta³y wykorzystane
miêdzynarodowe standardy, takie jak:
1) Kontrola wewnêtrzna – zintegrowana koncepcja ramowa oraz Zarz¹dzanie
ryzykiem w przedsiêbiorstwie – raporty opracowane przez Komitet Organizacji Sponsoruj¹cych Komisjê Treadway (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO);
2) Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnêtrznej w sektorze publicznym – przyjête w 2004 r. przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Najwy¿szych
Organów Kontroli/Audytu (International Organization of Supreme Audit
Institutions – INTOSAI);
3) Zmienione Standardy Kontroli wewnêtrznej s³u¿¹ce skutecznemu zarz¹dzaniu Komisji Europejskiej przyjête w 2007 r. [The Revised Internal Control
Standard for Effective Management SEC (2007) 1341 appendix 1].
Standardy kontroli zarz¹dczej odnosz¹ siê do piêciu najwa¿niejszych elementów funkcjonowania kontroli zarz¹dczej. Elementy te s¹ zale¿ne od siebie i stan
ka¿dego z nich wp³ywa na realizacjê wszystkich celów i zadañ danej jednostki sektora finansów publicznych, jednostki samorz¹du terytorialnego czy dzia³u administracji rz¹dowej. Wszystkie z nich podlegaj¹ ocenie pod wzglêdem kryteriów
adekwatnoœci, efektywnoœci i skutecznoœci. Ka¿dy z elementów powinien byæ
monitorowany, oceniany i poprawiany w sposób ci¹g³y i jednoczesny.
Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Standardach Kontroli Zarz¹dczej system kontroli zarz¹dczej obejmuje piêæ grup, odpowiadaj¹cych poszczególnym
elementom kontroli zarz¹dczej:
1) œrodowisko wewnêtrzne;
2) cele i zarz¹dzanie ryzykiem;
3) mechanizmy kontroli;
4) informacja i komunikacja;
5) monitorowanie i ocena.
Charakterystykê Standardów Kontroli Zarz¹dczej w sektorze finansów publicznych pokazano w tabeli 5.
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Tabela 5. Standardy kontroli zarz¹dczej w sektorze finansów publicznych
Lp.

Grupa
(kategoria)

1. Œrodowisko
wewnêtrzne

Standard





2. Cele
i zarz¹dzanie ryzykiem








3. Mechanizmy kontroli










4. Informacja
i komunikacja

5. Monitorowanie
i ocena











Charakterystyka

Przestrzeganie wartoœci etycznych
Kompetencje zawodowe
Struktura organizacyjna
Delegowanie uprawnieñ

Œrodowisko wewnêtrzne w jakim wykonywane s¹
przez pracowników powierzone im zadania.
W sposób zasadniczy wp³ywa na jakoœæ kontroli
zarz¹dczej.

Misja
Okreœlanie celów i zadañ, monitorowanie i ocena ich realizacji
Identyfikacja ryzyka
Analiza ryzyka
Reakcja na ryzyko

Zarz¹dzanie ryzykiem ma na celu zwiêkszenie
prawdopodobieñstwa osi¹gniêcia celów i realizacji
zadañ, proces ten nale¿y odpowiednio dokumentowaæ. Ka¿de ryzyko powinno byæ poddane analizie pod k¹tem prawdopodobieñstwa wyst¹pienia
i skutków jakie mo¿e spowodowaæ.
Konieczne jest okreœlenie poziomu akceptowalnoœci danego ryzyka jednostce. Istotne w zarz¹dzaniu ryzykiem jest równie¿ wdra¿anie na czas zaplanowanych dzia³añ i ich monitorowanie.

Dokumentowanie systemu kontroli zarz¹dczej
Nadzór
Ci¹g³oœæ dzia³alnoœci
Ochrona zasobów
Szczegó³owe mechanizmy kontroli dotycz¹ce operacji finansowych i gospodarczych
Mechanizmy kontroli dotycz¹ce
systemów informatycznych

Mechanizmy kontroli powinny stanowiæ odpowiedŸ na konkretne ryzyko. Nale¿y je dostosowaæ
do specyficznych potrzeb jednostki. Koszty ich
wdro¿enia i stosowania nie powinny jednak przekraczaæ uzyskanych dziêki nim ogó³u korzyœci.
Maj¹ one zasadnicze znaczenie dla poprawnego
zarz¹dzania œrodkami publicznymi oraz skutecznego i efektywnego osi¹gania wyznaczonych celów.
Obejmuj¹ one w szczególnoœci: regulaminy, procedury, instrukcje czy zasady maj¹ce zapewniæ, ¿e
gromadzenie i rozdysponowanie œrodków publicznych, jak te¿ gospodarowanie mieniem odbywaæ
siê bêdzie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wytycznymi.

Bie¿¹ca informacja
Komunikacja wewnêtrzna
Komunikacja zewnêtrzna

Zapewnienie efektywnego systemu informacyjnego jest jednym z podstawowych warunków prawid³owego i efektywnego funkcjonowania
dzia³alnoœci jednostki. Osoby zarz¹dzaj¹ce jak
i pracownicy powinni mieæ zapewniony bie¿¹cy
dostêp do niezbêdnych informacji przekazywanych w sposób zrozumia³y dla ich odbiorcy. Istotna jest równie¿ sprawna wymiana informacji
z podmiotami zewnêtrznymi, maj¹cymi wp³yw na
osi¹ganie celów i realizacjê zadañ.

Monitorowanie systemu kontroli
zarz¹dczej
Samoocena
Audyt wewnêtrzny
Uzyskanie zapewnienia o stanie
kontroli zarz¹dczej

System kontroli zarz¹dczej powinien byæ na
bie¿¹co monitorowany i oceniany przez kierownika jednostki oraz kadrê kierownicz¹.
Zidentyfikowane problemy (b³êdy, pomy³ki nieprawid³owoœci itp.) powinny byæ na bie¿¹co rozwi¹zywane, a wyniki i rekomendacje audytu
wewnêtrznego odpowiednio rozpatrywane.
•ród³em istotnych informacji s¹ równie¿ okresowe
oceny systemu kontroli zarz¹dczej w formie ró¿nych metod samooceny np. kwestionariuszy.

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie Standardów kontroli zarz¹dczej dla sektora finansów publicznych (Za³¹cznik do Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r., DzUrz MF nr 15, poz. 84
z 30 grudnia 2009 r.).
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4. Narzêdzia kontroli zarz¹dczej
W procesie kontroli zarz¹dczej funkcjonuj¹cej w danej organizacji mog¹ byæ
stosowane narzêdzia kontroli zaprezentowane w tabeli 6.
Tabela 6. Narzêdzia kontroli zarz¹dczej w sektorze finansów publicznych
Narzêdzia
kontroli
zarz¹dczej

Charakterystyka

1. Kontrola
fizyczna

Obejmuje procedury bezpieczeñstwa, które dotycz¹ kontroli dostêpu. W zale¿noœci od
specyfiki jednostki mo¿e byæ konieczna kontrola dostêpu np. do:
 zapasów maj¹cych du¿¹ wartoœæ lub w celu zabezpieczenia ich przed zdewastowaniem, nieuzasadnionym zu¿yciem, sprzedaniem itp.,
 pomieszczeñ i budynków, gdzie s¹ przechowywane okreœlone dokumenty, ksiêgi rachunkowe.

2. Kontrola
ksiêgowa

Obejmuje procedury obowi¹zuj¹ce przy rejestracji transakcji finansowych.
Przyk³adem mo¿e byæ:
 wprowadzenie obowi¹zku z³o¿enia kopii dowodu bankowego potwierdzaj¹cego
wyp³atê,
 kontrola ksiêgowa prowadzona w ramach sytemu rachunkowoœci maj¹ca na celu wykrywanie i zg³aszanie nieprawid³owoœci np. w zakresie poziomu osi¹ganych wydatków
w porównaniu z ustalonym bud¿etem.

3. Kontrola
procesów

Stanowi¹ j¹ procedury wprowadzone do stosowania w celu zapewnienia, ¿e dzia³ania
s¹ podejmowane wy³¹cznie z upowa¿nienia. Przyk³ad mo¿e tutaj stanowiæ wprowadzenie wymogu:
 akceptacji przez wyznaczon¹ osobê okreœlonych dzia³añ np. wydania decyzji o zakupie lub zatwierdzenia umowy powy¿ej okreœlonego progu,
 dokumentacji w formie oryginalnej faktury zakupu oraz akceptacji osoby potwierdzaj¹cej otrzymanie towarów i wykonanie us³ug,
 zatwierdzenia przez kierownictwo wy¿szego szczebla p³atnoœci powy¿ej poziomu ustalonej kwoty.

4. Kontrola
zamówieñ
publicznych

Stanowi ona systematyczne i celowe dzia³ania, które prowadz¹ do ustalenia, czy
podmioty funkcjonuj¹ce w obrêbie systemu finansów publicznych przestrzegaj¹
obowi¹zuj¹ce normy i zasady okreœlone w ustawach, w tym przez:
 ustawê o finansach publicznych,
 prawo zamówieñ publicznych,
 przepisy szczególne.
W przypadku stwierdzenia stanu faktycznego od obowi¹zuj¹cych norm zachodzi obowi¹zek podjêcia dzia³añ w celu rektyfikacji przeprowadzanych procesów przetargowych.

5. Podzia³
obowi¹zków

Jest zarówno narzêdziem kontroli, jak i stanowi nieodzowny element wielu systemów
sterowania procesami w organizacji. W przypadku transakcji o wy¿szym ryzyku wymaga
siê zaanga¿owania co najmniej dwóch osób co ma prowadziæ do zminimalizowania poziomu szacowanego ryzyka jak równie¿ zapobiegaæ podejmowaniu niew³aœciwych
dzia³añ. Jednak rozdzielenie obowi¹zków nie mo¿e byæ nadmierne, gdy¿ mo¿e obni¿yæ
sprawnoœæ organizacji oraz jej zdolnoœæ do wype³niania postawionej przed ni¹ misji.

6. Audyt
wewnêtrzny

Stanowi kontrolê kierownicz¹, której przedmiotem jest ocena skutecznoœci innych kontroli. Komórka audytu wewnêtrznego funkcjonuj¹ca w danej organizacji powinna s³u¿yæ
do prowadzenia ci¹g³ej oceny systemów kontroli oraz opracowywaæ zalecenia s³u¿¹ce
poprawie skutecznoœci tych systemów.

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Winiarska K. (red.): Kontrola zarz¹dcza w jednostkach sektora
finansów publicznych, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012 s. 30-32.
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5. Kontrola zarz¹dcza a bud¿et zadaniowy
Najistotniejszym elementem systemu kontroli zarz¹dczej w administracji publicznej jest system wyznaczania celów i zadañ, jak równie¿ system monitorowania ich realizacji w jednostkach sektora finansów publicznych. Zachodzi wiêc
œcis³a zale¿noœæ miêdzy systemem kontroli zarz¹dczej i narzêdziami bud¿etowania zadaniowego.
Istot¹ kontroli zarz¹dczej jest realizacja celów i zadañ w sposób z prawem, efektywny, oszczêdny i terminowy. Natomiast istot¹ bud¿etu zadaniowego jest odpowiednia alokacja œrodków publicznych poprzez okreœlanie zadañ, którym przypisane s¹ cele i mierniki, jak równie¿ wskazane s¹ osoby odpowiedzialne za ich realizacjê. Bud¿et zadaniowy jest zatem narzêdziem, które powinno sprostaæ
ustawowym wymaganiom skutecznoœci i efektywnoœci dzia³añ podejmowanych
przez decydentów i dysponentów œrodków publicznych, maj¹c na uwadze efektywne zarz¹dzanie œrodkami publicznymi. Umo¿liwia on weryfikacjê efektywnoœci
dzia³añ, tj. osi¹gania jak najlepszych rezultatów przy racjonalnym wydatkowaniu
œrodków publicznych.
Zgodnie z art. 142 pkt. 11 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
do projektu ustawy bud¿etowej do³¹cza siê uzasadnienie zawieraj¹ce w szczególnoœci skonsolidowany plan wydatków sporz¹dzany w uk³adzie zadaniowym na
rok bud¿etowy i dwa kolejne lata dotycz¹cy pañstwowych jednostek bud¿etowych, pañstwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki bud¿etowej oraz pañstwowych osób prawnych23.
Zarz¹dzanie finansami publicznymi poprzez analizê zadañ i efektów powinno
wp³yn¹æ na poprawê racjonalnoœci wydatkowania œrodków publicznych, których
dysponenci s¹ odpowiedzialni za realizacjê wyznaczonych celów w ramach poszczególnych zadañ.
Wskazówki w zakresie okreœlania celów, zadañ i ich mierników w ramach bud¿etowania zadaniowego zosta³y zawarte w Standardach kontroli zarz¹dczej dla
sektora finansów publicznych, zgodnie z którymi24:
1) Cele i zadania nale¿y okreœlaæ jasno i w co najmniej rocznej perspektywie;
2) Wykonanie za³o¿onych celów i zadañ nale¿y monitorowaæ za pomoc¹ wyznaczonych mierników;
3) W jednostce nadrzêdnej lub nadzoruj¹cej nale¿y zapewniæ odpowiedni system monitorowania realizacji celów i zadañ przez jednostki podleg³e lub
nadzorowane;
4) Zaleca siê przeprowadzanie oceny realizacji celów i zadañ uwzglêdniaj¹c kryterium oszczêdnoœci, efektywnoœci i skutecznoœci;

23

DzU z 2013 r. poz. 885 ze zm.
Za³¹cznik do Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r., op. cit., (DzUrz MF
nr 15, poz. 84 z 30 grudnia 2009 r.), s. 4.
24
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5) Nale¿y zadbaæ, aby okreœlaj¹c cele i zadania, wskazaæ tak¿e jednostki, komórki organizacyjne lub osoby odpowiedzialne bezpoœrednio za ich wykonanie
oraz zasoby przeznaczone do ich realizacji;
6) Nie rzadziej ni¿ raz w roku nale¿y dokonaæ identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadañ jednostki, maj¹c na celu zwiêkszenie prawdopodobieñstwa osi¹gniecia celów i realizacji zadañ.
Przy definiowaniu mierników nale¿y mieæ na uwadze, ¿e mierniki stopnia
osi¹gania celów powinny25:
1) byæ skoncentrowane na obszarach dzia³añ jednostki, które s¹ dla niej najwa¿niejsze;
2) koncentrowaæ siê na wszystkich poziomach dzia³añ jednostki, odpowiedzialnych za osi¹ganie zamierzonych celów, a nie na jednym lub kilku wybranych;
3) mierzyæ to, co jest w dzia³alnoœci najwa¿niejsze i co powinno byæ mierzone,
zamiast koncentrowaæ siê na tym, co jest ³atwe do zmierzenia, maj¹c na uwadze, ¿e zdefiniowane mierniki w sposób poœredni odnosz¹ siê do jakoœci ekonomicznej uzyskanych rezultatów (rysunek 1).
Wyniki (outcomes)
Skutecznoœæ
(effectiveness)
Produkty (out puts)
Skutecznoœæ kosztowa
Dzia³ania

Wydajnoœæ
(efficiency)

Zasoby (inputs)
Oszczêdnoœæ
(economy)

Produktywnoœæ
kosztowa
Koszty

Rys. 1. Mierniki jakoœci ekonomicznej uzyskanych rezultatów
îród³o: Winiarska K.: Kontrola zarz¹dcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Wolters Kluwer
Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 60. [w:] P³oskonka J.: Zmiany w stosowanych przez polsk¹ administracjê publiczn¹ metodach i narzêdziach Kontrola Pañstwowa 2005, nr specjalny 1.

25

K. Winiarska (red.): Kontrola zarz¹dcza w jednostkach…, op. cit., s. 59-60.
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6. Istota audytu wewnêtrznego i jego rola w procesie kontroli
zarz¹dczej
Pojêcie „audyt” pochodzi od ³aciñskiego s³owa audire, które oznacza s³uchaæ,
s³yszeæ przes³uchiwaæ26. W œredniowieczu audytorem nazywano cz³onka s¹du
prowadz¹cego œledztwo, a w póŸniejszych okresach termin ten funkcjonowa³
w s¹downictwie koœcielnym i wojskowym.
W literaturze i praktyce funkcjonuje wiele definicji audytu wewnêtrznego.
Jego istotê w pe³ni objaœniaj¹ poni¿sze sformu³owania.
Wed³ug K. Winiarskiej audyt wewnêtrzny stanowi instrument zarz¹dzania
zorientowany na cele jednostki organizacyjnej, identyfikuj¹cy i oceniaj¹cy ryzyko dzia³alnoœci, wykorzystywany w sposób niezale¿ny i obiektywny w celu tworzenia wartoœci dodanej i usprawnienia dzia³alnoœci.
Audyt wewnêtrzny jest instrumentem, który w sposób aktywny, niezale¿ny
i obiektywny ocenia efektywnoœæ systemu kontroli wewnêtrznej i procesów
zarz¹dzania ryzykiem, zapewnia skuteczne prowadzenie wszelkich operacji
i czynnoœci organizacji i przynosi wartoœæ dodan¹ przez ujawnienie braków
i s³aboœci oraz wskazanie sposobów podniesienia jakoœci i wydajnoœci pracy27.
Wed³ug definicji Instytutu Audytorów Wewnêtrznych (ang. Institute of Internal Auditors): „Audyt wewnêtrzny jest dzia³alnoœci¹ niezale¿n¹ i obiektywn¹,
której celem jest przysporzenie wartoœci i usprawnienie dzia³alnoœci operacyjnej
organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporz¹dkowany sposób
ocenie procesów: zarz¹dzania ryzykiem, kontroli i ³adu organizacyjnego, i przyczynia siê do poprawy ich dzia³ania. Pomaga organizacji osi¹gn¹æ cele dostarczaj¹c zapewnienia o skutecznoœci tych procesów, jak równie¿ poprzez doradztwo.”28
W Polsce termin „audyt” zacz¹³ byæ stosowany w praktyce na pocz¹tku lat 90.
XX wieku i dotyczy³ on weryfikacji sprawozdania finansowego. Obowi¹zek prowadzenia audytu wewnêtrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
zosta³ wprowadzony ustaw¹ z 27 lipca 2001 r o zmianie ustawy o finansach publicznych z 26 listopada 1998 roku29.
Zgodnie z treœci¹ art. 272 ustawy o finansach publicznych z 29 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych audyt wewnêtrzny jest dzia³alnoœci¹ niezale¿n¹ i obiektywn¹, której celem jest wspieranie ministra kieruj¹cego dzia³em lub kierownika
jednostki w realizacji celów i zadañ przez systematyczn¹ ocenê kontroli
zarz¹dczej oraz czynnoœci doradcze30. Ocena ta dotyczy w szczególnoœci adekwatnoœci, skutecznoœci i efektywnoœci kontroli zarz¹dczej w dziale administracji
26

T. Kiziukiewicz (red.): Audyt wewnêtrzny w strukturze…, op. cit., s. 15.
Tam¿e, s. 17.
https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF%202013%20Polish.pdf, s. 3.
29
DzU z 2001 r nr 102, poz. 1116.
30
Art. 272 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r. poz. 885 ze
zm.).
27
28
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rz¹dowej lub w jednostce. Dzia³ania audytu wewnêtrznego maj¹ na bie¿¹co
wspieraæ proces funkcjonowania systemu kontroli zarz¹dczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Audyt wewnêtrzny stanowi jeden z elementów
kontroli zarz¹dczej.
Obligatoryjny obowi¹zek prowadzenia audytu wewnêtrznego w jednostkach
sektora finansów publicznych wynika z przepisów art. 274 ust. 1 ustawy o finansach publicznych31. Rola audytu wewnêtrznego sprowadza siê do niezale¿nej,
profesjonalnej oraz systematycznej oceny funkcjonowania kontroli zarz¹dczej
dla potrzeb najwy¿szego kierownictwa organizacji oraz s³u¿enie radami pomocnymi w zarz¹dzaniu organizacj¹. Komórka audytu nie powinna mieæ bezpoœredniego wp³ywu na zarz¹dzanie jednostk¹, gdy¿ efektem jej pracy powinny byæ
obiektywne zalecenia dotycz¹ce poszczególnych elementów kontroli zarz¹dczej.
Obligatoryjnie audyt wewnêtrzny prowadzi siê w du¿ych jednostkach gospodaruj¹cych znacznymi œrodkami publicznymi:
1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
2) ministerstwach;
3) urzêdach wojewódzkich;
4) izbach celnych;
5) izbach skarbowych;
6) Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w tym zarz¹dzanym przez niego funduszach;
7) Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego w tym funduszach zarz¹dzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego;
8) Narodowym Funduszu Zdrowia.
Ponadto do wprowadzenia audytu wewnêtrznego zobligowane s¹ inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych w przypadku przekroczenia
okreœlonej tzw. kwoty progowej, tj. je¿eli kwota ujêtych w planie finansowym/
planie rzeczowo-finansowym, odpowiednio dochodów (przychodów) lub kwota
wydatków (kosztów) przekroczy wysokoœæ 40 000 tys. – audyt obligatoryjny warunkowo (art. 274 ust. 2 u.f.p.). Do tej grupy jednostek zaliczaj¹ siê:
1) pañstwowe jednostki bud¿etowe;
2) uczelnie publiczne;
3) samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej, które nie zosta³y utworzone przez jednostki samorz¹du terytorialnego;
4) agencje wykonawcze;
5) pañstwowe fundusze celowe.
Audyt wewnêtrzny prowadzi siê równie¿ w jednostkach samorz¹du terytorialnego, w przypadku, je¿eli ujêta w uchwale bud¿etowej jednostki samorz¹du terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów
przekroczy³a wysokoœæ 40 000 tys. z³ (art. 274 ust. 3 u.f.p.).
31

Art. 274 DzU z 2013 r. poz. 885 ze zm.
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Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy o finansach publicznych audyt wewnêtrzny
prowadzi siê równie¿ w jednostkach sektora finansów publicznych, których
kierownicy podejm¹ decyzjê o prowadzeniu audytu wewnêtrznego (audyt fakultatywny).
Audyt wewnêtrzny prowadzi siê równie¿ w jednostkach w dziale wskazanych
przez w³aœciwego ministra kieruj¹cego dzia³em (art. 274 ust. 5 u.f.p.). Minister
wskazuj¹c jednostkê zobowi¹zan¹, okreœla termin rozpoczêcia i prowadzenia audytu wewnêtrznego. Regulacje te stosuje siê odpowiednio do jednostek podleg³ych Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowanych oraz do jednostek obs³uguj¹cych organy podleg³e Prezesowi Rady Ministrów lub przez
niego nadzorowane.
Audyt wewnêtrzny winien wspieraæ kierownictwo jednostki w zapewnieniu
skutecznych mechanizmów kontroli zarz¹dczej, zapewniaj¹cych stosown¹ reakcjê na pojawiaj¹ce siê ryzyko w obszarze prowadzonej dzia³alnoœci. Dziêki tym
dzia³aniom zostan¹ osi¹gniête cele i zrealizowane zadania zgodnie z przyjêtymi
za³o¿eniami. Z uwagi na powy¿sze ju¿ sama koncepcja i wdro¿enie systemu kontroli zarz¹dczej w danej jednostce powinny byæ przedmiotem oceny audytora.
Audytor ocenia adekwatnoœæ powsta³ej koncepcji i jej poszczególnych elementów, bior¹c pod uwagê w szczególnoœci:
l
wielkoœæ jednostki;
l
rodzaj dzia³alnoœci, stopieñ jej z³o¿onoœci i ró¿norodnoœæ;
l
strukturê organizacyjn¹;
l
przepisy prawne i inne regulacje;
l
rodzaj i z³o¿onoœæ systemów stanowi¹cych czêœæ kontroli wewnêtrznej jednostki wraz z uwzglêdnieniem us³ug podmiotów zewnêtrznych.
W dalszej kolejnoœci w oparciu o dowody uzyskane w trakcie oceny koncepcji
kontroli oraz ustalenia dotycz¹ce sposobu jej wdro¿enia, konieczne jest okreœlenie przez audytora s³aboœci systemu kontroli zarz¹dczej, potencjalnego ryzyka
wyst¹pienia istotnych nieprawid³owoœci np. w odniesieniu do okreœlonych grup
transakcji (np. zakupu, produkcji, sprzeda¿y), sald kont czy ujawnionych informacji. Na ich podstawie formu³owane s¹ zalecenia maj¹ce na celu wyeliminowanie niedoskona³oœci systemu.
Badanie funkcjonowania systemu kontroli zarz¹dczej przez audytora pozwala
na stwierdzenie czy kontrola32:
1) jest narzêdziem wspomagaj¹cym sprawne dzia³anie jednostki;
2) pomaga jednostce wykonywaæ jej zadania w zakresie procesów gromadzenia
i rozdysponowania œrodków publicznych i gospodarowania mieniem;
3) wspiera w zapewnieniu wiarygodnej i rzetelnej sprawozdawczoœci finansowej
oraz
4) sprzyja prowadzeniu dzia³alnoœci jednostki zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i innymi unormowaniami.
32

T. Kiziukiewicz (red.:) Audyt wewnêtrzny w strukturze…, op. cit., s. 340-341.
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Wyniki oceny systemu kontroli zarz¹dczej dokonanej przez audytora wewnêtrznego s¹ podstaw¹ do opracowania zaleceñ i podjêcia dzia³añ usprawniaj¹cych
jej funkcjonowanie.

7. Bariery i ograniczenia we wdra¿aniu systemu kontroli
zarz¹dczej
Dzia³aniom w zakresie zapewnienia kontroli zarz¹dczej od pocz¹tku i nadal
towarzyszy zjawisko pewnej niechêci i uprzedzenia. Istotny wp³yw w zakresie
wprowadzania kontroli zarz¹dczej maj¹ uprzedzenia i obawy, które w sposób naturalny zwi¹zane s¹ z czymœ nowym i nieznanym33.
Zdarza siê, ¿e kontrola zarz¹dcza jest uto¿samiana z tradycyjn¹ kontrol¹ prowadz¹c¹ do ustalenia uchybieñ i wskazania osoby winnej. Niew³aœciwym jest
równie¿ rozumienie kontroli zarz¹dczej wprost jako kontynuacji kontroli finansowej. Powoduje to opracowywanie w jednostce niew³aœciwych rozwi¹zañ, instrukcji, procedur i innych dokumentów.
Zagadnieniem, które sprawia powa¿ne problemy okaza³o siê wprowadzanie
mechanizmów wyznaczania celów i rozliczania stopnia ich realizacji. Trudnoœci
sprawia okreœlenie wartoœciowego celu oraz przyporz¹dkowanie adekwatnego do
niego miernika.
Niedostateczna skutecznoœæ i nieefektywnoœæ kontroli zarz¹dczej wynika niejednokrotnie z faktu nakierowania jej na kontrolê nastêpcz¹. Czasami czynnoœci
kontrolne s¹ przeprowadzane dopiero po pozyskaniu informacji z otoczenia o pojawiaj¹cych siê nieprawid³owoœciach.
G³ównymi, groŸnymi w skutkach Ÿród³ami s³aboœci kontroli zarz¹dczej s¹
trzy grupy przyczyn34 :
1) organizacyjne (do nich mo¿na zaliczyæ brak regulaminów organizacyjnych
lub ich wadliwe opracowanie, nieprecyzyjne okreœlenie zakresu dzia³ania poszczególnych komórek organizacyjnych i ich wzajemnych powi¹zañ, nie rozgraniczaj¹cych uprawnieñ i obowi¹zków osób bêd¹cych na stanowiskach
kierowniczych);
2) spo³eczne (dotycz¹ce stosunków spo³ecznych panuj¹cych w danej jednostce,
stylu kierowania zespo³ami pracowników, czy nieprzestrzeganiem zasad
i norm etycznych, w tym: niechêæ do kontrolowania wspó³pracowników,
bagatelizowanie zjawisk nagannych, niechêtny lub wrêcz wrogi stosunek odnoœnie osób przeprowadzaj¹cych kontrolê, ukrywanie nieprawid³owoœci, które obci¹¿aj¹ pracowników, s³aba aktywnoœæ lub brak zainteresowania
wyzwalaniem rezerw i mo¿liwoœci¹ poprawy efektywnoœci pracy jednostki);
33

Departament Polityki Wydatkowej Ministerstwo Finansów: Kontrola zarz¹dcza w jednostkach
samorz¹du terytorialnego, Biuletyn Nr 4 (13)2014, Warszawa, grudzieñ 2014, s. 9.
34
B.R. Kuc: Audyt wewnêtrzny: teoria i praktyka, Wydawnictwo Mened¿erskie PTM, Warszawa
2002, s. 60-61.
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3) systemowe (wi¹¿¹ce siê z uwarunkowaniami funkcjonowania kontroli wewnêtrznej). G³ównymi czynnikami maj¹cymi negatywny wp³yw na sprawnoœæ kontroli wewnêtrznej s¹: du¿a p³ynnoœæ kadr, ma³o atrakcyjna praca (np.
niedostateczne wynagradzanie osób kontroluj¹cych), zbyt ma³y sk³ad osobowy komórek kontroli, niskie kwalifikacje osób przeprowadzaj¹cych kontrolê.
Z uwagi, ¿e ¿aden system kontroli zarz¹dczej nie dzia³a bezb³êdnie, oprócz
bie¿¹cego monitoringu jego funkcjonowania sprawowanego przez kierownictwo
jednostki, powinien podlegaæ okresowej kontroli audytora wewnêtrznego w ramach realizowanego zadania audytowego (kompletnej czy wycinkowej). Zalecenia pokontrolne powinny nie tylko wskazywaæ przyczyny i negatywne skutki
okreœlonych dzia³añ, ale równie¿ propozycje rozwi¹zañ, które zapobiega³y by
powstawaniu ich w przysz³oœci.

Podsumowanie
Kontrola zarz¹dcza stanowi istotny element zarz¹dzania dan¹ organizacj¹,
jest czêœci¹ jej struktury i sposobu funkcjonowania. Konstrukcja danego systemu
kontroli zarz¹dczej odgrywa wa¿n¹ rolê w sprawnoœci i skutecznoœci funkcjonowania konkretnej organizacji, operacji czy danego œrodowiska. Przez to wp³ywa
na efektywnoœæ gospodarowania œrodkami publicznymi w realizacji celów i zadañ. Jest wa¿nym narzêdziem wspomagaj¹cym mened¿erów i kierowników
wszystkich szczebli w kontroli organizacji.
W ramach kontroli zarz¹dczej wystêpuje nowe systemowe podejœcie do
zarz¹dzania ryzykiem. stanowi¹ce œwiadome, a nie jak dotychczas to mia³o miejsce, przewidywanie na intuicjê potencjalnych barier w osi¹gniêciu celu. Umo¿liwia ono bardziej trafne zidentyfikowanie ryzyka stanowi¹cego przeszkodê
w kontekœcie realizacji wyznaczonego celu.
Nale¿y jednak mieæ na uwadze, ¿e ¿aden z systemów kontroli nie stanowi
pe³nej gwarancji unikniêcia ryzyka wykroczenia, czy pope³nienia b³êdów. Z tego
wzglêdu systemy kontroli zarz¹dczej powinny byæ projektowane z uwzglêdnieniem specyfiki danej organizacji oraz nieustannie modyfikowane i dostosowywane do sytuacji i warunków w jakich ona funkcjonuje.
Konieczne jest, aby by³y wdra¿ane i w³aœciwie realizowane przy udziale pracowników wszystkich szczebli z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych procedur kontrolnych. System bêdzie bardziej skuteczny jeœli bêdzie natychmiastowa reakcja
na zauwa¿one odchylenia od ustalonych norm, czy nieprawid³owoœci a podjête
dzia³ania koryguj¹ce wdro¿one odpowiednio szybko.
Bardzo istotnymi kwestiami w zakresie zapewnienia prawid³owego funkcjonowania kontroli zarz¹dczej oraz skutecznoœci wdro¿onych rozwi¹zañ w instytucji publicznej jest zadbanie, o to aby: opracowana wizja i strategia dzia³alnoœci
przy udziale wszystkich pracowników merytorycznych, uwzglêdnia³a oczekiwania obywateli na rzecz których funkcjonuje i by³a znana wszystkim pracowni-
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kom. W jednostce powinna byæ zapewniona odpowiednia kultura organizacyjna
uwzglêdniaj¹ca wartoœci etyczne, jasny podzia³ zakresu obowi¹zków i kompetencji oraz w³aœciwy system motywacyjny promuj¹cy kadrê pracownicz¹ osi¹gaj¹c¹
wysok¹ jakoœæ realizowanych zadañ oraz wykazuj¹c¹ wysokie zaanga¿owanie we
wdra¿aniu usprawnieñ w funkcjonowaniu jednostki, odpowiednio do zajmowanego szczebla. Nieodzownym jest równie¿ zapewnienie odpowiedniego dostêpu
do wiedzy i informacji oraz w³aœciwego przygotowania pracowników stosownie
do przydzielonego zakresu kompetencji. Doœwiadczeni i kompetentni pracownicy, dobrze znaj¹cy firmê i uto¿samiaj¹cy siê z ni¹ umo¿liwiaj¹ sprawniejsze
funkcjonowanie tej jednostki.

Komunikacja

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Personel kierowniczy:
Planowanie
Organizowanie
Motywowanie
Wspieranie
Kontrolowanie
Egzekwowanie
odpowiedzialnoœci

Wspó³dzia³anie

Atmosfera
wspó³pracy

PRACOWNICY

Informacja zwrotna

Rys. 2. Organizacja sprawnej komunikacji w jednostce
îród³o: praca w³asna, £adziak I.: Zarz¹dzanie ryzykiem w uczelni publicznej jako element systemu kontroli zarz¹dczej na przyk³adzie Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej, Warszawa, 2012.

Wa¿n¹ rolê w zakresie funkcjonowania kontroli zarz¹dczej w jednostce odgrywa audytor wewnêtrzny. Jego niezale¿noœæ, profesjonalna wiedza i znajomoœæ
specyficznych warunków dzia³alnoœci jednostki, posiadanie dostêpu do informacji o wszystkich obszarach funkcjonowania jednostki pozwala na wczeœniejsz¹
identyfikacjê ryzyk mog¹cych wyst¹piæ w jednostce. Audytor mo¿e wesprzeæ kierownictwo jednostki w ramach czynnoœci doradczych (w tym w formie wniosków
i zaleceñ) we wdra¿aniu odpowiednich rozwi¹zañ usprawniaj¹cych/mechanizmów kontrolnych, które zabezpiecza³yby organizacjê przed ewentualnymi zagro¿eniami/ryzykami, b¹dŸ minimalizowa³y ich negatywne skutki.
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Racjonalne zarz¹dzanie jednostk¹ wymaga jednoczeœnie wziêcia pod uwagê
faktu, i¿ mechanizmy kontroli powinni byæ w zgodzie z zasada value for money,
tzn. koszt ich wprowadzenia i stosowania nie mo¿e przekraczaæ wynikaj¹cych
z nich korzyœci.
Ponadto kluczowym wymogiem dla zapewnienia skutecznoœci zarz¹dzania
jednostk¹ przez kontrolê zarz¹dcz¹ jest zadbanie, aby dzia³ania z zakresu systemu kontroli zarz¹dczej, uregulowane by³y w stosownych aktach normatywnych,
czy procedurach obowi¹zuj¹cych w danej jednostce. Ich realizacja i przestrzeganie przez pracowników wszystkich szczebli – stosownie do zajmowanego miejsca
i pozycji w organizacji – powinny byæ konsekwentnie wymagane.
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Hoshin kanri – Metoda strategicznego zarz¹dzania
jakoœci¹
Design and Implementation of Total Quality
Management and Hoshin Kanri
Streszczenie
W artykule poruszono problematykê kompleksowego zarz¹dzania przez jakoœæ.
System zarz¹dzania oparty na koncepcji TQM (Total Quality Management) sk³ada
siê z wielu wspó³zale¿nych elementów. Wynika to z trzech odmiennych
sk³adowych charakteryzuj¹cych ten model, a mianowicie: wydajnoœci (analizy
procesu, zarz¹dzania operacyjnego, statystycznej kontroli procesu), czynnika
ludzkiego (zarz¹dzania zasobami ludzkimi) i zarz¹dzania strategicznego. Aby
zrozumieæ ten system, nale¿y posiadaæ wiedzê nie tylko na temat funkcjonowania
jego poszczególnych sk³adowych, ale te¿ relacji zachodz¹cych pomiêdzy nimi.
B. King (1989, ko³o TQC) opracowa³ model TQM, który charakteryzuje
wymienione zale¿noœci. W modelu wskaza³, jak istotn¹ rolê odgrywa hoshin kanri.
Wed³ug autora jest to jeden z trzech g³ównych elementów TQM odpowiedzialny
za dobór odpowiednich wykonawców do realizacji strategicznych zamierzeñ.
Obecnie hoshin kanri wystêpuje czêsto w koncepcji TQM jako jedna z metod
doskonalenia organizacji, dlatego zasadne jest zaimplementowanie tej metody
w obszarze bezpieczeñstwa wewnêtrznego w s³u¿bach mundurowych,
w instytucjach funkcjonuj¹cych na rzecz bezpieczeñstwa obywateli. Celem
niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie metody hoshin kanri w kontekœcie
wdra¿ania jej do ro¿nych organizacji, w tym do organizacji funkcjonuj¹cych na
rzecz bezpieczeñstwa spo³eczeñstwa. Wed³ug pogl¹du B.R. Kuca wiele organizacji
napotyka na problemy przy wdra¿aniu TQM. Wiêkszoœæ z nich ponios³a pora¿kê.
Wœród rozlicznych przyczyn niepowodzeñ we wprowadzaniu zarz¹dzania przez
jakoœæ do najczêœciej wymienianych zalicza siê: brak zaanga¿owania kierownictwa,
brak wizji i planów, satysfakcjê z szybkiego rozwi¹zywania problemów, dominacjê
narzêdzi nad procesami, zbyt ograniczon¹ jakoœæ, satysfakcjê z zadowolenia
klientów, sprzecznoœæ miêdzy generowan¹ zmian¹ kulturow¹ a podejœciem
planowym, zinstytucjonalizowane zarz¹dzanie jakoœci¹, niewielkie zaanga¿owanie
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pracowników, niemierzalnoœæ wielu procesów zarz¹dzania przez jakoœæ.
W niniejszym artykule autorki proponuj¹ uzupe³nienie, a nawet przeorientowanie
TQM bardziej na odpowiedni i odpowiedzialny dobór w³aœciwych wykonawców
do realizacji strategicznych zamierzeñ. W tym przeorientowaniu istotna role
odgrywa styl zarz¹dzania nastawiony na rezultaty oraz pragnienie zmian.
S³owa kluczowe: zarz¹dzanie, organizacja, jakoœæ, kompleksowe zarz¹dzanie
jakoœci¹

Summary
The article focuses on the issue of comprehensive quality management. The
management system based on the concept of TQM (Total Quality Management) is
composed of many interdependent parts. This is due to three separate components
which characterize this model, namely: performance (process analysis, operations
management, statistical process control), human factors (human resource
management) and strategic management. To understand this system, you must not
only have knowledge about the functioning of its individual components, but also
of relations between them. B. King (1989, TQC wheel) developed a model of
TQM, which is characterized by those dependencies. The model indicated the
important role of hoshin kanri. According to the author it is one of the three main
elements of TQM and is responsible for the selection of suitable suppliers to
achieve strategic goals. Currently hoshin kanri occurs frequently in the concept of
TQM as a method of improving the organization.
The purpose of this article is to present the method of hoshin kanri disciplined in
the context of the implementation of the Polish organizations.
Keywords: management, organization, quality, total quality management

Wstêp
Jednym z warunków zdobycia przez firmê trwa³ej pozycji na rynku jest poziom jakoœci oferowanych us³ug czy produktów, która musi sprostaæ wci¹¿
rosn¹cym wymaganiom klientów. Wysoka jakoœæ jest efektem dobrego zarz¹dzania firm¹. Dzia³ania musz¹ byæ jednak podjête w ca³ym przedsiêbiorstwie i dotyczyæ wszystkich aspektów jego dzia³alnoœci. Kompleksowe dzia³ania zwi¹zane
z zarz¹dzaniem jakoœci¹, oparte na za³o¿eniu, ¿e jakoœæ stanowi Ÿród³o przewagi
nad konkurencj¹, nosz¹ nazwê Total Quality Management (TQM). Celem TQM
jest doskonalenie wyrobów i us³ug, poprawa wizerunku firmy, jej rentownoœci,
poprawa wydajnoœci pracy i morale pracowników, rozwój technologii, procesów
marketingowych, projektowych, wytwórczych prowadz¹cych do zaspokojenia
potrzeb klientów nie tylko zewnêtrznych, ale równie¿ wewnêtrznych, którymi s¹
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pracownicy firmy. Kompleksowe zarz¹dzanie jakoœci¹ ma na celu zapobieganie
b³êdom, zamiast usuwania ich skutków. Charakterystycznymi cechami TQM
jest: sta³e doskonalenie jakoœci produktów lub us³ug, dok³adne spe³nianie wymagañ i oczekiwañ klientów, dobre stosunki z klientami i dostawcami, œciœle
okreœlona polityka jakoœci, zaanga¿owanie najwy¿szego kierownictwa firmy,
odpowiedzialnoœæ za jakoœæ roz³o¿ona na wszystkich zatrudnionych, wspó³praca
pomiêdzy kierownictwem a pracownikami, dobra komunikacja i wspó³praca pomiêdzy ró¿nymi wydzia³ami, ustawiczne doskonalenie umiejêtnoœci i podnoszenie kwalifikacji pracowników, dokumentowanie dzia³añ s³u¿¹cych zapewnieniu
jakoœci, sta³a ocena i weryfikacja dzia³añ objêtych zarz¹dzaniem jakoœci¹. Wdra¿anie koncepcji powszechnej jakoœci na ca³ym obszarze dzia³alnoœci firmy jest
skutecznym i efektywnym sposobem prowadz¹cym do: zadowolenia klienta, pozytywnej postawy pracowników, efektywnej i skutecznej komunikacji w firmie,
sta³ego udoskonalania jakoœci zgodnie z „ko³em Deminga” oraz eliminacji strat
spowodowanych z³¹ jakoœci¹.

1. Tezy Deminga
Jednym z najwiêkszych prekursorów wdra¿ania zarz¹dzania przez jakoœæ by³
William Edwards Deming (14.X.1900 – 20.XII.1993), który urodzi³ siê w Iowa.
Studiowa³ na uniwersytetach w Wyoming, Colorado, Yale. W 1928 r. obroni³ doktorat z zakresu matematyki i fizyki matematycznej. Kilka lat pracowa³ w Bell
Labolatories z W.A. Shewhartem. W czasie II wojny œwiatowej pracowa³
w ga³êziach przemys³u zbrojeniowego, gdzie wdro¿y³ statystyczne sterowanie
procesami. Po zakoñczeniu wojny w 1947 r. wyjecha³ do Japonii, gdzie mia³ pomagaæ w³adzom okupacyjnym genera³a Mac Arthura przy organizacji spisu ludnoœci. By³ pierwszym amerykañskim specjalist¹, który w sposób metodyczny
przekazywa³ japoñskim in¿ynierom i mened¿erom tê wiedzê. Od pocz¹tku lat 50.
zacz¹³ prowadziæ wyk³ady dla japoñskich in¿ynierów, poœwiêcone statystycznemu sterowaniu procesami oraz statystycznemu sterowaniu jakoœci¹. Po powrocie
do USA prowadzi³ firmê konsultingow¹, jednak jego dokonania nie by³y szerzej
znane. Dopiero w 1980 r., po wywiadzie dla NBC poœwiêconemu sukcesowi gospodarczemu Japoñczyków, sta³ siê wielkim odkryciem amerykañskich mened¿erów1.
Deming twierdzi³, ¿e 94% b³êdów jakoœciowych jest spowodowanych przez
kierownictwo organizacji. Aby zapobiec powstawaniu tych b³êdów, stworzy³
14 tez. S¹ one adresowane przede wszystkim do kierownictwa a brzmi¹ nastêpuj¹co:
1. „Stwarzaj warunki do ci¹g³ego doskonalenia pracy, wyrobów i us³ug”. Organizacja powinna mieæ wyznaczone plany d³ugoterminowe i na nie przeznaczaæ
œrodki, a nie tylko na uzyskiwanie doraŸnych zysków. Ka¿dy cz³onek danej
1

www.wikipedia.pl
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organizacji powinien doskonale znaæ swoj¹ pozycjê, tak aby realizowaæ przewidziane przez przedsiêbiorstwo za³o¿enia i byæ w nie zaanga¿owanym. Celem
organizacji powinna byæ poprawa jakoœci wyrobów czy te¿ us³ug. Dziêki temu
stanie siê ona bardziej konkurencyjna, umocni siê jej pozycja na rynku. Sta³y
cel, jaki okreœli sobie przedsiêbiorstwo, to ci¹g³e d¹¿enie do poprawy jakoœci.
„Przyjmij now¹ filozofiê postêpowania i odrzuæ dotychczasowe normy dotycz¹ce problemów wadliwoœci, opóŸnieñ, reklamacji itp…”. Nale¿y „zerwaæ”
z dotychczasowymi nawykami panuj¹cymi w organizacji. Tolerowanie
b³êdów czy marnotrawstwa nale¿y natychmiast odrzuciæ. Organizacja powinna sukcesywnie zwiêkszaæ efektywnoœæ. Przyczyniæ siê do tego mo¿e miêdzy
innymi modernizacja procesu wytwarzania. Wa¿n¹ rolê odgrywa tutaj zarz¹d,
jego zaanga¿owanie i budowa wzajemnych relacji z pracownikami. Otwartoœæ
na sugestie i pomys³y za³ogi.
„Nie polegaj na masowej kontroli jakoœci, stosuj metody statystyczne, potwierdzaj¹ce, ¿e jakoœæ wyrobów jest wbudowana w twój system produkcji”. Kontrola jakoœci wyrobów powinna byæ powadzona na ka¿dym etapie jego
produkcji. Bardzo pomocne i efektywne s¹ przy tym metody statystyczne. Organizacja powinna zmierzaæ do tego, by statystyczne potwierdzenie jakoœci,
by³o czêœci¹ procesu wytwórczego.
„Nie dokonuj zakupów, kieruj¹c siê wy³¹cznie cen¹. Wybieraj dostawców (kooperantów), uwzglêdniaj¹c ca³kowit¹ obni¿kê kosztów, a nie tylko kosztów
pocz¹tkowych”. Zakup materia³ów musi byæ dobrze przemyœlanym przedsiêwziêciem. Najwa¿niejsza jest jakoœæ kupowanych materia³ów, nie ich cena.
Je¿eli materia³y bêd¹ niskiej jakoœci, efekt finalny, produkt z nich wyprodukowany równie¿ bêdzie niskiej jakoœci. Zdecydowanie lepiej jest ponieœæ wy¿sze
koszty na pocz¹tku procesu wytwórczego, unikaj¹c dziêki temu wyprodukowania produktów wadliwych, awaryjnych, niskiej jakoœci. Materia³y nale¿y
kupowaæ od sta³ych dostawców, do których mamy zaufanie.
„Wspieraj nieustannie wszelkie dzia³ania poprawiaj¹ce jakoœæ i produktywnoœæ. W ten sposób zmniejszysz swoje koszty”. Ulepszanie, unowoczeœnianie
systemów planowania, produkcji i obs³ugi, a tak¿e poprawa jakoœci to elementy, nad którymi kierownictwo powinno bezustannie pracowaæ. Dziêki takiemu postêpowaniu, mo¿na uzyskaæ obni¿enie kosztów.
„WprowadŸ instytucjonaln¹ zasadê ci¹g³ych szkoleñ i nauki pracowników.
Do tej aktywnoœci w³¹cz bezwzglêdnie naczelne kierownictwo przedsiêbiorstwa lub instytucji”. Wraz ze zmianami, jakie nastêpuj¹ w przedsiêbiorstwie,
zmieniaj¹ siê specyfikacje, zakresy obowi¹zków, przyporz¹dkowane danym
stanowiskom pracy. W zwi¹zku z tym, konieczne jest prowadzenie dodatkowych szkoleñ, konsultacji dla pracowników. Wdra¿anie i zapoznawanie ich
z nowymi obowi¹zkami jest bardzo istotne, dla sprawnego funkcjonowania
ca³ego systemu. Znacz¹c¹ rolê odgrywa tu kierownictwo, które powinno aktywnie uczestniczyæ w tym procesie.
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7. „Stosuj w³aœciwe formy nadzoru. Jego celem powinna byæ pomoc w osi¹ganiu lepszych wyników w pracy”. Nieod³¹cznym elementem powinna byæ pomoc zarz¹du dla pracowników, przy realizacji celów. Mniej wa¿nym
elementem, powinien staæ siê tutaj aspekt iloœciowy. To jakoœæ jest na pierwszym miejscu, i ka¿dy cz³onek organizacji powinien do tego d¹¿yæ, przy
wsparciu zarz¹du.
8. „Odrzuæ strach. WprowadŸ swobodê pytañ i sugestii tak, by pracownik nie
czu³ ¿adnej obawy zwi¹zanej z prezentowaniem swoich w¹tpliwoœci lub propozycji i pomys³ów”. Strach zdecydowanie nie sprzyja poprawie jakoœci. Pracownicy, którzy boj¹ siê, mog¹ pracowaæ jedynie wydajnie aby wypracowaæ
swój limit, nie zwracaj¹c uwagi na jakoœæ. Strach przed utrat¹ pracy, przed dodaniem obowi¹zków, b¹dŸ te¿ przed zmian¹ stanowiska powoduje utratê poczucia bezpieczeñstwa. Aby temu zapobiec, nale¿y rozmawiaæ z podw³adnymi
i dzieliæ siê z nimi planami zwi¹zanymi z przedsiêbiorstwem. W³aœnie szkolenia odgrywaj¹ tu znacz¹c¹ rolê. Nawet rozmowa o ewentualnym zwolnieniu
z pracy, o powodach za tym przemawiaj¹cymi powoduje, ¿e strach staje siê
mniejszy. Zarz¹d i kierownictwo powinno d¹¿yæ do tego aby pracownicy
chcieli dzieliæ siê z nimi swoimi przemyœleniami, pomys³ami dotycz¹cymi
organizacji.
9. „Usuñ bariery miêdzy wydzia³ami firmy. Rozwijaj ich wspó³dzia³anie, a tak¿e
wspó³pracê z dostawcami, kooperantami i klientami”. Ca³a organizacja powinna byæ zespo³em. Dzia³aj¹c razem i wspieraj¹c siê wzajemnie, o wiele wiêcej
mo¿na osi¹gn¹æ. Wspó³praca poszczególnych dzia³ów ma znacz¹cy wp³yw na
poprawê jakoœci.
10. „Nie stosuj pustych sloganów dla podwy¿szenia produktywnoœci i jakoœci. Pokazuj pracownikom jak rozwi¹zywaæ problemy”. Nale¿y likwidowaæ ró¿nego
rodzaju has³a, polecenia których celem jest potêgowanie wœród pracowników
przekonania o koniecznoœci lepszej i skuteczniejszej pracy. Kierownictwo powinno formu³owaæ cele i dostarczaæ podw³adnym metody, dziêki czemu ulepszony zostanie ca³y system pracy.
11. „Z rozwag¹ u¿ywaj norm pracy opartych o liczby; mog¹ one mieæ szkodliwy
wp³yw na jakoœæ i poziom produkcji. Stosuj metody opisowe i nadzór wspomagaj¹cy wykonanie pracy”. Podstawowym celem organizacji powinna byæ jakoœæ produkowanych wyrobów a nie ich iloœæ. Nale¿y wprowadziæ metody
statystyczne, aby zwiêkszyæ jakoœæ oraz wydajnoœæ. Trzeba równie¿ ograniczyæ
wprowadzanie norm, wtedy pozwoli to na wiêksze zainteresowanie jakoœci¹,
bez skupiania uwagi na liczbach.
12. „Usuñ przeszkody i pozwól pracownikom oceniaæ w³asn¹ pracê. Daj im prawo
odczuwania dumy z jej wykonywania”. Praca, która daje satysfakcjê i poczucie
spe³nienia powoduje, i¿ podw³adni bardziej anga¿uj¹ siê w wykonywan¹ przez
siebie pracê. Chêtniej wytwarzaj¹ jakoœciowe produkty. Powinni odczuwaæ
dumê z tego, co wykonuj¹.
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13. „Stosuj dokszta³canie w zakresie najnowszych metodologii oraz idei. Ucz pracowników nowych umiejêtnoœci. S¹ one konieczne do wprowadzenia zmian
w zakresie nowych technik, materia³ów i procesów”. Dziêki takim szkoleniom
przedsiêbiorstwo staje siê bardziej konkurencyjne. Pracownicy czuj¹ siê docenieni i potrzebni organizacji. Maj¹ oni poczucie przynale¿noœci, identyfikuj¹
siê z przedsiêbiorstwem. Inwestowanie w pracowników przynosi bardzo dobre
efekty dla organizacji.
14. „Daj ka¿demu pracownikowi mo¿liwoœæ uczestniczenia w pracy zespo³owej
w celu organizowania i dokonywania zmian”. W procesie usprawniania jakoœci powinni braæ udzia³ wszyscy cz³onkowie organizacji. Ka¿dy powinien byæ
zaanga¿owany w rozwój przedsiêbiorstwa, znaæ cele oraz metody jakimi zostanie on osi¹gniêty.
Istniej¹ jednak przeszkody, które maj¹ znacz¹cy wp³yw na wdra¿anie tych tez.
Do najwa¿niejszych Deming zalicza: orientacjê na doraŸny zysk, dominacjê kryteriów liczbowych, nadmiern¹ rotacjê na stanowiskach kierowniczych, sformalizowany system oceny pracowników oraz brak stabilnoœci celów i metod zarz¹dzania2.
Deming nazwany zosta³ liderem japoñskiej rewolucji jakoœciowej. Twierdzi³,
„¿e ka¿dy pracuje najlepiej jak mo¿e, nie jest w³aœciwym z punktu widzenia jakoœci stwierdzeniem. Wa¿ne jest, by ludzie wiedzieli, jak wykonywaæ pracê dobrze.
W zwi¹zku z tym, konieczne s¹ natychmiastowe i drastyczne zmiany w organizacji, za które kadra kierownicza najwy¿szego szczebla zarz¹dzania ponosi odpowiedzialnoœæ”.

2. Istota i obszary TQM
TQM (Total Quality Management) to koncepcja, która wywodzi siê z Japonii,
gdzie stosuj¹cy j¹ w latach 50. XX w. przedsiêbiorcy, zyskali miano dostawców
najbardziej jakoœciowych wyrobów na œwiecie.
W obecnych czasach kompleksowe zarz¹dzanie jakoœci¹ jest stosowane na
ca³ym œwiecie i jest Ÿród³em sukcesów wielu organizacji. Stosowanie tej koncepcji jest podstawowym elementem kultury zarz¹dzania najmocniejszych ekonomicznie krajów œwiata. Wdra¿anie TQM sta³o siê podstaw¹ dla przedsiêbiorstw
miêdzynarodowych.
Idea kompleksowego ujmowania wszelkich zagadnieñ zwi¹zanych z d¹¿eniem do uzyskania w³aœciwej jakoœci wyrobu sta³a siê powszechna w dziedzinie
teorii produkcji i znalaz³a praktyczne zastosowanie we wszystkich rozwiniêtych
krajach. Okreœlona zosta³a jako TQM, czyli Total Quality Management. Poszczególne wyrazy oznaczaj¹ odpowiednio3:

2
3

A. Hamrol, W. Mantura: Zarz¹dzanie jakoœci¹ – teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005, s. 95.
E. Skrzypek: Jakoœæ i efektywnoœæ. Wyd. UMCS, Lublin 2000, s. 92.
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Total – objêcie tym systemem ca³ej organizacji i mo¿liwoœæ zastosowania we
wszystkich rodzajach produkcji i us³ug w ka¿dej komórce organizacji, na ka¿dym stanowisku, w sposób nieograniczony.
Quality – spe³nienie wymagañ klientów wewnêtrznych i zewnêtrznych w sposób
w pe³ni ich zadowalaj¹cy.
Management – metodê rozwi¹zywania problemów i osi¹gniêcia znacznej poprawy poprzez d¹¿enie do wy¿szej jakoœci pracy i jej efektów, czyli podejmowanie
decyzji podporz¹dkowanych ci¹g³ej poprawie jakoœci produktów. Zarz¹dzanie to
proces podejmowania decyzji wykorzystuj¹cy procedury i w³aœciwe metody realizacji.
Koncepcja TQM anga¿uje wszystkich cz³onków organizacji. Jest pewnego rodzaju filozofi¹, która zrozumiana i wprowadzona przez przedsiêbiorstwo pozwala
na optymalne wykorzystanie umiejêtnoœci pracowników, a tak¿e zasobów materialnych i uzyskanie zamierzonych celów.
Dziêki zaanga¿owaniu wszystkich cz³onków organizacji w jej dzia³alnoœæ, na
ka¿dym etapie funkcjonowania przedsiêbiorstwa, staje siê ono bardziej konkurencyjne.
Kompleksowe zarz¹dzanie jakoœci¹ jest procesem, który nie ma koñca ani pod
wzglêdem czasu, ani pod wzglêdem ponoszonych nak³adów. Wprowadzenie tej
koncepcji wymaga du¿ego przygotowania. Poinformowanie i zapoznanie wszystkich cz³onków przedsiêbiorstwa jest koniecznym elementem wprowadzenia
TQM. Niezbêdne jest równie¿ okreœlenie celów tego, w jaki sposób bêd¹ one realizowane. Stworzenie projektów, opracowanie ich, wreszcie wprowadzenie ich do
organizacji stwarza du¿y chaos i wymaga ci¹g³ej pracy.
TQM kieruje dzia³ania przedsiêbiorstwa na ci¹g³e doskonalenie, na dzia³ania
zmierzaj¹ce do poprawy jakoœci, do osi¹gniêcia jej optymalnego poziomu. Zmierza do zwiêkszenia efektywnoœci dzia³ania. Koncepcja ta obejmuje wszystkie obszary przedsiêbiorstwa, takie jak projektowanie, handel, finanse, marketing itd.
Jednoczeœnie musz¹ byæ one ze sob¹ powi¹zane i wspó³pracowaæ ze sob¹, tworz¹c
ca³oœæ. Tylko taka, wzajemna wspó³praca wszystkich dzia³ów, pozwala na uzyskanie zamierzonych celów w sposób sprawny i optymalny. TQM jest koncepcj¹
ukierunkowan¹ na jakoœæ, na proces, nie na wyniki czy iloœæ.
Koncepcja Total Quality Management obejmuje strategiê, taktykê oraz poziom operacyjny organizacji. W ramach strategii ujmowane s¹ problemy do rozwi¹zania oraz cele, okreœlone kierunki dzia³ania, systemy oceniania, zmiany jakie musz¹ nast¹piæ w organizacji, plany d³ugoterminowe dotycz¹ce TQM,
sposoby zarz¹dzania oraz sposoby, jakimi TQM bêdzie wdra¿ane. Taktyka natomiast zawiera ró¿nego rodzaju plany zwi¹zane z jakoœci¹, dzia³ania dotycz¹ce
wprowadzania szkoleñ z zakresu TQM, okreœlenie intensywnoœci oraz obszaru
dzia³añ, a tak¿e kosztów zwi¹zanych z TQM, oraz tego jak bêdzie wygl¹da³a
struktura zarz¹dzania TQM. Poziom operacyjny natomiast, to nic innego jak
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spe³nianie zaplanowanych programów zgodnie z Ko³em Deminga. Na tym poziomie tworzone s¹ dokumentacje oraz okreœlane metody niezbêdne do uzyskania wyznaczonych celów, realizacja zamierzonych zadañ, podsumowanie ich,
wyci¹gniêcie wniosków z przebiegu tych zadañ, kontrola oraz badanie osi¹gniêtych wyników, konfrontacja ich z wyznaczonym planem, przeprowadzanie
dzia³añ maj¹cych na celu korektê oraz zapobieganie wystêpowaniu b³êdów.
Struktura TQM koncentruje siê wokó³ dwunastu pojêæ: zrozumienie, zaanga¿owanie, organizacja, koszty jakoœci, system zapewnienia jakoœci, planowanie,
projektowanie jakoœci, zdolnoœci, sterowanie, praca zespo³owa, szkolenia, wdra¿anie4.
Nieod³¹cznym elementem towarzysz¹cym TQM jest praca zespo³owa. To
dziêki zgodnej wspó³pracy cz³onków organizacji ³atwiej wypracowaæ jakoœæ.
Efekt synergii towarzysz¹cy pracy zespo³owej przyspiesza i usprawnia funkcjonowanie zespo³ów. Odpowiednie podejœcie do motywowania pracowników,
wspieranie ich i zachêcanie, przekazywanie uprawnieñ, daje im swobodê
dzia³ania i pobudza ich kreatywnoœæ, co daje lepsze rezultaty pracy. Istotnym narzêdziem motywacji pracowników jest ich udzia³ we wszelkiego rodzaju szkoleniach czy kursach. Szkolenia takie dostarczaj¹ niezbêdnej wiedzy z zakresu jakoœci. Dziêki temu równie¿ pracownicy czuj¹ siê potrzebni w organizacji,
uto¿samiaj¹ siê z ni¹. TQM to zbiorowe zaanga¿owanie w rozwój organizacji, jakoœci, nie tylko na poziomie wyrobu czy te¿ us³ugi, tak¿e w sferach jakoœci pracy,
konstrukcji, technologii, marketingu, danych i innych dziêki którym organizacja funkcjonuje. Dlatego te¿ niezbêdna jest dobra komunikacja sprawnoœæ
dzia³ania.
Wa¿n¹ rolê w strategii TQM, jak¹ przyjmuje organizacja, odgrywa zarz¹dzanie procesami. Dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa powinna byæ skierowana na procesy, które powinny byæ w³¹czone w system zarz¹dzania jakoœci¹. Istotny dla organizacji powinien byæ przebieg tych procesów, ci¹g³e doskonalenie ich, a nie
koñcowe rezultaty.
System zarz¹dzania procesami spe³nia wiele funkcji i umo¿liwia poprawê jakoœci i znalezienie skutecznych metod prowadz¹cych do zadowolenia klienta,
wzrost wydajnoœci i efektywnoœci poprzez obni¿kê kosztów, skuteczne rozwi¹zywanie problemów i optymalizacjê czasu realizacji wyznaczonych zadañ, realizacjê strategii i urzeczywistnianie wizji przedsiêbiorstwa, definiowanie wymagañ
odnosz¹cych siê do systemu informatycznego, zbudowanie sprawnego i zintegrowanego systemu informacji, który gwarantuje uzyskanie w³aœciwej informacji
dla ka¿dego poziomu decyzyjnego wspartego systemem informatycznym, zbudowanie bardziej efektywnej struktury organizacyjnej, poprawê wspó³pracy i komunikacji pomiêdzy funkcjami organizacji, sprawdzenie prawid³owoœci konstrukcji systemu pomiarów, pomoc organizacjom w przekazywaniu uprawnieñ
4
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samodzielnym zespo³om pracowniczym, zarz¹dzanie, zarz¹dzanie procesami
w kszta³towaniu jakoœci5.
W kompleksowym zarz¹dzaniu jakoœci¹, przywództwo polega na wspó³udziale prezesa oraz kierownictwa w jego wdra¿aniu i rozbudowywaniu. Niezbêdnym
elementem tego procesu jest pomoc i wspieranie pracowników, pozwalanie im na
wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ i dawanie wiêkszej swobody dzia³ania. Przywódcy powinni stwarzaæ odpowiednie warunki do tego, aby wdra¿anie TQM nie stwarza³o
problemów. Nastawienie kierownictwa powinno ulec zmianie na takie, które pobudza kreatywnoœæ pracowników, zachêca ich do wspó³pracy, rozwija ich umiejêtnoœci. Przywódca powinien dawaæ dobry przyk³ad ca³ej swojej za³odze.
Jako podstawowe obszary TQM E. Skrzypek wymienia:
l
strategiê jakoœci zorientowan¹ na klienta, wyra¿on¹ w postaci biznesplanu,
strategii konkurencyjnoœci, polityki jakoœci,
l
zasoby ludzkie,
l
procesy maj¹ce na celu zapobieganie przyczynom powstawania wad z wykorzystaniem badania zdolnoœci maszyn, analizy FMEA, transformacji wymagañ klienta na parametry techniczne (QFD),
l
system zapewnienia jakoœci jako gwarancjê systematycznego, zaplanowanego
spe³niania wymagañ klienta.
Wed³ug E. Kindlarskiego TQM, to „wszechstronne dzia³anie maj¹ce zapewniæ jakoœæ na ka¿dym etapie procesu realizacji wyrobu od badania potrzeb klientów do bezpiecznej dla œrodowiska likwidacji wyrobu”. Bardzo istotne dla organizacji jest umiejêtne pos³ugiwanie siê TQM. Motywów jego u¿ycia mo¿e byæ
wiele, jednak jak wiele ich jest, tak wiele wi¹¿e siê z tym wyzwañ i poœwiêceñ.
Skutecznoœæ tych dzia³añ zale¿y tylko i wy³¹cznie od tego jak dobrze TQM zostanie zrozumiane i jakie bêdzie zaanga¿owanie ca³ej organizacji.

3. Etapy wdra¿ania TQM
Wdra¿anie do organizacji TQM jest niezbêdnym elementem jaki powinien
towarzyszyæ ka¿demu z przedsiêbiorstw, które na pierwszym miejscu stawia jakoœæ. Koniecznoœæ jego stosowania powinna byæ trwale zakorzeniona w œwiadomoœci organizacji, i staæ siê jej nieod³¹cznym elementem.
Podczas wdra¿ania Kompleksowego Zarz¹dzania Jakoœci¹ do przedsiêbiorstwa, powinny byæ brane pod uwagê nastêpuj¹ce aspekty:
1. Zapoznanie siê i zrozumienie tego jak znacz¹ce dla przedsiêbiorstwa jest
wprowadzenie zarz¹dzania jakoœci¹. Decyzja o wdro¿eniu do organizacji
TQM niesie za sob¹ wiele trudnych problemów, jak równie¿ wiele wa¿nych
decyzji. Oznacza ci¹g³¹ pracê nad ulepszaniem, rozwijaniem jakoœci. TQM
zmienia organizacjê, dlatego te¿ konieczne jest zrozumienie przez kierownictwo wagi sytuacji.
5

Tam¿e, s. 149.

Hoshin kanri – Metoda strategicznego zarz¹dzania jakoœci¹

101

2. Udzia³ kierownictwa w podejmowaniu decyzji o TQM w organizacji. To dziêki wspó³pracy kierownictwa i zaanga¿owaniu w formu³owanie strategii wprowadzania zarz¹dzania jakoœci¹, proces mo¿e mieæ ³agodniejszy i sprawniejszy
przebieg. Niezbêdne jest sformu³owanie przez kierownictwo za³o¿eñ polityki
jakoœci.
3. Modyfikacja struktur organizacji, w celu ustalenia odpowiedzialnoœci i zakresu dzia³añ zwi¹zanych z jakoœci¹.
4. Nale¿y na bie¿¹co wyliczaæ koszty, jakie ponosi przedsiêbiorstwo oraz poddawaæ je analizie. Takie dzia³anie pozwala na doskonalenie jakoœci.
5. System zapewnienia jakoœci. Normy ISO 9000 dotycz¹ce systemu jakoœci s¹
podstaw¹ strategii TQM. Zawarte w niej metody, zasady oraz zalecenia doskonale nadaj¹ podstawy do tego, a¿eby wprowadziæ TQM do organizacji.
6. Wprowadzenie TQM do przedsiêbiorstwa jest czasoch³onnym dzia³aniem.
Niektóre z etapów zarz¹dzania jakoœci¹ koñcz¹ siê, choæby ten, w którym zapada decyzja o wprowadzeniu TQM, inne natomiast nie maj¹ terminu ukoñczenia, poniewa¿ s¹ stale powtarzane. Do takich bezterminowych etapów zaliczyæ
mo¿na szkolenia, zaanga¿owanie kierownictwa, doskonalenie systemu jakoœci
czy te¿ pracy zespo³owej.
7. Projektowanie jakoœci, podczas którego wa¿nym elementem staj¹ siê techniki,
metody, za pomoc¹ których mo¿na uwzglêdniæ potrzeby klientów przy projektowaniu nowych wyrobów.
8. Pracownicy musz¹ byæ zaanga¿owani w to, co planuje i robi organizacja. Niezbêdne jest informowanie pracowników o planach organizacji, jak równie¿
prowadzenie szeregu szkoleñ i kursów, dziêki którym ³atwiej zrozumiej¹ to co
ma siê wydarzyæ w przedsiêbiorstwie. Wa¿ne jest równie¿, aby spoœród cz³onków organizacji wyodrêbniæ tych, którzy przyci¹gn¹ innych, uœwiadomi¹
w innych sens wdro¿enia TQM. Maj¹ oni zdolnoœci organizatorskie, mentorskie. Potrafi¹ przekonaæ innych do zmiany zdania na temat pewnych zagadnieñ, jak równie¿ pobudziæ ich do dzia³ania. Przy takich osobach tworzy³y siê
bêd¹ grupy pracownicze.
9. Umiejêtne sterowanie jakoœci¹ jest niezbêdne do spe³nienia wymagañ jakoœciowych. Podczas sterowania jakoœci¹ mo¿na œledziæ ca³y proces oraz usuwaæ
wszelkiego rodzaju b³êdy i ich przyczyny.
10. Idea TQM oparta jest na pracy zespo³owej, dziêki której trudne decyzje s¹
sprawniej podejmowane. Praca w grupach pozwala na szybsze dzia³anie, na
osi¹ganie takich wyników, które by³yby niemo¿liwe do wypracowania przez
pojedynczego pracownika.
11. Szkolenia dla cz³onków organizacji, powoduj¹ ³atwiejsze zapoznanie siê z powsta³ymi zmianami oraz wprowadzanie ich w ¿ycie. Szkolenia dla pracowników podnosz¹ ich kwalifikacje, umiejêtnoœci. Dziêki takim szkoleniom
wprowadzanie TQM do organizacji ma sprawny przebieg.
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12. Wdra¿anie TQM do poszczególnych dzia³ów organizacji powinno odbywaæ
siê najpierw w dzia³ach, w których pracuj¹ mened¿erowie nastawieni na poprawê jakoœci oraz którzy zainteresowani s¹ innowacjami. W póŸniejszym czasie natomiast, w pozosta³ych dzia³ach. Dziêki temu dzia³y, w których najpierw
zostanie wprowadzone TQM stan¹ siê przyk³adem dla tych w których jeszcze
to nie nast¹pi³o lub dopiero siê rozpoczyna. Mened¿erowie dzia³ów, w których
TQM ju¿ funkcjonuje mog¹ pomóc podzieliæ siê uwagami oraz radami z mened¿erami pozosta³ych dzia³ów.
Wdra¿anie Kompleksowego Zarz¹dzania Jakoœci¹ w przedsiêbiorstwie sk³ada
siê z nastêpuj¹cych etapów: decyzji, diagnozy, szkoleñ, systemu zapewnienia jakoœci, przywództwa, polityki i strategii, zarz¹dzania ludŸmi, zasobów, procesów,
zadowolenia klientów, zadowolenia pracowników, wp³ywu na otoczenie. Decyzja
o wdro¿eniu TQM w organizacji jest podyktowana miêdzy innymi chêci¹ zdobycia uznania nabywcy wobec produkowanego wyrobu b¹dŸ oferowanej us³ugi. Jest
tak¿e spowodowana ci¹gle rozwijaj¹cym siê rynkiem, rosn¹c¹ konkurencj¹, chêci¹ wyprzedzania konkurentów oraz popraw¹ wyników finansowych. Podjêcie
decyzji o tym, aby wdro¿yæ Kompleksowe Zarz¹dzanie Jakoœci¹ w organizacji,
powinno byæ efektem dyskusji, przemyœleñ jej zarz¹du i kierownictwa. Podczas
przeprowadzonych rozmów powinien zostaæ okreœlony zakres dzia³añ, jakie zostan¹ podjête oraz uzyskanie odpowiedzi, dlaczego w ogóle wprowadzone zostanie TQM do przedsiêbiorstwa. Chodzi o to, by ka¿dy zrozumia³ cel wprowadzenia TQM. Aby wdro¿yæ TQM, niezbêdna jest diagnoza tego, jaki by³ do tej pory
stan jakoœci w organizacji, a tak¿e tego, jakie stosunki panowa³y miêdzy jej cz³onkami, jak równie¿ analiza struktury organizacyjnej. Dziêki uzyskanym wynikom, mo¿na stworzyæ plany dzia³añ, za pomoc¹ których w poszczególnych
dzia³ach bêdzie wprowadzane TQM. Do tego, by odpowiednio zdiagnozowaæ
stan jakoœci w przedsiêbiorstwie, niezbêdne jest jego ocenienie. Do przeprowadzenia takiej oceny, stosowaæ mo¿na miêdzy innymi benchmarking, metodê
„góry lodowej” Deminga, skalê ocen, metodê punktacji sformalizowanej czy metodê uœrednionych znamion jakoœci. Wdra¿aniu TQM do organizacji towarzyszyæ mog¹ wprowadzone równolegle standardy ISO dotycz¹ce jakoœci. Takie
dzia³anie mo¿e wzmocniæ Kompleksowe Zarz¹dzanie Jakoœci¹. Przywódcom
w organizacjach wprowadzaj¹cych TQM przypisana jest rola mentorów, którzy
odpowiednio potrafi¹ uœwiadomiæ pracowników, ¿e jakoœæ jest priorytetem
przedsiêbiorstwa. Powinni oni braæ udzia³ we wszelkiego rodzaju szkoleniach,
prowadziæ je, jak równie¿ uczestniczyæ w nich w celu zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejêtnoœci. Istotna jest równie¿ postawa przywódców. Ludzie ci, powinni
byæ otwarci na pomys³y innych, na innowacje. Dobremu przywództwu powinna
towarzyszyæ idea decentralizacji w³adzy. Polityka oraz strategie w przedsiêbiorstwie to przede wszystkim cele jakie chce siê osi¹gn¹æ, wartoœci, wizje, kierunki
rozwoju a tak¿e to w jaki sposób chce siê to wszystko uzyskaæ. W sk³ad ogólnej
strategii organizacji wchodzi strategia jakoœci. W jej sk³ad natomiast wchodz¹
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czynniki wewnêtrzne, takie jak ukierunkowanie na innowacje, zaanga¿owanie
pracowników w pracê nad jakoœci¹ produktu, jak równie¿ czynniki zewnêtrzne,
do których nale¿y zaliczyæ, to jak proponowane przez przedsiêbiorstwo wyroby
odbierane s¹ przez klientów i czy s¹ lepsze ni¿ te oferowane przez konkurencjê.
Polityka jakoœci natomiast jest tym wszystkim, co przedsiêbiorstwo robi w kierunku jakoœci. Jest wyznaczana wtedy, gdy jasne s¹ ju¿ cele jakoœciowe organizacji. Aby polityka przynosi³a po¿¹dane efekty, powinna byæ dobrze i prosto
sformu³owana, by ka¿dy z cz³onków organizacji móg³ j¹ zrozumieæ. Powinna byæ
okreœlona na d³u¿szy okres czasu, zorientowana na rynkow¹ dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa.
Zarz¹dzanie ludŸmi w organizacji, która kompleksowo zarz¹dza jakoœci¹, powinno byæ ukierunkowane przede wszystkim na ich umiejêtnoœci, predyspozycje
na rozwijanie ich wiedzy, na szkolenia. Delegowanie uprawnieñ jest nieod³¹cznym elementem sprawnego zarz¹dzania ludŸmi. Nie powinno ono natomiast opieraæ siê na sztywnych regu³ach, nakazach. Nieroz³¹cznym elementem
efektywnego zarz¹dzania ludŸmi jest dawanie im poczucia bezpieczeñstwa oraz
tego, ¿e s¹ potrzebni organizacji. Proces ten powinien byæ okresowo kontrolowany. Dziêki temu mo¿na sprawiæ, ¿e zarz¹dzanie bêdzie dobrze dostosowane do
organizacji, do zatrudnionych w niej ludzi.
Istotne okazuje siê byæ stosowanie metody ZPC. Zarz¹dzanie przez cele polega na udziale pracownika przy formu³owaniu dla niego celów. Jest to wspólna
analiza i praca podw³adnego z kierownikiem, w wyniku której ustalane s¹ cele dla
tego¿ w³aœnie pracownika. Takie podejœcie ma du¿y wp³yw na zaanga¿owanie
pracowników w wykonywanie zadañ. Ich wspó³udzia³ w okreœlaniu celów pobudza ich poczucie przynale¿noœci do organizacji. Technika ZPC zak³ada, ¿e
oprócz wspólnego ustalania celów, bardzo wa¿ne jest wspólne okreœlanie kryteriów oceny postêpu w osi¹ganiu wczeœniej za³o¿onego celu, postêpu prac, jakie
wykonuje pracownik. Kolejnym wa¿nym elementem jest sta³y kontakt prze³o¿onego z pracownikiem, wspólne konsultowanie poczynionych kroków, analizowanie b³êdów, mo¿liwych do wyboru opcji i innych elementów maj¹cych wp³yw na
realizacjê celów. Niezbêdna jest tak¿e wspólna ocena osi¹gniêtych wyników i ich
analiza. Wprowadzenie ZPC do organizacji ma du¿y wp³yw na relacje pomiêdzy
jej cz³onkami, zarówno na linii pracownik – pracownik, jak równie¿ kierownik
– pracownik. Wspólny dialog i mo¿liwoœæ uczestnictwa pracowników w formu³owaniu dla nich zadañ przyczyniaj¹ siê do wzrostu poziomu zadowolenia
z wykonywanej pracy, a co za tym idzie do jej efektywnoœci. W metodzie ZPC,
cz³owiek jest na pierwszym miejscu. Jest on zasobem przedsiêbiorstwa niepowtarzalnym i niezast¹pionym. Dlatego te¿ wprowadzaniu tej metody towarzyszyæ
powinien szereg szkoleñ i kursów zwi¹zanych z podniesieniem kwalifikacji jej
cz³onków. Kursy, szkolenia s¹ dobrym narzêdziem motywacyjnym. Jest to wa¿ne dla przedsiêbiorstwa. Uczestnictwo pracowników oraz kierownictwa w takich
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szkoleniach pozwala na zrozumienie zmian zachodz¹cych w przedsiêbiorstwie,
jak równie¿ przyczynia siê do pobudzania ich kreatywnoœci.
W sk³ad zasobów nale¿¹cych do organizacji wchodz¹ technologia, materia³y,
informacje oraz kapita³ finansowy, które s¹ potrzebne do realizowania TQM. Technologia jaka jest wykorzystywana, winna s³u¿yæ poprawie jakoœci, niezbêdne
jest jej ci¹g³e modernizowanie. Materia³y wykorzystywane w procesie produkcji
powinny byæ stale kontrolowane pod wzglêdem jakoœci, a kontakt z ich dostawcami trwa³y i budowany na wzajemnym zaufaniu. Nale¿y dbaæ równie¿ o sprawne
ich wykorzystanie oraz o odpowiedni¹ utylizacjê powsta³ych odpadów. Informacje, które s¹ gromadzone, trzeba odpowiednio przetwarzaæ, analizowaæ i archiwizowaæ, tak aby dobrze s³u¿y³y na bie¿¹co oraz w przysz³oœci. Wydatki zwi¹zane
z wprowadzeniem TQM musz¹ byæ pokrywane z odpowiednio do tego stworzonych funduszy. Systematyczna analiza oraz kontrola wydatków pozwala na weryfikacjê kosztów, które zosta³y ju¿ poniesione oraz na stworzenie bud¿etu na
przysz³oœæ.
Procesy w Kompleksowym Zarz¹dzaniu Jakoœci¹, dotycz¹ sposobów ocen, realizacji tej idei oraz tego, jaki przebieg bêdzie mia³o zarz¹dzanie. Mo¿na wyodrêbniæ procesy podstawowe i pomocnicze. Te pierwsze dotycz¹ spraw finansowych,
kontaktów z dostawcami i odbiorcami, prac nad nowym produktem itp.
Aby wyroby wytwarzane przez organizacjê spe³nia³y potrzeby jej klientów,
potrzebna jest odpowiednia praca nad produktem. Dlatego te¿, przedsiêbiorstwo
musi prowadziæ badania nad potrzebami klientów oraz nad tym, w jakim stopniu
wyrób spe³nia ich oczekiwania. Potrzebna jest analiza zwrotów towarów, jak równie¿ tych oddanych w ramach napraw gwarancyjnych. Nale¿y bezustannie kontrolowaæ pozycjê produktu na rynku, a w razie potrzeby wprowadzaæ zmiany.
Wa¿ne jest, by z modyfikacj¹ wyrobu wyprzedzaæ konkurencjê, a nie czekaæ na
jej ruch. Do zadowolenia klienta przyczynia siê oprócz dobrego, jakoœciowego
wyrobu, jego obs³uga. Jakoœæ obs³ugi jest niezmiernie istotnym elementem. Powinna dotyczyæ zarówno samej sprzeda¿y, jak równie¿ obs³ugi przed i posprzeda¿owej.
Wszyscy pracownicy organizacji powinni byæ zadowoleni z tego, ile zarabiaj¹,
jak równie¿ czuæ siê bezpiecznie oraz potrzebni organizacji. Ich komfort psychiczny wzbudzi poczucie tego, ¿e zaczn¹ uto¿samiaæ siê z przedsiêbiorstwem. Niezbêdne jest budowanie dobrych relacji miêdzy nimi a kierownictwem. Organizacja powinna podejmowaæ kroki, które zaspokoj¹ potrzeby pracowników.
W przedsiêbiorstwie stosuj¹cym TQM, wszyscy jego cz³onkowie s¹ na bie¿¹co
informowani o tym, w jakim stanie jest ono, oraz jakie ma plany na przysz³oœæ.
Opinia spo³eczna, a wiêc to, jak przedsiêbiorstwo jest oceniane przez spo³eczeñstwo, jest bardzo wa¿nym elementem, jaki bierze pod uwagê organizacja. Istotny jest odbiór spo³eczny, to jak organizacja jest widziana w oczach swoich potencjalnych i obecnych klientów.
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Wiele organizacji napotyka na problemy przy wdra¿aniu TQM. Wiêkszoœæ
z nich ponios³a pora¿kê. Wœród rozlicznych przyczyn niepowodzeñ we wprowadzaniu zarz¹dzania przez jakoœæ do najczêœciej wymienianych zalicza siê:6 brak
zaanga¿owania kierownictwa, brak wizji i planów, satysfakcjê z szybkiego
za³atwienia problemów, dominacjê narzêdzi nad procesami, zbyt ograniczon¹ jakoœæ, satysfakcjê z zadowolenia klientów, sprzecznoœæ miêdzy generowan¹
zmian¹ kulturow¹ a podejœciem planowym, zinstytucjonalizowane zarz¹dzanie
jakoœci¹, niewielkie zaanga¿owanie pracowników, niemierzalnoœæ wielu
procesów zarz¹dzania przez jakoœæ.

4. TQM a hoshin kanri
Definiowanie hoshin kanri
Hoshin kanri to japoñska metoda strategicznego zarz¹dzania jakoœci¹, która
zosta³a opracowana pod koniec lat 60. XX w. w Japonii. Obecnie (równie¿ w Polsce) sta³a siê integralnym elementem wielu organizacji wdra¿aj¹cych nowe koncepcje zarz¹dzania, takie jak TQM, Lean Management czy Six Sigma. Dok³adne
przedstawienie tej metody wymaga podania definicji. Wed³ug Y. Kondo, hoshin
kanri to „system zarz¹dzania, w którym roczna polityka ustalona przez przedsiêbiorstwo jest przekazywana w dó³ organizacji i wdra¿ana we wszystkich wydzia³ach i funkcjach”7. Jak widaæ metoda ³¹czy zarz¹dzanie strategiczne
z bie¿¹cym funkcjonowaniem organizacji. Inne podejœcie prezentuje G. Watson,
który okreœla j¹ jako metodykê ustanawiania kierunku strategicznego lub wprowadzenie cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act tj. planowanie, wykonanie, kontrolê, dzia³anie) do procesu zarz¹dzania. Najpe³niejsz¹ definicjê zaproponowa³
Y. Akao8, który postrzega j¹ jako „system wzmacniaj¹cy ogóln¹ zdolnoœæ organizacji i koncentruj¹cy j¹ na poprawie funkcjonowania. Poprawa ta dokonywana
jest przez rozwiniêcie ujednoliconej polityki i planu (wdro¿enie, sprawdzenie,
dzia³ania usprawniaj¹ce) ustanowionego jako roczny program zarz¹dzania oparty na motcie organizacji rozumianym jako g³ówna koncepcja zarz¹dzania przez
ni¹ przyjêta. Zarz¹dzanie strategiczne jest wypadkow¹ d³ugo- i œredniookresowego planu zarz¹dzania oraz rocznego planu zarz¹dzania realizowan¹ dziêki
po³¹czeniu jakoœci, wielkoœci, kosztu i czasu (dostawy) oraz racjonalnemu wykorzystaniu g³ównych zasobów organizacji”. Autor uwa¿a, ¿e definicjê nale¿y uzupe³niæ o koniecznoœæ wykorzystania koncepcji zarz¹dzania jakoœci¹ i jej metod.
Zadania realizowane w hoshin kanri to:
l
ustalenie przez naczelne kierownictwo za³o¿eñ biznesu (wizja, kluczowe cele),
6

R. Karaszewski: Nowoczesne koncepcje zarz¹dzania jakoœci¹. Wyd. TNOiK, Toruñ 2006, s. 181.
M. Æwikliñski, H. Obora: Hoshin kanri. Japoñska metoda strategicznego zarz¹dzania jakoœci¹
w Polsce. Wydawnictwo PWE, Warszawa 2011, s. 13.
8
Y. Akao: Hoshin Kanri: Policy Deployment for Successful TQM. Productivity Press, Cambridge
MA 1991, s. 17.
7
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projektowanie sposobów realizacji celów wraz z kierownictwem œredniego
szczebla,
l
wykorzystanie œrodków i zasobów (wytyczne osi¹gniêcia celu, zadania i zasoby),
l
realizacja zaplanowanych za³o¿eñ (zespo³y wdro¿eniowe).
Realizacja wizji sprowadza siê do dwóch równoleg³ych rodzajów zadañ o innym poziomie oddzia³ywania. Poziom pierwszy koncentruje siê na realizacji
zarz¹dzania strategicznego (okreœlany jako hoshin i obejmuje dzia³ania skierowane na gruntown¹, prze³omowa zmianê, rezultatem której jest szybka i widoczna poprawa), drugi zaœ to zarz¹dzanie operacyjne (bie¿¹ce, realizacja ci¹g³ego doskonalenia inaczej Kaizen). Oba typy dzia³añ powinny byæ realizowane
metodycznie, aby zapewniæ synchronizacjê osi¹gania celów w ca³ej organizacji.
Próby t³umaczenia nazwy metody hoshin kanri, z uwagi na specyfikê jêzyka
japoñskiego, sprawia naukowcom trudnoœci. Dlatego te¿, pierwszy cz³on nazwy
metody hoshin jest interpretowany na kilka sposobów. T³umaczy siê go jako przyjêty kurs, wytyczna lub sposób wyznaczania dobrego kierunku. W naukach
o zarz¹dzaniu by³yby to: polityka, plan, cel lub cele i œrodki. Drugi zaœ cz³on kanri, t³umaczony jest jako sterowanie, kontrola lub zarz¹dzanie. Zatem dos³owne
t³umaczenie brzmi: zarz¹dzanie polityk¹ albo kontrola, sterowanie lub zarz¹dzanie polityk¹, kierunkiem, do którego organizacja zmierza, wytyczn¹9. Z powodu
trudnoœci w poprawnym t³umaczeniu nazwy tej metody, naukowcy spoza Japonii
pozostawiaj¹ nazwê w oryginalnym brzmieniu lub j¹ adaptuj¹. Hoshin kanri jest
jednym z trzech g³ównych elementów Total Quality Management i jest odpowiedzialne za dobranie odpowiednich wykonawców do realizacji strategicznych zamierzeñ. Obecnie czêsto wystêpuje w koncepcji TQM jako jedna z metod doskonalenia organizacji. Opisuj¹c jej funkcjê, autorzy nawi¹zuj¹ do cyklu dzia³ania
zorganizowanego, ujêtego w ramach czterech faz PDCA (planowanie, wykonanie, kontrola i dzia³anie). Innym elementem hoshin kanri bliskim TQM jest stosowanie w jej obrêbie zasady pracy zespo³owej wykorzystywanej w procesach
ustalania celów oraz rozwi¹zywania problemów (japoñski sposób podejmowania
decyzji – ringi). Hoshin kanri ma równie¿ swoje miejsce w rodzinie metod planowania strategicznego. Mo¿na tu wskazaæ na model zaproponowany przez M. Lisiñskiego. Sk³adowymi tego modelu s¹: analiza strategiczna oraz projektowanie
strategii. Autor sklasyfikowa³ hoshin kanri na podstawie opracowanego przez
siebie modelu i okreœli³ cel jej stosowania jako realizacjê przedstawionych
poni¿ej funkcji:
l
analizy makrootoczenia organizacji,
l
analizy jej otoczenia konkurencyjnego, potencja³u strategicznego oraz pozycji
strategicznej,
l
formu³owania prognoz rozwoju sytuacji,
l
okreœlenia wizji, misji i celów organizacji,
l

9

M. Æwikliñski, H. Obora: op. cit., s. 17.

Hoshin kanri – Metoda strategicznego zarz¹dzania jakoœci¹

107

ustalania opcji strategicznych i wyboru wariantu opcji wraz z opracowaniem
10
planu strategicznego organizacji .
Obszarem badawczym hoshin kanri jest otoczenie i potencja³ strategiczny, co
wskazuje jej charakter diagnostyczno-funkcjonalny, zaœ znaczny stopieñ ustrukturyzowania metody wskazuje na jej wysoki stopieñ schematyzacji i trudnoœci
kwantyfikacji informacji. Hoshin kanri jest metod¹ o mieszanej formie realizacji,
gdy¿ uwzglêdnia siê w niej udzia³ organizacji z zewn¹trz. Wg M. Lisiñskiego jest
ona jedna z metod zintegrowanych, realizuj¹cych wszystkie funkcje planowania
strategicznego. Metodami pomocniczymi w procesie jej praktycznego zastosowania s¹:
l
metoda PEST,
l
analiza luki strategicznej,
l
benchmarking,
l
analiza piêciu si³ Portera,
l
bilans strategiczny przedsiêbiorstwa,
l
analiza SWOT,
l
macierz: pozycja konkurencyjna – wzrost rynku.
Ujêcie M. Lisiñskiego jest pierwszym w kraju ujêciem tej grupy metod, w którym uwzglêdniono hoshin kanri.
l

Powstanie i rozwój hoshin kanri
Metoda hoshin kanri pojawi³a siê w Japonii w wyniku rozwoju koncepcji
TQM. Ogromn¹ rolê odegra³ J.M. Juran, który wyjaœni³, ¿e potrzebna jest polityka jakoœci dla ca³ej organizacji, a zarz¹dzaj¹cy s¹ odpowiedzialni za jej promocjê.
Istotny wp³yw wywar³a równie¿ opublikowana ksi¹¿ka P. Druckera pt. Praktyka
zarz¹dzania, w której zosta³o opisane m.in. zarz¹dzanie przez cele. Rozpowszechnieniu hoshin kanri sprzyja³o otwarcie siê Japonii na konkurencjê œwiatow¹.
Zarz¹dzaj¹cy organizacjami zaczêli wdra¿aæ rozwi¹zania pozwalaj¹ce szybko reagowaæ na zmiany zewnêtrzne, wœród nich mo¿na wymieniæ: kontrolê jakoœci,
ko³a jakoœci, zarz¹dzanie przez cele (ZPC) oraz hoshin kanri, które od tej pory
sta³o siê powszechn¹ praktyk¹ zarz¹dzania stosowan¹ w japoñskich przedsiêbiorstwach. Inne kraje zaczê³y siê interesowaæ hoshin kanri dopiero w latach 80.
XX w. i wdra¿aæ j¹ g³ównie do organizacji produkcyjnych, a nastêpnie w latach 90. XX w. do firm pozaprodukcyjnych. Od tego czasu metoda hoshin kanri
zaczê³a zyskiwaæ coraz wiêksz¹ popularnoœæ zarówno w japoñskich, amerykañskich, jak i europejskich przedsiêbiorstwach. Obecnie hoshin kanri stosuje siê
nie tylko jako samodzieln¹ metodê zarz¹dzania strategicznego, ale te¿ czêsto
z ró¿norodnymi, wspó³czesnymi koncepcjami zarz¹dzania, takimi jak TQM,
Lean Management czy Six Sigma. Metoda hoshin kanri sta³a siê ponadto podstaw¹ do opracowania innych narzêdzi wykorzystywanych w zarz¹dzaniu strategicznym, m.in. powszechnie znanej i stosowanej zrównowa¿onej karcie wyników
10

M. Lisiñski: Metody planowania strategicznego. PWE, Warszawa 2004, s. 299-305.
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(BSC). Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e metoda hoshin kanri bardzo szybko
sta³a siê uznanym i szeroko stosowanym narzêdziem zarz¹dzania strategicznego,
stosowanym przez przedsiêbiorstwa na ca³ym œwiecie.
Wspólny schemat postêpowania w hoshin kanri i TQM
Jednym z g³ównych za³o¿eñ hoshin kanri jest oparcie jej toku postêpowania
na cyklu PDCA, którego systematyczne stosowanie pozwala na integracjê planowania i realizacji przyjêtych przez organizacjê celów na wszystkich szczeblach
zarz¹dzania. PDCA, jak ju¿ wczeœniej wyjaœniono, jest skrótem pochodz¹cym od
angielskich s³ów: Plan, Do, Check, Act, co znaczy: Planowanie, Wykonanie,
Kontrolê i Dzia³anie. W literaturze przedmiotu, skrót PDCA stosuje siê pod
nazw¹ cyklu Deminga, zaprezentowanego na rys. 1.

Rys. 1. Ko³o Deminga – rozwi¹zywanie problemów jakoœci
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie S. Tkaczyk: In¿ynieria jakoœci a in¿ynieria materia³owa. Instytut Organizacji i Zarz¹dzania w Przemyœle ORGMASZ, Warszawa 2000, s. 38.

Dziêki stosowaniu hoshin kanri strategia rozwijana jest przez najwy¿sze kierownictwo i przy wspó³udziale kierownictwa œredniego szczebla wykonawczego
oraz pracowników odpowiedzialnych za planowanie i realizacjê strategii. Rezultatem jest nowy typ samokontroli (zrozumienie i wspó³udzia³ wszystkich pracowników) oraz elastyczna ucz¹ca siê organizacja. W metodzie hoshin kanri cykl
PDCA stanowi o toku jej postêpowania i jest wykorzystywany w procesie ustanawiania polityki dzia³ania oraz kontroli jej realizacji. Zgodnie z za³o¿eniami najpierw opracowuje siê plan, nastêpnie podejmuje siê okreœlone dzia³ania, a nastêpnie sprawdza wyniki. W sytuacji niezrealizowanego planu, analizuje siê
przyczyny i podejmuje dzia³ania uwzglêdniane w przysz³ym planie. Dlatego tak
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du¿¹ wagê przywi¹zuje siê do przebiegu procesu, który zapewnia realizacjê planowanego wyniku. Jednym z wa¿niejszych problemów zwi¹zanych z realizacj¹
hoshin kanri jest ustanowienie celów rocznych, których analiza pozwala na
monitorowanie zmian w otoczeniu i dostosowanie do nich celów d³ugookresowych. Za dopasowanie i synchronizacjê dzia³añ pracowników odpowiada etap
zwany rozwiniêciem (deployment). Cech¹ charakterystyczn¹ w hoshin kanri jest
prze³o¿enie celów strategicznych sformu³owanych na rok na cele poszczególnych
wydzia³ów, a nastêpnie dla poszczególnych pracowników, g³ównym zaœ zadaniem metody jest dostosowanie przedsiêbiorstwa do zmian zewnêtrznych oraz
reakcja w przypadku zmian dokonuj¹cych siê wewn¹trz przedsiêbiorstwa11. W literaturze przedmiotu znajdujemy piêæ najbardziej znanych modeli hoshin kanri
(model z Florida Power & Light, model P. Babicha, model D. Hutchinsa, model
brytyjski oraz model S. Shiby)12. M. Æwikliñski i H. Obora zaprezentowali polski
model hoshin kanri w œwietle badañ w³asnych. W pierwszej kolejnoœci naukowcy
zidentyfikowali stosowanie hoshin kanri w japoñskich przedsiêbiorstwach
dzia³aj¹cych w Polsce. Za pomoc¹ ankiety telefonicznej ustalono metody
zarz¹dzania (g³ównie powi¹zane z zarz¹dzaniem jakoœci¹), jakie s¹ wykorzystywane w tych organizacjach. W ankiecie dodano pytanie, czy w badanym przedsiêbiorstwie wystêpuj¹ cechy charakterystyczne dla metody hoshin kanri. W ten
sposób wytypowali piêæ przedsiêbiorstw do badañ szczegó³owych. Niestety, jedynie w trzech firmach uczeni otrzymali zgodê na przeprowadzenie pog³êbionych
wywiadów, które umo¿liwi³y okreœlenie wystêpuj¹cego w nich modelu hoshin
kanri. Charakterystykê przedsiêbiorstw stosuj¹cych hoshin kanri przedstawiono
w tabeli 113.
Tabela 1. Charakterystykê przedsiêbiorstw stosuj¹cych hoshin kanri
Wyszczególnienie

Firma A

Rok rozpoczêcia dzia³alnoœci koniec pierwszej dekady
w Polsce
XXI w.

Firma B

Firma C

koniec lat 90. XX w.

pocz¹tek XXI w.

Liczba zatrudnionych
pracowników

150

ponad 200

85

Procent japoñskiej kadry
zarz¹dzaj¹cej

50

0

50

Systemy zarz¹dzania

ISO 9000, ISO 14000,
OHSAS 18000

ISO 9000 i bran¿owe

ISO 9000, ISO 14000

Profil dzia³alnoœci

produkcja, monta¿

produkcja

us³ugi

Bran¿a

elektroniczna

motoryzacyjna

handlowa, logistyczna

îród³o: M. Æwikliñski, H. Obora: Hoshin kanri. Japoñska metoda strategicznego zarz¹dzania jakoœci¹
w Polsce, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2011, s. 80.
11
12
13

Szerzej w: M. Æwikliñski, H. Obora: op. cit., s. 41-60.
Porównanie modeli hoshin kanri odnaleŸæ mo¿na w: op. cit., s. 78.
Tam¿e, s. 80.
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W ka¿dej z firm – jak pisz¹ cytowani autorzy – wystêpuje powi¹zanie strategii
z wizj¹ i misj¹ korporacji. Zestawy zasad realizacji zadañ ró¿ni¹ siê w poszczególnych organizacjach, ale umo¿liwiaj¹ dokonanie ich syntezy, wskazuj¹c na pewne
wspólne elementy. To w³aœnie z tych zasad wynika strategia dzia³ania, która
przekszta³cona w strategie lokalne staje siê pocz¹tkiem procesu hoshin kanri. Realizacja wizji jest zwi¹zana z marzeniem, najczêœciej odnoszonym do klienta lub
szerzej do œrodowiska, w którym dzia³a. W osi¹gniêciu takiego marzenia, wizji
ma pomagaæ duch oznaczaj¹cy wiarê i wytrwa³oœæ w osi¹ganiu celów. Zak³ada
siê, ¿e pracownicy samodzielnie powinni ustalaæ zadania i je wykonywaæ, przy
jednoczesnych próbach rozwoju swoich umiejêtnoœci, a w przypadku zespo³u,
powinno siê tworzyæ zaufanie i podejmowaæ wspólne dzia³ania, dostarczaj¹c pozytywnych bodŸców. Ten duch to niepoddawanie siê nigdy i dzia³anie z pasj¹
oraz z postêpem pojawiaj¹cym siê w ci¹g³ym doskonaleniu w oferowaniu us³ug
dla klientów poprzez tworzenie nowych funkcji i dziedzin dzia³alnoœci. Te dwa
elementy s¹ uzupe³niane odwo³ywaniem siê do rzeczywistoœci. Dlatego podkreœla siê koniecznoœæ dzia³ania (action) zmierzaj¹cego do jego urzeczywistnienia.

Podsumowanie
Czynniki adaptacji hoshin kanri w polskich oddzia³ach japoñskich przedsiêbiorstw stanowi¹ próbê wyjaœnienia warunków, jakie musz¹ byæ spe³nione, aby
wdro¿enie zakoñczy³o siê sukcesem. Mo¿na stwierdziæ, ¿e na tê adaptacjê
wp³ywaj¹: innowacyjnoœæ pracowników, zadaniowy styl zarz¹dzania, motywacja
do pracy oraz chêæ zmian. S¹ one wspierane przez m.in. technologiê, specjalizacjê
zadañ i fluktuacjê, mimo to za kluczowe nale¿y uznaæ styl zarz¹dzania nastawiony na rezultaty oraz pragnienie zmian. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów z zarz¹dem firm, mo¿na okreœliæ kierunek podejmowania innowacji.
W Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej tylko kilka komend (m.in. Komenda G³ówna
PSP, Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie) wdro¿y³o system zarz¹dzania jakoœci¹ oparty na normach serii 9000, natomiast w Komendzie Wojewódzkiej
PSP w Warszawie system zarz¹dzania jakoœci¹ nie zosta³ wdro¿ony.
Zarz¹dzanie jakoœci¹ odbywa siê poprzez dzia³ania strategiczne komend oraz
przez prze³o¿onych i podw³adnych wykonuj¹cych obowi¹zki s³u¿bowe. Elementy zarz¹dzania jakoœci¹, narzêdzia i metody, wykorzystywane s¹ przez stra¿aków
w codziennej pracy.
Za³o¿enia zarz¹dzania przez jakoœæ, czyli Kompleksowe Zarz¹dzanie Jakoœci¹
(Total Quality Management – TQM) mog¹ zostaæ wdro¿one do komend w ca³ej
Polsce za pomoc¹ powszechnie znanych 14 zasad E. Deminga, w szczególnoœci
poprzez:
l
Udoskonalenie metod kszta³cenia i szkolenia zawodowego stra¿aków Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, a co za tym idzie, wprowadzenie niezbêdnoœci badania ich opinii co do jakoœci procesu kszta³cenia.

Hoshin kanri – Metoda strategicznego zarz¹dzania jakoœci¹
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Przyswojenie przez pracowników nowej filozofii jakoœci, musz¹ zatem przyj¹æ
nowe nastawienie. Nie wystarcz¹ jednak ogólnikowe stwierdzenia o zmianach
podejœcia, lecz nale¿y myœleæ o wdro¿eniu dzia³añ s³u¿¹cych podnoszeniu jakoœci, jak równie¿ mierzeniu jej poziomu.
Trzeba równie¿ przyj¹æ za³o¿enie, ¿e od razu powinno siê dzia³aæ poprawnie,
a nie czekaæ na kontrolê i wskazówki. Jednym z podstawowych postulatów
Deminga jest wyeliminowanie zale¿noœci od masowej kontroli. Oznacza to
potrzebê ws³uchiwania siê w sugestie pracowników, podczas projektowania
poszczególnych rodzajów dzia³alnoœci. Wtedy szanse na poprawn¹ dzia³alnoœæ s¹ wiêksze. Nie mo¿na stawiaæ pracowników przed faktem dokonanym
i tylko kontrolowaæ wyniki ich pracy.
Decyduj¹c o wspó³pracy z innymi instytucjami nale¿y zaprzestaæ praktyki
kierowania siê tylko cen¹ ich us³ug, np.: przy wyborze producentów trzeba
równie¿ braæ pod uwagê równie¿ i warunki serwisu. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e dostawcy tak¿e wykorzystuj¹ TQM jako drogê doskonalenia i promocji swoich us³ug.
Doskonalenie procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego jest procesem
ci¹g³ym. Zatem niezbêdne jest badanie zmian w zakresie potrzeb u¿ytkowników i ca³ego otoczenia organizacji, dostosowanie do nich dzia³alnoœci placówki oraz poziomu umiejêtnoœci zawodowych pracowników.
Nale¿y wprowadziæ na sta³e procedury szkolenia pracowników. Ich doskonalenia zawodowego.
Trzeba tak¿e rozwijaæ umiejêtnoœci kierowania i rozwi¹zywania problemów.
Jedn¹ z najwa¿niejszych technik w tym zakresie, której nale¿y nauczyæ siê
w celu sprawnego wprowadzania TQM, jest tzw. cykl Deminga (Plan, Do,
Check, Act).
Wszystkim pracownikom nale¿y zaszczepiæ przekonanie, ¿e ka¿dy mo¿e pracowaæ efektywnie, w warunkach w których bêd¹ czuli siê bezpiecznie, bêd¹
mogli zadawaæ pytania, informowaæ o problemach.
Trzeba prze³amaæ bariery miêdzy statutowymi dzia³aniami komend oraz wewnêtrzne w samych komendach. Bariery te maj¹ ró¿ny charakter: fizyczny,
komunikacyjny, wynikaj¹cy z braku zrozumienia roli poszczególnych komórek w ca³ej organizacji oraz z powodów osobistych.
Nale¿y równie¿ z miejsca pracy wyeliminowaæ wszelkie has³a i slogany, gdy¿
nie maj¹ one ¿adnego znaczenia w ci¹g³ym podnoszeniu jakoœci.
Trzeba wyeliminowaæ standardy, które zak³adaj¹ plany iloœciowe, zarówno
dla pracowników jak i dla kierownictwa. Odgórne podnoszenie planów iloœciowych doprowadza do pogorszenia efektywnoœci pracy w d³u¿szej perspektywie. Dodatkowo doprowadza to do wewnêtrznej konkurencji pomiêdzy
wydzia³ami, pracownikami i w konsekwencji do powa¿nych problemów. Lepiej jest wprowadziæ œrodki pomocy wspieraj¹ce nowoczesne metody
zarz¹dzania i wprowadziæ metody statystyczne do oceny procesów.
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Niezbêdna jest tak¿e zmiana nieprawid³owych warunków pracy, przestarza³ego sprzêtu i niew³aœciwych procedur.
l
Nale¿y na sta³e wprowadziæ intensywny program edukacji i samodoskonalenia ka¿dego pracownika w zakresie wiedzy i umiejêtnoœci zawodowych. Jest
to niezbêdne, gdy¿ wymagania i warunki pracy, g³ównie pod wp³ywem nowych technologii, sprzêtu ulegaj¹ bardzo szybkim zmianom.
l
Zarz¹dzaj¹cy musz¹ informowaæ o nowej wizji pracowników. W ten sposób
ujednolicone zostan¹ cele g³ówne a tym samym podniesiona zostanie efektywnoœæ dzia³alnoœci komend.
Wnioski, jakie mo¿na sformu³owaæ na podstawie badañ, pozwalaj¹ na przyjêcie tezy, i¿ wdro¿enie hoshin kanri umo¿liwia sprawniejsze zarz¹dzanie organizacj¹, ale stosowanie tej metody musi poprzedzaæ wprowadzenie do organizacji
mechanizmów wspieraj¹cych, przez które rozumie siê zaufanie oraz kulturê organizacyjn¹ sprzyjaj¹c¹ rozwi¹zywaniu problemów.
l
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The Role of English for Specific Purposes in Lviv
State University of Life Safety
Angielski o profilu specjalistycznym na Lwowskim
Pañstwowym Uniwersytecie Bezpieczeñstwa ¯ycia
Abstract
Nowadays essential changes are happening in the field of education. A lot of
people of different specialities feel the necessity of profound knowledge of foreign
languages. To be a good specialist means not only read up-to-date literature but
also keep hands on pulse. In our paper we would like to illustrate this point and
present the portfolio of English for Specific Purposes (ESP) for the first and second
year of studies at one of the higher technical universities, namely Lviv State
University of Life Safety. Our course “English for Rescuers” focuses on the
development of specific English language skills for students and cadets for Fire
Safety speciality.
Keywords: education, language skills, effective training, higher educational
establishments, specialized English, specialist

Streszczenie
W nauczaniu mo¿na obecnie zaobserwowaæ wiele istotnych zmian. Specjaliœci
widz¹ potrzebê znajomoœci jêzyków obcych. Bycie dobrym specjalist¹ nie oznacza
tylko korzystania z literatury specjalistycznej ale równie¿ œledzenie na bie¿¹co
nowinek w swojej dziedzinie. W artykule podjêto próbê potwierdzenia tezy, jak
równie¿ zaprezentowania portfolio kursu: Angielski o Profilu Specjalistycznym,
skierowanego dla studentów pierwszego i drugiego roku studiów w jednym
z technicznych uniwersytetów – Lwowskim Pañstwowym Uniwersytecie Bezpieczeñstwa ¯ycia. Kurs „Angielski dla Ratowników” zak³ada rozwijanie specyficznych
umiejêtnoœci jêzyka angielskiego u studentów i kadetów wydzia³u Bezpieczeñstwa
Po¿arowego.
S³owa kluczowe: edukacja, umiejêtnoœci jêzykowe, efektywne szkolenie, wy¿sze
uczelnie, angielski specjalistyczny, specjalista
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Introduction
To be a good specialist means not only read up-to-date literature but also
devote yourself to a particular area of activity. The major driving force in
acquiring high quality education is a proper language policy of the state. Since
the development of international relations of Ukraine with the near and remote
foreign countries in the fields of economics, agriculture, culture, science and
engineering, it has been defined the social demand of the society for training of
qualified specialists who must be skilled in foreign language communication in
all spheres of work. However, from experience it is known that mastering
a foreign language for specific purposes is not so easy. Language becomes
necessary not only as a key to mastering a profession but also for broadening your
own worldview, for self-development and creative work [3].
Therefore, on the current stage of higher education development in Ukraine,
great attention is paid to the issue of foreign language learning, namely, foreign
language for specific purposes, as far as great emphasis is put on training of
competitive employees who would be able to represent our country on the world
scale with dignity.

1. International experience is a key to improvement of ESP
One of the leading higher technical institutes is Lviv State University of Life
Safety. It trains specialists inthe following specializations: Practical psychology,
Ecology, Environmental protection and balanced nature management,
Transport technologies, Information safety management, Occupation safety,
Civil defense.
There are international trainings constantly held on the basis of Lviv State
University of Life Safety and 2 other higher schools, since the Ukrainian higher
education development programme in context of the Bologna Process gives the
opportunity for students and teachers to participate in various international
trainings, conferences, seminars.
Every year the representatives of higher technical institutions of Ukraine,
such as National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv; Lviv State
University of Life Safety, Lviv; Academy of Fire Safety named after Heroes of
Chernobyl, Cherkasy exchanges their experience and knowledge with the
representatives of units of Poland, Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania,
Germany, Romania during joint international trainings in the sphere of life
safety.
Practically every spring the Main School of Fire Service organizes
international trainings in Pionki or Zamczysko, where each group of
representatives from different countries exchange their knowledge and
experience that consists of four blocks: rescuing and evacuation work, chemical
and ecologic rescuing, rescuers’ work management and also the work of the staff.
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It is also worth mentioning that representatives of the Main School of Fire
Service of the PPRD EAST (Prevention, Preparedness and Response to natural
and man-made disasters) project, within the framework of the Eastern
Partnership (EaP) conducted a series of workshops for representatives of
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Moldova and Ukraine.
As we can see, modern society brings new demands to professional training of
specialists, as they have to use not only deep professional knowledge and be
flexible in using it, but also must be ready to solve professional tasks in foreign
language communication conditions.
Acquiring professional qualifications by students fully conforming to the
common European and world standards includes mastery of English with the
aim of professional direction [4]. That is why the topicality of the issue of
professionally directed technologies for foreign language learning within the
system of higher education does not evoke any doubt. Since, “… one of the major
targets of the university is to provide training of high efficiency graduates on the
basis of implementing new methods and techniques of learning, eurointegration
of educational, scientific and innovative processes…” [3].

2. Concerning issues of ESP
Strategically important guideline in teaching a foreign language for
professional purposes is improving the methodology of learning, using
up-to-date achievements of science, technology and information technology.
Numerous works by Ukrainian and foreign practitioners and theorists are
dedicated to improving foreign language teaching techniques, namely
N. Anosov, Yu. Yeryomina, V. Yefremenko, G. Yelizova, I. Kaspin,
S. Nikolayeva, E. Polat.
That is why the quality of training specialists is directly dependent on the
quality of curricula, scientific and methodical support for the process of learning.
Speaking of practical support of any educational course, the following
burning issues are to be solved:
Proportion of the number of classroom hours of independent and individual
work in technical schools on average is:
l
for the full-time study: classroom hours – 40 %, individual work – 60%;
l
for the part-time study: classroom hours – 20%, individual work – 80%.
As it can be seen, from the above proportion, there is no sufficient number of
hours for learning a foreign language for professional purposes; therefore one of
the ways for raising the level of language mastery is the issue of increasing the
number of hours by means of engaging the students during extracurricular
hours.
Not less important is the issue that is topical for the teachers and students of
technical schools of Ukraine is a break in learning foreign language for
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professional purposes, namely in the first, second and fifth years of study. This is
a great drawback as for two years there is no practical classes, that is in the 3rd
and 4th year of study. Knowledge of a foreign language has become a significant
necessity for many people as well as sleeping and living in safety, nevertheless in
educational work we very often face such a problem as lack of motivation for
learning a foreign language.
As it is stated by psychologists, one of the most topical problems of modern
pedagogics is development and constant support of learning activities,
maintaining encouraging emotional climate in classes.
That is why the teacher is to work hard since the tasks must be of
communicative and creative character, what will meet the needs of this or that
speciality. It is necessary to use elaborately selected materials which would be
based on interdisciplinary connections and students’ interests, their desire to
assert themselves as an adult personality; inclusion for discussion of stirring
problems in using communicative and creative tasks will make learning
personally significant, which is an integral attribute of high motivation.
Simulation of real life situations will make it possible to use a language as means
but not as a target, which will correspond to a real life communicative situation.
In modern methodology there is a widespread opinion that the teacher’s role in
completing communicative tasks is rather not diminishing but changing. The
teacher has to create conditions for the most effective completion of a task,
structuring it and giving the first impulse. The teacher is also to intrude into
work whenever a pause occurs, and do this mainly by asking questions. As soon
asthere is nowadays an opportunity to exchange scientific experience with
students or colleges of other countries, read scientific literature in the original
version and to come into your own conclusions, to increase competitiveness on
the international markets, there is a motivation to introduce the English
language for technical professional purposes into curriculum [3].
2.1. Effectiveness of learning
Many factors influence the effectiveness of learning a foreign language:
motivation, applicability of the topics, useful language structures, technical
means, helping and encouraging students, individual approach, personal
dignity. Since learning a foreign language for professional purposes is
a complicated, elaborate work, intended to be done in many years. Success is
possible to be reached only as a result of directed efforts, great diligence.
Since motivation is the most indisputable and studied factor of succeeding in
studying itself, and studying a foreign language in particular. It is a trigger of any
activity, either it is work, communication or perception, a foreign language is not
only “another subject of the curriculum”, but also a new system of thinking,
a new image of the world, as language is not just a set of signs, means of
perception; speaking and understanding a language is not the issue of
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translation, it is the issue of world perception. Without a serious stimulus such
a task cannot be solved.
Of great significance is also the skill of the teacher to find kind words, praise
for every student when they deserve it. This keeps students interested in their
classes, creates a positive atmosphere in the classroom, where a student could feel
free and comfortable; the skill to stimulate their interests, develop their
willingness to practice a foreign language.
Applicability of
topics
Assistance

Encouragement

Useful language
structures

Learning
effectiveness

Technical
means of
learning
Individual
approach

Motivation
Personal dignity
Fig. 1. The scheme of effective training

Therefore a precondition of successful work with students is an individual
approach. This rule seems to be universal. The teacher should not concentrate on
one technique and use it in classes with all students. It is far more effective to
discuss with students (in the first class) their peculiarities of information
perception and learning as some students are better at visual while others are
better at additive perception. Hence, there is an increasing responsibility of the
teacher for the level of student’s knowledge.
High quality language training of students is impossible without using
modern educational technology in professionally oriented foreign language
learning, project work in learning, using information and telecommunication
technologies, work with educational computer programmes in foreign languages
(multimedia systems), distance technologies in learning foreign languages, the
Internet resources, learning a foreign language in a computer community
(forums, blogs, e-mail).
Not less important for the teacher is to compile a syllabus so that it takes into
account interdisciplinary ties. That is, including interesting tasks into classes,
role plays, songs with the help of which we increase perception interest of
students, maintain communicave and esthetic motivation in classes.
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3. Properly compiled syllabus is a precondition of successful
learning
Free movement of professionals from Europe brought to life not only
professionally oriented learning, but also the necessity of level assessment
criteria for professional language mastery, what is very uneasy. Taking this into
consideration, communication of students on professional topics in a foreign
language, particularly developing skills of higher schools’ alumni to
communicate in dialogues and monologues on professional topics, becomes of
great significance in the education system in our country.
For direct contact with native speakers a professional needs skills not only to
hear information, but also skills to participate in a discussion of a subject/object
of professional communication, reflecting on it; skills to feature the subject/
object of discussion, depicting and describing its weak / strong sides; skills to
analyze and comment on other considerations and opinions [3].
Exactly the insufficient number of available English language textbooks for
cadets and students of firefighting and saving specialities, forces some specialists
to get engaged in compiling their own text editions.
Therefore, one of the key tasks of Lviv State University of Life Safety in
context of the Bologna process becomes providing students with high quality
learning literature, as learning a foreign language for professional purposes is
a significant section of training firefighting and saving service specialists.
That is why there is mentioned in the curriculum, that:
1. The aim of teaching the discipline “Foreign language (for professional
purposes)” is forming necessary communicative capability in the spheres of
professional and situational communication in oral and written forms, skills
of practical language mastery in different kinds of linguistic performance
within the scale of the subject matter which is defined by professional needs;
mastering new professional activities by means of foreign sources.
2. The main task of studying the discipline “Foreign language (for professional
purposes)” is learning, developing and improvement of different kinds of
linguistic performance, listening, speaking, dialogic speaking, reading
writing and translation.
3. According to the demands of the professional syllabus students have to:
Know:
phonetics, vocabulary, word-building, grammar, of the foreign language within
the scale provided by the syllabus; information of the main kinds of emergency
situations; rules of interpersonal communication in a foreign language.
Know how to:
– use lexico-grammatical minimum in a certain field, during oral business
contacts, use techniques and methods of oral communication and
corresponding communicative methods:
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– hold discussions of general scientific and professionally oriented character, that
aims at reaching mutual understanding;
– exchange information during day-to-day and business contacts (business
meetings, consultations etc.) with the aim of receiving information necessary
for solving certain activity tasks;
– understand monologue message within the frames of a definite field and
communicative situation;
– build a dialogue by the content of the text.
Using lexico-grammatical minimum in a certain field and foreign (printed
and electronic) sources, under the conditions of written business contacts, using
techniques and methods of written communication and corresponding methods
of drawing up business documents:
– make records, abstracts, make a plan of a text, a written message, which reflects
a certain communicative intention;
– keep correspondence, making use of background culturological and country
research knowledge;
– imprint information acquired while reading a text;
– implement communicative intentions in writing.
In working conditions, on the basis of lexico-grammatical minimum, use
professionally oriented foreign language (printed and electronic) sources, by
means of corresponding methods to read for gist, scan read the text, and read for
details.
Summing up the above mentioned, it is worth saying that practical targets in
the first, second and fifth years of study are forming professionally oriented
communication competences (linguistic, sociolinguistic and pragmatic) taking
into account the above mentioned types of linguistic activities.

4. Concerning the problem of compiling text editions
for professional purposes
Nowadays there are enough diverse reference sources for studying a foreign
language. That is why compiling text editions in a foreign language for
professional purposes gives the opportunity to provide new disciplines with
professionally selected educational and methodological material, and help
students and cadets to acquire necessary knowledge, skills and abilities. As it is
emphasized by O. Yarchuk “… taking into consideration the obligatory
character of using abridged texts in a certain speciality and integration of all the
professionally directed subjects will lead to more effective learning of material by
the students. Under such conditions a student realizes the significant integral
part of their own life prospect, satisfying their professional learning interests and
other basic personal needs through the process of learning; in the process of
learning the student has to become a real subject of their activities, realize not
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only their self-value, but also the necessity and directions of the future
self-development” [7].
Mastering professionally directed vocabulary by students, acquiring
grammatical and phonetic competences can become possible in case these
processes are provided with proper text editions and materials. That is why the
issue of creating text editions and textbooks in a foreign language for specific
purposes remains constantly topical. Some of the learning means are used during
all the course of study. One of those is an auxiliary means, whose role in modern
foreign language learning is hard to overestimate: the point is in the foreign
language textbook as a means of special purpose, that has a long history and is not
rarely considered as the basis of any teaching and educational process. The
textbook is a model of the educational system and that is why it guides the
teacher’s and students’ activities in conformity with the concept of learning,
chosen by those who are learning.
Problems of compiling educational-methodical text editions in a foreign
language for professional purposes in the field of fire safety and civil defense
are dealt with by such Ukrainian and foreign researchers as T. Dobryans’ka,
N. Yeremyeyeva, O. Ivashchenko, M. Krasnodebs’ka, N. Kryns’ka,
I. Lohvynenko, T. Panova, L. Popova, O. Spirkina, Yu. Shevchenko, L. Shuhay,
Ye. Khadynyak.
In our opinion, extremely important is a problem in compiling text editions is
its apt structure. L.M. Revuts’ka on this issue points out that nowadays “… in
compiling a textbook it is necessary to take into account the following demands:
topicality, correspondence of its content to the syllabus, up-to-date pedagogical
technologies, scientifically pedagogic level, originality” [6].
The text edition “English for Rescuers” was compiled for the cadets and
students of the direction “Fire Safety” and “Civil Defense”, who according to the
curriculum study firefighting and rescuing profession.
It is necessary to emphasize that the main precondition, and more correctly to
say, the need to create the given text edition is first and foremost the absence of
any professional literature of the above mentioned direction in English in
non-linguistic institutes today. Particularly, when it concerns the systematized
presentation of a certain teaching material. It is essential to be emphasized that
work on the material of a text edition provides that cadets and students have a
proper level of English in the second year of a higher technical institution. The
given text edition is developed specially for cadets and students, teachers and the
staff of higher institutions, professionals in the field of fire safety and civil
defense of the Emergency Situations Service of Ukraine, and also for all who
improve their knowledge by themselves.
Main attention in the course “English for Rescuers” for the first and second
year of study [2] is paid to the topic of natural and man-made emergency
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situations, which force is considered to be a serious threat to safety of a man, the
society and the environment.
As a basis of the course of study such principle of material presentation are
used:
a) thematic principle of text selection;
b) the principle of gradual with the following complication introduction and
learning of vocabulary and grammar;
c) the professional purpose of speech.
It is essential to point out that in our text edition we took into account the
following criteria:
– Correspondence of the text edition to the syllabus;
– Originality of the text edition, its positive differences from those published
before;
– Use of pedagogic technologies;
– Use of “live” material and results of latest scientific researches which cover
firefighting and rescuing field of activities.
That is why the course “English for Rescuers” consists of the syllabus that is
divided into 5 modules. In the first year of study the 1, 2, 3, 4 parts are studied,
and in second year it is part 5 [1].
As it is known, foreign language acquisition is impossible without knowing
and correct using of the given language grammar structures. Grammar is the skill
to correctly, according to the laws of language, build phrases, non-phrasal units
and texts, which assess the level of language mastery. That is why learning
grammar is a necessary integral part of the foreign language learning target,
which can be formulated as “mastering communicative competence by the
students on the level sufficient for foreign language communication in four
kinds of linguistic activities: listening, speaking, reading and writing in typical
situations” [5]. Therefore we tried to compile our course so that the consequence
of grammar material is taken into account.
The syllabus consists of five block–parts which comprise 28 topics. Every
topic comprises a text and a complex of exercises aimed at: understanding of the
text content, words and phrases in the most typical structural models in context,
developing speaking and writing language competence. A significant part is
word, phrase, sentence, text translation exercises from Ukrainian into English.
Every block is followed by a kind of testing subunit (Revision), intended for
self-control and self-assessment of knowledge, skills and abilities (of a cadet)
student after studying certain topics. Besides t, there are audio recording scripts
provided, S³ownik polsko-angielsko-niemiecko-rosyjski [11], S³ownik
po¿arniczy polsko-angielski angielsko-polski [8], Wybór tekstów o tematyce
po¿arniczej do nauki jêzyka angielskiego [12], and also phrase-book Na koñcu
jêzyka… niezbêdnik dla dyspozytora i ratownika [10].
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The first year of studying

Module 1. Fire service as a career
Theme 1.

Lviv State University of Life Safety.

Nouns

Theme 2.

You Are in Fire School.

Articles.

Theme 3.

To Be a Firefighter.

Present Simple Tense.

Theme 4.

Typical Work Activities of a firefighter.

Present Continuous Tense.

Theme 5.

Sport and Fitness.

Present Simple Tense vs. Present Continuous
Tense.

Theme 6.

Fire Department.

Present Simple Tense vs. Present Continuous
Tense.

Module 2. Rescue vehicles and equipment
Theme 7.

Classification of Fire.

Adjectives.

Theme 8.

Rescue equipment and tools.

Adverbs: comparison.

Theme 9.

Firefighting Uniform.

Past Simple Tense.

Theme 10.

Kinds of Fire Extinguishers.

Past Continuous Tense.

Theme 11.

Fire Trucks.

Past Simple vs. Past Continuous.

Module 3. Roles of fire service personnel and global problems
Theme 12.

Emergency Medical Services Personnel.

Future Simple Tense.

Theme 13.

Dispatch Personnel.

Present Perfect Tense.

Theme 14.

World Problems.

Past Perfect Tense.

Theme 15.

Extreme Weather Conditions.

Past Perfect vs. Past Simple.

Module 4. Natural calamities
Theme 16.

Forest Fires.

Passive Voice.

Theme 17.

Drought.

Passive Voice.

Theme 18.

Rainstorms.

Modal Verbs.

Theme 19

Floods.

Modal Verbs.

Theme 20.

Earthquakes.

Direct and indirect speech.

Theme 21.

Avalanches.

Direct and indirect speech.

Theme 22.

Volcanic Eruptions.

Imperative Mood.

The second year of studying

Module 5. Man-made Disasters
Theme 23.

Aeroplane crashes.

Conditionals (Type I, II).

Theme 24.

Mine-fires, Explosions.

Conditionals (Type III).

Theme 25.

Oil Spills.

Revision of Conditionals.

Theme 26.

Fires.

Infinitive.

Theme 27.

Road Accidents.

Gerund.

Theme 28.

Nuclear Accidents.

Participle.

Fig. 2 The syllabus of 1st and 2nd year of studying

The Role of English for Specific Purposes in Lviv State University of Life Safety

123

Use of authentic texts according to the training direction, where the level of
text difficulty depends on the course, gives the opportunity to master the
corresponding lexical material and grammar structures inherent for their major
speciality [6].
For example, Read and translate the following text [2].
Therefore, by means of reading and translating of professional texts we
implement gradual transition from learning a foreign language to its practice
with professional purpose. Extremely important is a system of after text learning
exercises. After each text we made up a series of tasks aimed at elimination of
difficulties in new lexical material acquisition. Acquisition of fire-rescuing
vocabulary brings great difficulties for students and cadets, that is why success in
mastering professional material can be reached by different means or combining
them: by means of correct selection and arrangement of lexical material, its
concentration and division, specific forms of presentation and adequate learning
methods. In accordance with this principle, lexical material was grouped by
thematic characteristics and is worked on within the topics provided by the
syllabus.
For instance, there is a complex of exercises which concentrate our attention
on professional vocabulary acquisition represented.
Thus, the complex of exercises based on authentic literature material,
thematic vocabulary forms and develops reading, speaking and writing skills,
which are the basis for further improvement of foreign language for professional
purposes.
For example, there is represented a complex of exercises where attention is
concentrated on professional vocabulary acquisition.
Task 1. Fill in the missing words:
1. to go … – to be destroyed by fire or an explosion
E.g. The whole building … up in flames.
2. to … out of – to avoid something
E.g. The kids tried to get … of doing the dishes.
3. to put something … – to stop something from burning or shining
E.g. Firefighters soon put … out.
4. to cut … – to prevent somebody or something from leaving or reaching a place
E.g. The army was … off from its base.
5. to … down – to reduce the size, amount or number of something
E.g. We need to … the article down to 1000 words [14,16].
Aim: to strengthen the work on the word in context. It is very important for
cadets (students) to understand nominative meanings of a word in practice that is
why the exercise combines work on an isolated word and a word in context.
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Task 2. Match the following words with their definitions [15, 17]:
1. airplane crashes

a. a sudden and extremely violent bursting

2. explosion

b. a sudden descent of an aircraft as a result of which it hits land or water

3. oil spill

c. accidents involving nuclear devices and radioactive materials

4. road accident

d. the conditions in which you live, work, etc.

5. nuclear accident

e. a layer of oil floating on water or covering the shoreline of a body of water

6. environment

f. a traffic incident which usually involves at least one vehicle being in collision
with, another vehicle or a stationary roadside object

Aim: to provide preparing cadets (students) to identify and differentiate words,
to do semantic guess work.
Task 3. Define whether these statements are TRUE or FALSE to the topic
Drought. If false, then write the correct sentences [13].
1. The conference was devoted to analyzing the causes of this year’s drought.
2. There will be no grain left for winter.
3. Farm animals were also affected by the drought.
4. Last winter did not differ significantly from the previous ones.
5. The problem was that last winter the soil was exposed to the weather.
6. Chemical fertilizers will repair the damage done to the topsoil.
7. Irrigation is one of the means of gaining extra land for growing crops.
8. Turning up soil is one of the methods of getting rid of weeds.
9. It can be concluded that Agunda relies heavily on electricity generated by
water-power.
10. Now people are banned from washing cars and watering gardens.
11. To make water safe for consumption it must be boiled first.
12. Calamitous weather abnormalities are now taking place more often than
before.
Aim: to stimulate logical thinking and increase motivation of an exercise for contextual guess, which comprise elements of problem learning.
Task 4. Sentences a-d each contains two pairs of italic words. You need to
choose one from each pair. Again, look up the bold words [14].
a. Several villages have been inundated / soaked by the deepest / severest floods in
decades.
b. The city was affected / struck by an enormous / a massive earthquake shortly
after midnight.
c. The forest fires, blown / fanned by warm winds, flared / raged out of control for
weeks.
d. The volcano, which has been dormant / inactive for 50 years, began erupting /
exploding late last night.
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Aim: to provide concentration of students’ attention on professional studied.
Repeated use of lexical units in different variants of words provides better
acquisition of new material.
Thus, the complex of exercise developed on the material of original literature,
thematic vocabulary, form and develop reading, speaking and writing skills,
which are the basis for further improvement of foreign language for professional
purposes.

Conclusion
Thus, in the course “English for Rescuers” for the first and second years of
study a complex of exercises, by means of which we tried to form a proper level of
professional communicative competence, was specially developed. It would give
an opportunity not only to use foreign language knowledge in higher educational
institutions, but also in further professional development.
One of the most perspective directions of our work in compiling text editions
for professional purposes is constant development of proper selection of teaching
materials taking into account psychological and pedagogic peculiarities of cadets
and students.
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Analiza przydatnoœci wybranych programów do
symulacji po¿arów lasów dla polskich warunków
W ka¿dym roku stra¿acy oraz leœnicy w Polsce zmagaj¹ siê z po¿arami lasu,
które maj¹ destrukcyjny wp³yw na œrodowisko naturalne, jak i przynosz¹ straty
finansowe. Do przewidywania rozwoju oraz mo¿liwoœci zaistnienia po¿arów terenów leœnych na œwiecie od wielu lat opracowywane s¹ programy komputerowe.
Ró¿ni¹ siê one od siebie modelami matematycznymi, typami paliw, przeznaczeniem na dane obszary, wymaganiami sprzêtowymi oraz poziomem wiedzy specjalistycznej posiadanej przez u¿ytkowników. W Polsce wiod¹cym programem
tego typu jest Model po¿aru lasu, opracowany przez Instytut Badawczy Leœnictwa. Zrealizowany jest w postaci u¿ytecznego kalkulatora po¿arowego jednak nie
mo¿emy w nim, w pe³ni przeprowadziæ symulacji po¿aru lasu. W zwi¹zku z tym
nasuwa siê pytanie: Czy mo¿na zastosowaæ inne programy wykorzystywane
w pozosta³ych krajach do przewidywania rozwoju po¿arów lasu w Polsce? Je¿eli
tak, to na jakich warunkach? Co mo¿na zmieniæ i wprowadziæ? Do odpowiedzi
na te pytania nale¿y wykorzystaæ wiedzê techniczn¹ i oprogramowanie wykorzystywane w krajach wiod¹cych w tej dziedzinie m. in. Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, krajach po³udniowej Europy. Borykaj¹ siê one z wielkoobszarowymi po¿arami oraz wykorzystuj¹ oprogramowania, s³u¿¹ce do
zaplanowania walki z nimi. Programy oraz wiedza specjalistyczna udostêpniana
jest na stronach internetowych organizacji, zajmuj¹cych siê dziedzin¹ leœnictwa
b¹dŸ ochrony ludnoœci.
G³ównym celem pracy by³o zaprezentowanie wybranych programów do symulacji po¿aru oraz przedstawienie modeli rozprzestrzeniania siê ognia, które
zosta³y w nich wykorzystywane. Przedstawiono równie¿ typy paliwowe zastosowane dla roœlinnoœci wystêpuj¹cych na ró¿nych szerokoœciach geograficznych.
Kolejny etap pracy polega³ na przeprowadzeniu symulacji po¿aru pokrywy
œció³kowej (najczêœciej wystêpuj¹cy po¿ar lasu w Polsce). Do tego celu wykorzystano darmowe oprogramowanie: Behave Plus 5.0.5, Model po¿aru lasu, Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator (WFDS). Kryteria wyboru opiera³y siê na dostêpnoœci, modelach paliwowych, zró¿nicowanych wymaganiach
sprzêtowych oraz poziomie wiedzy specjalistycznej do opanowania. Dodatkowo
przeprowadzono symulacjê po¿aru na podstawie danych uzyskanych z Nadleœnictwa I³awa.
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W pracy opisano równie¿ rodzaje po¿arów lasu, czynniki determinuj¹ce jego
powstanie i rozwój oraz podano podstawowe dane statystyczne dotycz¹ce wielkoœci po¿arów lasu na terenie Polski z lat 2010-2013.
Wykorzystane programy do analizy s¹ dostêpne za darmo na stronach internetowych instytutów, urzêdów leœnych. W przypadku Modelu po¿aru lasu dodatkowo udostêpnione s¹ zale¿noœci matematyczne, pozwalaj¹ce dokonaæ obliczeñ
w arkuszu kalkulacyjnym. Dodatkowo ka¿dy z nich charakteryzowa³ siê innymi
wymaganiami sprzêtowymi. Najbardziej wymagaj¹cym programem pod tym
wzglêdem jest WFDS. W programach dostêpna by³a szeroka gama typów paliwa,
które mo¿na by³o wykorzystaæ w symulacjach. Przeprowadzono obliczenia
maj¹ce na celu ustalenie przydatnoœci wybranych programów dla polskich warunków. Wyniki otrzymane w programie Model po¿aru lasu (program opracowany dla polskich warunków) nie pokrywaj¹ siê z rzeczywistymi wynikami. Prêdkoœæ frontu po¿aru oraz pozosta³ych parametrów (powierzchnia spalona oraz jej
obwód) zale¿na jest jedynie od wartoœci wiatru i wilgotnoœci œció³ki. Nie uwzglêdnia siê ich przy wyznaczaniu obci¹¿enia ogniowego oraz klasy wieku drzewostanu. Katalog paliw jest bardzo ubogi. Program Behave Plus 5.0.5 posiada szeroki katalog paliw, jednak nie odpowiadaj¹ one roœlinnoœci wystêpuj¹cej w Polsce.
Mo¿liwe jest ³¹czenie paliw oraz skonfigurowanie w³asnego typu paliwa. Odbywa
siê to jednak metod¹ prób i b³êdów. Dobrze widoczne by³o to w próbie odtworzenia przebiegu po¿aru z dnia 22.04.2013 r., który wyst¹pi³ w Leœnictwie Drwêca.
Jedynym parametrem porównawczym by³a powierzchnia objêta po¿arem. Pozosta³e parametry nie zosta³y uwzglêdnione. Innym spojrzeniem na symulacje jest
program WFDS. Pozwala on na wizualizacjê procesu spalania. Jednak on
równie¿ jest nieprzydatny dla polskich warunków. Czas trwania symulacji jest
bardzo d³ugi (kilkanaœcie godzin) mimo krótkiego czasu symulacyjnego (120 s).
Oprócz tego nie opracowano, jak do tej pory, parametrów paliw dla polskiej
roœlinnoœci, które mo¿na wprowadziæ komendami do pliku wejœciowego.
Rozwi¹zaniem tej sytuacji by³o by opracowanie programu komputerowego
oraz typów paliw odpowiadaj¹ce polskim warunkom. Podobn¹ drogê wybra³y
kraje basenu Morza Œródziemnego, które opracowa³y paliwa (Prometheus) oraz
zaadaptowali model Rothermela dla w³asnej roœlinnoœci. Innym przyk³adem jest
izraelski Matash, który zosta³ opracowany wed³ug wymagañ dotycz¹cych terenów Izraela. W tym przypadku równie¿ wykorzystano wiedzê innych jednostek
badawczych m. in. Stanów Zjednoczonych. Oprócz dostosowania paliw do typów
siedliskowych lasu w Polsce [2], przydatne by³oby wskazanie zakresu wartoœci
wilgotnoœci œció³ki, prêdkoœci wiatru itp., pozwalaj¹ce na kontrolowane wypalanie terenów leœnych (program Fireparadox). Opracowanie dla wybranych obszarów Europy oraz drzewostanów znajduje siê w dokumencie Handbook to plan
and useprescribedburning in Europe [1]. W przypadku utworzenia grup paliw
przydatnym elementem by³yby mapy cyfrowe z warstwami przedstawiaj¹cymi
rozk³ad paliw w terenie.
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Podsumowuj¹c, wyniki otrzymane podczas przeprowadzenia symulacji
w ma³ym stopniu odzwierciedlaj¹ rzeczywist¹ sytuacjê po¿arow¹. Bardzo przydatne w weryfikacji by³yby dane dotycz¹ce rzeczywistych po¿arów. W sk³ad tej grupy parametrów wchodz¹: powierzchnia, kszta³t oraz obwód obszaru objêtego po¿arem, prêdkoœæ oraz kierunek wiatru, prêdkoœæ frontu po¿aru (m/min),
lokalizacja punktu zainicjowania po¿aru oraz wartoœæ wilgotnoœci œció³ki. Dobr¹
praktyk¹ by³oby umieszczanie ich w arkuszu ewidencyjnym po¿aru lasu
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Ocena przygotowania jednostek KSRG na terenie
powiatu wêgrowskiego do prowadzenia dzia³añ
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Najistotniejszym spoœród zadañ na³o¿onych na podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego jest niew¹tpliwie ratowanie ¿ycia i zdrowia ludzi.
St¹d szczególne miejsce w strukturach systemu zajmuje ratownictwo medyczne,
jako odrêbna ga³¹Ÿ ratownictwa specjalistycznego. W dzisiejszych czasach mo¿na
zauwa¿yæ szczególny nacisk, jaki w strukturach KSRG k³adzie siê na tê dziedzinê
ratownictwa. Sk³adaj¹ siê na to wysokie wymagania pod wzglêdem wyszkolenia
i wyposa¿enia sprzêtowego, regularne inspekcje gotowoœci uwzglêdniaj¹ce treœci
programowe kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Problematyka niniejszej pracy dotyczy³a uzyskania odpowiedzi na pytanie,
w jakim stopniu podmioty KSRG powiatu wêgrowskiego przygotowane s¹ do
skutecznego prowadzenia dzia³añ ratowniczych w zakresie kwalifikowanej
pierwszej pomocy.
Rozwi¹zanie tak postawionego problemu wymaga³o dwojakiego podejœcia
– analitycznego oraz empirycznego. Czêœæ teoretyczna obejmowa³a analizê stanu
faktycznego funkcjonowania podmiotów KSRG powiatu wêgrowskiego. Scharakteryzowane zosta³y tutaj wszystkie jednostki systemu. Dokonano analizy poziomu wyszkolenia i usprzêtowienia Statystycznie opracowano dzia³alnoœæ
ratownicz¹ podmiotów oraz wyniki inspekcji gotowoœci operacyjnej.
W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, ¿e aktualne uprawnienia ratownika KPP posiada 171 osób, w tym 52 funkcjonariuszy PSP w Wêgrowie i 119
stra¿aków OSP. Dodatkowo, trzech funkcjonariuszy posiada równie¿ uprawnienia ratownika medycznego. Oznacza to, ¿e na ka¿d¹ jednostkê OSP w KSRG
przypada œrednio 8,5 ratownika KPP. W porównaniu do stanu z lat ubieg³ych obserwuje siê wyraŸn¹ poprawê poziomu wyszkolenia. Dodatkowo, na rok 2015
przewidziane s¹ kolejne kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy dla stra¿aków
powiatu wêgrowskiego.
Analizuj¹c wyposa¿enie sprzêtowe mo¿na stwierdziæ, ¿e w ka¿dej jednostce
OSP znajduje siê przynajmniej jeden kompletny zestaw PSP R-1. Na wyposa¿eniu KP PSP w Wêgrowie znajduj¹ siê trzy takie zestawy, defibrylator AED, dwa
zestawy Triage oraz fantomy treningowe.
Pod wzglêdem wymagañ okreœlonych przez Zasady organizacji ratownictwa
medycznego w KSRG jedynie dwa podmioty (OSP £ochów ul. Wêgrowska
i OSP Stoczek) osi¹gaj¹ docelowy poziom gotowoœci operacyjnej. Braki w wy-
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szkoleniu i usprzêtowieniu pozosta³ych jednostek OSP nie s¹ jednak znacz¹co
du¿e, i mo¿liwe do uzupe³nienia ju¿ w 2015 roku w ramach dotacji celowej
z KSRG. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ¿adna jednostka OSP powiatu wêgrowskiego nie
posiada defibrylatora zautomatyzowanego. Koszt zakupu takiego urz¹dzenia jest
jednak bardzo wysoki. Jednostka Ratowniczo-Gaœnicza PSP w Wegrowie nie
spe³nia wymaganego poziomu gotowoœci operacyjnej ABC, g³ównie z powodu
braku zatrudnienia dostatecznej iloœci funkcjonariuszy z wykszta³ceniem
ratownika medycznego. Na dzieñ dzisiejszy ten problem jest jednak niemo¿liwy
do rozwi¹zania z powodów formalnych.
Warto zauwa¿yæ, ¿e poziom wymagañ narzucony przez Zasady Organizacji
KPP jest bardzo wysoki, i na terenie ca³ego kraju podmioty systemu maj¹ problemy z osi¹gniêciem docelowego poziomu gotowoœci operacyjnej. Powiat
wêgrowski nie jest tutaj wyj¹tkiem.
Statystyki wyjazdów do akcji ratowniczych pokazuj¹, ¿e kwalifikowana pierwsza pomoc stanowi bardzo wa¿ny element umiejêtnoœci stra¿aków. Na przestrzeni lat 2012-2014 iloœæ zdarzeñ, w których udzielano KPP, przekracza³a 10% wszystkich zdarzeñ w skali roku. Wœród nich zdecydowanie dominowa³y zdarzenia
zwi¹zane z ratownictwem technicznym (wypadki i kolizje). Zastêpy PSP i OSP
dysponowano tak¿e do zdarzeñ typowo medycznych, co stanowi³o du¿e wsparcie
dla jednostek Pañstwowego Ratownictwa Medycznego. Z jednej strony mo¿e siê
wydawaæ, i¿ dysponowanie stra¿aków do zdarzeñ medycznych stanowi zbyt daleko
id¹ce brniêcie w dzia³ania zastrze¿one dotychczas dla innych podmiotów. Z drugiej jednak strony nale¿y popieraæ wszelkie rozwi¹zania zmierzaj¹ce do poprawy
bezpieczeñstwa mieszkañców powiatu. Dlaczego nie skorzystaæ zatem w razie koniecznoœci z umiejêtnoœci i kwalifikacji stra¿aków KSRG.
Wyniki inspekcji gotowoœci operacyjnej uzyskane przez jednostki OSP
w ostatnich latach s¹ powodem do optymizmu. Wszystkie kontrolowane podmioty podczas inspekcji prowadzonych w latach 2012-2014 osi¹gnê³y koñcowy
wynik dobry lub bardzo dobry. Wynik inspekcji jest wartoœci¹ uœrednion¹, obejmuj¹c¹ ocenê stra¿aków w ró¿nych dziedzinach ratownictwa, jednak bardzo
wa¿n¹ sk³adow¹ oceny koñcowej jest postêpowanie w zakresie kwalifikowanej
pierwszej pomocy, sprawdzane podczas ka¿dej inspekcji.
To wszystko sk³ania do stwierdzenia, i¿ pomimo nie wype³nienia wszystkich
wymogów pod wzglêdem wyposa¿enia i usprzêtowienia, podmioty KSRG s¹ dobrze przygotowane do dzia³añ ratowniczych w zakresie KPP. Bior¹c pod uwagê
potrzeby powiatu i umiarkowane natê¿enie zdarzeñ, obecny stan wyszkolenia
mo¿na uznaæ za wystarczaj¹cy. Podmioty systemu wielokrotnie potwierdzi³y
swoje kompetencje bezpoœrednio w dzia³aniach ratowniczych, a tak¿e podczas
dokonywanych inspekcji gotowoœci operacyjnej. Nie mo¿na jednak podchodziæ
do tego zbyt bezkrytycznie. Podmioty systemu ca³y czas powinny d¹¿yæ do poprawiania poziomu wyszkolenia i wyposa¿enia sprzêtowego. Nadzór na tym spoczywa na pracownikach komendy powiatowej PSP w Wêgrowie, w szczególnoœci
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na powiatowym koordynatorze ratownictwa medycznego oraz naczelniku
wydzia³u operacyjnego.
W czêœci badawczej pracy przeprowadzono ankietê, której wyniki prze³o¿y³y
siê na realny obraz funkcjonowania ratownictwa w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w powiecie wêgrowskim. Ankietê przeprowadzono w formie pisemnej, z zachowaniem anonimowoœci respondentów.
Wyniki pierwszej czêœci ankiety wskazuj¹, i¿ podmioty KSRG w powiecie wêgrowskim w zakresie KPP s¹ subiektywnie dobrze postrzegane. Ok. 75% ankietowanych oceni³o w³asne umiejêtnoœci na poziomie przynajmniej wystarczaj¹cym do skutecznego prowadzenia dzia³añ. Jeszcze wy¿ej oceniono ogólny
poziom funkcjonowania ratownictwa – ponad 85% ankietowanych okreœli³o go
jako przynajmniej wystarczaj¹cy.
Ankietowanych zapytano równie¿ o propozycje i pomys³y na usprawnienie
ratownictwa medycznego w KSRG. Wœród wielu propozycji m.in.: zwiêkszenie
liczby i zakresu szkoleñ, po³o¿enie wiêkszego nacisku na wspó³pracê z PRM,
zwiêkszenie nak³adów finansowych przeznaczonych na zakup sprzêtu dla jednostek OSP. Warto skorzystaæ z proponowanych przez respondentów rozwi¹zañ celem poprawy jakoœci KPP. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nawi¹zaæ wspó³pracê
z podmiotami s³u¿by zdrowia. Zawodowi ratownicy medyczni i lekarze mogliby
przekazaæ stra¿akom dodatkow¹ wiedzê, zwróciæ uwagê na b³êdy pope³niane
podczas udzielania KPP, dzieliæ siê doœwiadczeniem. Wp³ynê³oby to bardzo pozytywnie na umiejêtnoœci stra¿aków, a tak¿e zwiêkszy³o ogólny poziom bezpieczeñstwa mieszkañców powiatu wêgrowskiego. Zwiêkszanie nak³adów finansowych dla jednostek OSP w obecnych czasach jest nie³atwe do osi¹gniêcia.
W³aœciwe terenowo gminy z trudem dopinaj¹ bud¿et, st¹d problematycznym jest
pozyskiwanie stamt¹d dodatkowych œrodków. Wsparcie stanowi¹ dotacje celowe
z centrali KSRG. Jednostki OSP dysponuj¹ równie¿ œrodkami w³asnymi,
pozyskiwanymi w ró¿ny sposób.
Aby ocenê subiektywn¹ porównaæ z wartoœciami bardziej wymiernymi,
w drugiej czêœci ankiety przeprowadzono krótki sprawdzian wiedzy w zakresie
KPP, sk³adaj¹cy siê z 15 zadañ testowych. Pytania podzielono na dwie czêœci.
Dziesiêæ pytañ, w uznaniu autora, nale¿a³o do grupy pytañ podstawowych, obejmuj¹cych postêpowanie w sytuacjach najbardziej typowych dla KPP. Pozosta³e
piêæ pytañ (okreœlonych jako rozszerzone) mia³o zwiêkszony stopieñ trudnoœci,
i wymaga³o od ankietowanych nieco wiêkszej wiedzy oraz gruntowniejszej znajomoœci specyfiki sprzêtu.
Wyniki tej czêœci ankiety równie¿ odzwierciedlaj¹ tezê, ¿e ratownictwo w zakresie KPP funkcjonuje w powiecie wêgrowskim na poziomie dobrym. £¹czny
wynik z ca³oœci ankiety wyniós³ 73,13% prawid³owych odpowiedzi, z czego
w czêœci podstawowej 80,6% punktów, a z czêœci rozszerzonej 58,2%. Widoczna
dysproporcja wyników ankiety jest wynikiem zró¿nicowanego poziomu trudnoœci pytañ. Dla potrzeb ratownictwa w powiecie, uwzglêdniaj¹c specyfikê zdarzeñ
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i najczêœciej wykorzystywany sprzêt, wynik czêœci podstawowej na poziomie
przekraczaj¹cym 80% mo¿na uznaæ za wysoki, i potwierdza dobre przygotowanie
ratowników do wykonywania KPP. S³abszy wynik czêœci trudniejszej mo¿e byæ
wskazówk¹, pod jakim k¹tem nale¿y ukierunkowywaæ prowadzenie szkoleñ dla
podmiotów KSRG powiatu, a tak¿e czynnikiem motywuj¹cym dla ratowników
do samodzielnego pog³êbiania swojej wiedzy.
Bior¹c pod uwagê wyniki poszczególnych ankietowanych, 9 osób uzyska³o
maksymaln¹ mo¿liw¹ iloœæ punktów, natomiast najs³abszy osi¹gniêty wynik wyniós³ 40%. Uzyskane wyniki by³y zazwyczaj skorelowane z posiadanymi kwalifikacjami i doœwiadczeniem. Osoby maj¹ce wy¿sze kompetencje w dziedzinie ratownictwa medycznego uzyskiwa³y najlepsze wyniki.
Zestawiaj¹c ze sob¹ obydwie czêœci ankiety mo¿na dojœæ do wniosku, i¿ odczucia subiektywne ratowników znalaz³y potwierdzenie w czêœci obiektywnie
oceniaj¹cej ich wiedzê. Sumaryczne rezultaty potwierdzaj¹ równie¿ to, co zosta³o
ustalone wczeœniej w analizie teoretycznej – dobre przygotowanie podmiotów do
prowadzenia dzia³añ w zakresie KPP, z pewnymi, mo¿liwymi do wyeliminowania, niedoci¹gniêciami.
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Badanie rozwoju po¿aru samochodu osobowego
na parkingu przy u¿yciu kamery termowizyjnej
Obecnie samochody osobowe s¹ najpowszechniejszym œrodkiem transportu.
Na rynku pojawiaj¹ siê coraz nowsze pojazdy wykorzystuj¹ce nowoczesne technologie i napêdzane ró¿nymi rodzajami paliw. Oprócz dobrze znanych silników
benzynowych i diesli w autach mo¿na spotkaæ dodatkowe Ÿród³o paliwa w postaci instalacji LPG, CNG czy napêdu elektrycznego. Zaawansowane procesy produkcji samochodów s³u¿¹ zwiêkszeniu bezpieczeñstwa i wygody kierowcy
oraz pasa¿erów. Z roku na rok liczba samochodów poruszaj¹cych siê po polskich
drogach roœnie. Spoœród licznych zdarzeñ z udzia³em samochodów osobowych
szczególnie niebezpiecznym i nieprzewidywalnym zjawiskiem jest po¿ar. Ten
bardzo dynamiczny proces mo¿e mieæ ró¿ny przebieg i charakter. Pal¹cy siê samochód zawsze niesie ze sob¹ ryzyko dla stra¿aków bior¹cych udzia³ w akcji. Jednym z takich zagro¿eñ s¹ instalacje LPG. W celu poszerzenia zdobytych informacji i lepszego poznania przebiegu procesu spalania samochodu
przeprowadzono badanie eksperymentalne.
Do badañ wykorzystano samochód osobowy marki Opel Astra F typu hatchback z zamontowan¹ instalacj¹ LPG. Zbiornik gazu firmy STAKO o pojemnoœci
geometrycznej 40 dm3, wyposa¿ony w wielozawór, znajdowa³ siê w przestrzeni
baga¿nika. Dla potrzeb eksperymentu do butli LPG zatankowano 14,7 dm3 gazu,
co stanowi³o 46% dozwolonej objêtoœci zbiornika. W baku auta znajdowa³y siê
œladowe iloœci benzyny. Pojazd w chwili eksperymentu posiada³ kompletne wyposa¿enie, za wyj¹tkiem ko³a zapasowego. Auto jeszcze kilka dni przed przeprowadzeniem doœwiadczenia pozostawa³o w codziennej eksploatacji. Na skutek
awarii rozrz¹du zosta³o wyrejestrowane i poddane z³omowaniu. Samochód posiada³ wszystkie drzwi, szyby oraz komplet uszczelek – szczelnoœæ auta by³a zachowana.
Badanie przebiegu po¿aru samochodu osobowego przeprowadzono w specjalnie wybranym miejscu, przy pe³nym zabezpieczeniu przeciwpo¿arowym. Teren
eksperymentu stanowi³a powierzchnia utwardzona p³ytami betonowymi spotykanymi na wielu parkingach. Obszar, na którym odbywa³o siê doœwiadczenie,
by³ otoczony z trzech stron wa³ami o wysokoœci oko³o 4 m oraz znajdowa³ siê
w znacznej odleg³oœci od wszelkich zabudowañ przemys³owych i gospodarczych.
Podczas doœwiadczenia panowa³y nastêpuj¹ce warunki pogodowe: temperatura
powietrza 25°C, ciœnienie 1015,6 hPa, wilgotnoœæ powietrza 63%, wiatr 0,9÷1,3
m/s w kierunku pó³nocno-wschodnim, brak opadów atmosferycznych.

Streszczenia prac dyplomowych wyró¿nionych na niestacjonarnych ...

137

W wybranych miejscach auta rozmieszczone zosta³y termopary. Temperaturê
mierzono w komorze silnika, w kokpicie w strefie podsufitowej oraz przy
pod³odze, w komorze baga¿nika, we wlewie baku, a tak¿e na zewn¹trz na powierzchni karoserii. Jednoczeœnie kamera termowizyjna zosta³a nakierowana na
jedn¹ z termopar zamontowanych na karoserii, w celu porównania wskazañ
termoelementów oraz termogramów. W eksperymencie uczestniczy³ promotor.
Po¿ar samochodu zosta³ zainicjowany za pomoc¹ palnej cieczy rozlanej na
dach samochodu. Czas po¿aru mierzono od momentu zadzia³ania impulsu cieplnego na rozlan¹ mieszaninê. W pierwszej kolejnoœci ogniem zajê³a siê uszczelka
przedniej szyby od strony pasa¿era. W nastêpnych minutach po¿ar siêgn¹³ komory silnika oraz kokpitu, przesuwaj¹c siê w stronê komory baga¿nika.
Wewn¹trz samochodu kumulowa³y siê gazowe produkty spalania. Po zapadniêciu siê przedniej szyby zwiêkszy³ siê dostêp tlenu, bêd¹cego jednym z podstawowych elementów substratów reakcji spalania. Wraz ze zwiêkszonym dop³ywem
tlenu po¿ar wchodzi³ w fazê rozgorzenia, co jest typowe w tego rodzaju po¿arach
[1]. W czasie trwania eksperymentu dosz³o do zadzia³ania w zbiorniku LPG zaworów bezpieczeñstwa. Jako pierwszy uruchomi³ siê zawór ciœnieniowy, który
redukuje ciœnienie w butli gdy przekroczy ono 2,7 MPa. Nastêpnie uruchomi³ siê
zawór po¿arowy, który uwolni³ w sposób strumieniowy pozosta³y w butli gaz. Silny strumieñ ognia powsta³y w wyniku spalania LPG w strefie po¿arowej osi¹ga³
nawet do 9 m. Po¿arowi samochodu towarzysz¹ liczne niebezpieczne zjawiska,
takie jak: wybuchy opon, eksplozje si³owników, wybuchy amortyzatorów,
od³amki szyb, rozlane ciecze. Podczas eksperymentu dosz³o do eksplozji jednego
z si³owników klapy baga¿nika. Si³¹ wybuchu zosta³ on wyrzucony przez ca³¹
d³ugoœæ pojazdu i wyl¹dowa³ przed czo³em samochodu.
Czêœciowemu lub ca³kowitemu stopieniu uleg³y aluminiowe elementy wyposa¿enia silnika. Wskazania termoelementu zainstalowanego na powierzchni karoserii samochodu pokrywaj¹ siê w du¿ym stopniu ze wskazaniami skierowanej
na termoparê kamery termowizyjnej. Rozbie¿noœæ wyników wzrasta³a wraz ze
wzrostem zadymienia oraz p³omieni w strefie pomiêdzy punktem badanym a kamer¹. Ró¿nica rejestrowanych temperatur spowodowana by³a tak¿e zmian¹
wspó³czynnika emisyjnoœci karoserii pojazdu. W literaturze dane na temat
wartoœci wspó³czynników emisyjnoœci s¹ bardzo sk¹pe [2, 4].
Z przeprowadzonego eksperymentu wynikaj¹ przedstawione ni¿ej wnioski.
Przebieg po¿aru samochodu osobowego jest zale¿ny od stopnia wentylacji
– jeœli dostêp powietrza jest ograniczony, po¿ar rozwija siê powoli. Po¿ar nabiera
znacznej dynamiki po pêkniêciu szyb lub te¿ otwarciu drzwi. Temperatura
osi¹ga wartoœæ 1000°C.
W strefie spalania dochodzi do licznych wybuchów: opon, hamulców, amortyzatorów oraz si³owników hydraulicznych. Wszystkie one stanowi¹ du¿e niebezpieczeñstwo zarówno dla ratowników, jak i osób znajduj¹cych siê w pobli¿u
po¿aru.

138

Zeszyty Naukowe SGSP nr 54 (2) 2015

Wykorzystanie kamery termowizyjnej umo¿liwia obserwacjê œrodowiska po¿aru w warunkach niebezpiecznych z du¿ej odleg³oœci. Kamera daje mo¿liwoœæ
dostrze¿enia ró¿nic temperatur powierzchni badanego obiektu wzglêdem jego
otoczenia.
Wartoœci temperatury mierzonej we wspólnym punkcie termopary i kamery
termowizyjnej ró¿ni¹ siê. Ró¿nice uwidaczniaj¹ siê szczególnie po przejœciu po¿aru w fazê rozwiniêt¹. Na wskazania kamery termowizyjnej wp³ywa ustawiona
wartoœæ wspó³czynnika emisyjnoœci. Dzia³anie wysokich temperatur po¿aru prowadzi do deformacji lakieru i karoserii auta. Wraz z tym zmianie ulega tak¿e
wspó³czynnik emisyjnoœci powierzchni samochodu. Ponadto dym i p³omienie
wprowadzaj¹ zak³ócenia wskazañ kamery [3].
Instalacja LPG wraz ze zbiornikiem oraz zatankowanym gazem propan-butan w warunkach po¿arowych zachowuje siê tak, jak przewiduj¹ konstruktorzy.
W sytuacjach ekstremalnych uruchamiaj¹ siê zawory maj¹ce na celu nie dopuœciæ
do rozerwania i wybuchu zbiornika. Zastosowana zasad zaworu po¿arowego upuszczaj¹cego ca³¹ zawartoœæ butli jest zjawiskiem szczególnie istotnym dla bezpieczeñstwa stra¿aków oraz taktyki prowadzenia dzia³añ gaœniczych.
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Analiza i ocena ryzyka po¿arowego i wybuchowego
zwi¹zanego z eksploatacj¹ m³yna zbo¿owego
W przesz³oœci cykl wytwarzania m¹ki by³ nieskomplikowany i zrozumia³y
prawie dla ka¿dego. Wiêkszoœæ m¹ki oraz produktów j¹ zawieraj¹cych jak np.
makarony powstawa³y w zaciszu domostwa. Wraz z rozwojem cywilizacji przemia³ m¹ki sta³ siê procesem z³o¿onym i zmodernizowanym. W dzisiejszych czasach m³yny to du¿e zak³ady przemys³owe, a ich produkt jest g³ównym sk³adnikiem wielu pozycji ¿ywieniowych jak np. pieczywo. Nie ka¿dy jednak zdaje sobie
sprawê, ¿e g³ówny sk³adnik w czymœ tak zdrowym i zwyk³ym jak chleb, mo¿e
byæ œmiertelnie groŸnym materia³em wybuchowym. Zagro¿enie to wynika z faktu, ¿e m¹ka to po prostu palny py³.
Py³y ze wzglêdu na swe w³asnoœci i powszechn¹ obecnoœæ w procesach technologicznych stanowi¹ du¿e zagro¿enie wybuchowe i po¿arowe. Czêsto mog¹
staæ siê przyczyn¹ uszkodzeñ instalacji procesowych, a co gorsze mog¹ prowadziæ
do nara¿enia ludzkiego ¿ycia. Zagro¿enia te wystêpuj¹ g³ównie w przemyœle spo¿ywczym, drzewnym, obróbce tworzyw sztucznych i górnictwie. Szybki rozwój
technologiczny paradoksalnie sprawia, i¿ czêsto nie zwraca siê uwagi lub bagatelizuje siê zagro¿enia jakie ze sob¹ nios¹ cia³a sta³e w postaci rozdrobnionej.
Praca mia³a na celu przeprowadzenie analizy i ocenê ryzyka, a co za tym idzie,
ustalenie poziomu bezpieczeñstwa w nowoczesnej instalacji produkcyjnej m¹ki.
Dlatego te¿, ryzyko to oszacowano dla nowoczesnego m³yna zbo¿owego w Dalachowie. Zaprojektowane instalacje technologiczne w wybudowanym w 2005
roku elewatorze oraz w 2012 roku m³ynie, ukazuj¹ kierunki rozwoju przemys³u
m³yñskiego i aktualnie stosowane systemy zabezpieczeñ przed po¿arem i wybuchem.
Przed przyst¹pieniem do szacowania ryzyka autor przedstawi³ ogóln¹ teoriê
wybuchu py³ów. Skupiono siê g³ównie na zjawisku wybuchu py³ów oraz parametrach bezpoœrednio i poœrednio wp³ywaj¹cych na wybuchowoœæ py³ów. Omówiono równie¿ podstawowe wymagania prawne w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej jak i wymagania wynikaj¹ce z zaimplementowania w prawie polskim
Dyrektyw ATEX i ATEX User. Dodatkowo, aby zobrazowaæ niebezpieczeñstwo
jakie niesie ze sob¹ tworzenie siê atmosfer wybuchowych. zestawiono dane historyczne ukazuj¹ce mo¿liwe zniszczenia powstaj¹ce podczas wybuchów py³ów palnych w m³ynach i silosach zbo¿owych w Polsce i na œwiecie. Informacje te
pomog³y w szacowaniu ewentualnych zniszczeñ jak i czêstoœci wystêpowania
tego typu zdarzeñ.
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Kolejnym etapem analizy by³o przedstawienie procesu produkcyjnego przemia³u m¹ki, stosowanych w nim urz¹dzeñ i instalacji oraz ukazanie zagro¿eñ po¿arowych i wybuchowych zwi¹zanych z kolejnymi fazami procesu produkcyjnego. Pozwoli³o to na wytypowanie obszarów produkcji najbardziej nara¿onych na
niebezpieczeñstwo. Obszary te to:
a) obszar m³yna – linie aspiracyjne wraz z filtrocyklonami
b) obiekty magazynowe (elewator) – linie transportu przenoœnika kube³kowego
i œlimakowego.
Zgodnie z Dyrektyw¹ ATEX User, ocena ryzyka w ww. obszarach przeprowadzono poprzez:
– identyfikacjê zagro¿eñ,
– okreœlenie prawdopodobieñstwa wyst¹pienia atmosfery wybuchowej i jej objêtoœci,
– okreœlenie obecnoœci Ÿróde³ zap³onu i prawdopodobieñstwa wyst¹pienia Ÿróde³
zap³onu zdolnych do zapalenia atmosfery wybuchowej,
– okreœlenie mo¿liwych skutków wybuchu,
– oszacowanie ryzyka,
– rozwa¿enie œrodków dla minimalizacji ryzyka.
Przepisy te jednak nie okreœlaj¹ metody szacowania ryzyka, dlatego te¿ wybrano do tego celu metod¹ wskaŸnikow¹ RISC SCORE. Oszacowanie ryzyka uzyskuje siê jako wynik mno¿enia wartoœci wskaŸników S, E i P ukazanych w tabelach. Tak oszacowany poziom ryzyka jest nastêpnie oceniany przez porównanie z
przyjêt¹ umown¹ skal¹ poziomu ryzyka.
R=S×E×P
gdzie:
R – ryzyko
S – potencjalne skutki zagro¿enia
E – prawdopodobieñstwo pojawienia siê atmosfery wybuchowej py³u
P – prawdopodobieñstwo wyst¹pienia Ÿród³a zap³onu
Otrzymane wyniki ryzyka dla obydwu obszarów by³y na poziomie akceptowalnym dla obszaru nr 1 oraz ma³ym dla obszaru nr 2. Nastêpnie rozwa¿ono
i wskazano ewentualne œrodki dla minimalizacji ryzyka.
Przeprowadzony proces analizy i oceny ryzyka zagro¿eñ po¿arowo-wybuchowych dla nowoczesnego m³yna zbo¿owego pozwala na wyci¹gniecie nastêpuj¹cych wniosków:
1. Oszacowane poziomy ryzyka dla przyjêtych scenariuszy s¹ na poziomie ryzyk
akceptowalnych i ma³ych. Proces zarz¹dzania ryzykiem na terenie zak³adu
zapewnia wiêc wysoki poziom bezpieczeñstwa pracownikom zak³adu.
2. Przyjête przez Unie Europejsk¹ standardy bezpieczeñstwa w postaci Dyrektyw 94/9/WE i 99/92/WE oraz regulacji prawnych implementuj¹cych te wy-
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magania do przepisów krajowych (ustawy, rozporz¹dzenia, normy) sprawiaj¹,
i¿ ju¿ na etapie projektowania nowoczesnych systemów i linii technologicznych przemia³u zbó¿ mamy do czynienia z procesem zarz¹dzania ryzykiem
powstania wybuchu i po¿aru.
3. Proces technologiczny przemia³u m¹ki choæ na pierwszy rzut oka wydaje siê
byæ bardzo niebezpieczny z powodu koniecznoœci wystêpowania w nim atmosfer wybuchowych, wymaga równie¿ osi¹gniêcia pewnych parametrów które
zdecydowanie obni¿aj¹ zwi¹zane z nim ryzyko po¿arowo-wybuchowe. Parametry te to np. wilgotnoœæ, hermetyzacja, kontrola temperatury w silosie itp.
4. M³yn zbo¿owy Dalachów zosta³ zaprojektowany tak by spe³nia³ wymagania
i normy w zakresie ochrony przeciw-po¿arowej, jednak profilaktyka ta wymaga ci¹g³ego dzia³ania w zakresie zarz¹dzania ryzykiem. Dzia³ania kierownictwa i pracowników w tym zakresie pozwalaj¹ na utrzymanie ma³ego poziomu
ryzyka co pozytywnie wp³ywa na oferowane pracownikom bezpieczeñstwo.
5. Obiekt m³yna nie posiada jeszcze niestety Dokumentu Zabezpieczenia Przed
Wybuchem wymaganego od pracodawcy, w przypadku mo¿liwoœci wyst¹pienia na stanowisku pracy atmosfery wybuchowej. Dokument ten jest przygotowywany, a niniejsza praca mo¿e byæ podstaw¹ do wykonania tego
dokumentu.
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Analiza czynników ergonomicznych
i psychospo³ecznych wystêpuj¹cych
w budownictwie
Praca od zawsze stanowi³a nieod³¹czn¹ czêœæ ludzkiego ¿ycia. Zmiany gospodarcze ostatnich lat znacz¹co wp³ynê³y na intensywnoœæ pracy, co zwiêkszy³o potrzebê ochrony pracowników i ich bezpieczeñstwa. Do osi¹gniêcia tego celu niezbêdne jest ³¹czenie poprawy warunków technicznych, ergonomicznych
i psychospo³ecznych. D¹¿¹c do najefektywniejszego wykorzystania ludzkich si³,
przy zapewnieniu bezpieczeñstwa i komfortu pracownika, nastêpuje rozwój nowych technologii, metod badawczych, a tak¿e nauk. Stosunkowo m³od¹ nauk¹,
której celem jest dopasowanie warunków pracy do mo¿liwoœci psychicznych i fizycznych cz³owieka jest ergonomia. W centrum stawia ona cz³owieka, jako najwa¿niejsze ogniwo ³añcucha pracy.
Jednym z sektorów gospodarki, który cechuje siê du¿¹ wypadkowoœci¹ jest
budownictwo. Wiêkszoœæ zawodów budowlanych zwi¹zana jest z bardzo du¿ym
wysi³kiem fizycznym. Przeci¹¿enie iloœciowe i jakoœciowe prac¹, nieergonomiczne œrodowisko pracy oraz nagminne lekcewa¿enie i ³amanie przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy to g³ówne powody wypadków przy pracy i absencji chorobowej. W pracy skupiono siê na trzech wybranych zawodach budowlanych:
operator koparko- ³adowarki, betoniarz- zbrojarz i kierownik budowy, dla których przeprowadzono analizê czynników ergonomicznych i psychospo³ecznych.
Zakres zadañ tych pracowników jest bardzo ró¿norodny. Na ka¿dym stanowisku
wystêpuje szereg zagro¿eñ, których zminimalizowanie jest nadrzêdnym celem.
Na bezpieczeñstwo i komfort pracy pracowników budowlanych bardzo du¿y
wp³yw ma ergonomia i czynniki psychospo³eczne. Ze wzglêdu na charakter wykonywanych prac wiêkszoœci pracowników budowlanych, bardzo trudno jest
zmniejszyæ ich wysi³ek fizyczny, dlatego poprawa warunków pracy zwi¹zana
powinna byæ w szczególnoœci z popraw¹ czynników ergonomicznych i psychospo³ecznych.
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W treœci pracy skupiono siê na analizie wybranych czynników ergonomicznych i psychospo³ecznych, wystêpuj¹cych na trzech stanowiskach w bran¿y budowlanej. Czynnikiem ergonomicznym, który ma przewa¿aj¹cy wp³yw na bezpieczeñstwo i komfort pracy jest obci¹¿enie fizyczne, zwi¹zane z prac¹ uk³adu
miêœniowo-szkieletowego. Obci¹¿enie fizyczne dzieli siê na dynamiczne i statyczne. Obci¹¿enie dynamiczne zwi¹zane jest z aktywnoœci¹ ruchow¹ cz³owieka,
zaœ statyczne wystêpuje gdy d³ugotrwale obci¹¿one s¹ te same grupy miêœni, które nie wykonuj¹ ruchu, lecz ulegaj¹ napiêciu. Przy u¿yciu chronometra¿owotabelarycznej metody oceny wydatku energetycznego wed³ug Lehmana, oszacowano przeciêtny wydatek energetyczny na wybranych stanowiskach. W pracy
przeanalizowano równie¿ wystêpuj¹ce obci¹¿enie statyczne metod¹ OWAS. Jest
to metoda, która uwzglêdnia obci¹¿enie pochodz¹ce od czterech czynników: pozycji pleców, po³o¿enia ramion, pracy nóg oraz obci¹¿enia zewnêtrznego. Analizie poddaje siê te¿ czas utrzymania obci¹¿enia i typ pozycji (naturalna lub wymuszona). U¿ycie tej metody pozwoli³o na ocenê wielkoœci obci¹¿enia statycznego
i okreœlenie jego wp³ywu na zdrowie oraz komfort pracowników. Kolejnym
czynnikiem ergonomicznym jest monotypowoœæ ruchów roboczych, która jest
bardzo uci¹¿liwa, gdy¿ anga¿uje wci¹¿ te same grupy miêœni przy wykonywaniu
powtarzalnych czynnoœci. Niezwykle wa¿na, z punktu widzenia ergonomii jest
pozycja cia³a cz³owieka. Pracownicy budowlani, podczas wype³niania swoich
obowi¹zków przyjmuj¹ ró¿norodne pozycje cia³a, które zwi¹zane s¹ z okreœlonym kosztem fizjologicznym. Oprócz przyjmowanej pozycji, niezwykle wa¿ny
jest równie¿ jej typ, czy jest to pozycja naturalna, czy wymuszona. Wymuszenie
pozycji zwiêksza bowiem koszt fizjologiczny a¿ do 60%. D³ugotrwa³e przyjmowanie jednej pozycji b¹dŸ przyjmowanie niew³aœciwej pozycji jest bardzo czêst¹
przyczyn¹ dolegliwoœci, ze strony uk³adu miêœniowo-szkieletowego. Nastêpnym
czynnikiem, bêd¹cym jedn¹ z nauk stanowi¹cych ergonomiê jest antropometria.
Jej celem jest dopasowanie konstrukcji obiektów technicznych i relacji przestrzennych do wymiarów antropometrycznych populacji u¿ytkowników. Ma to
szczególne znaczenie w pracach przy obs³udze sprzêtów, maszyn i urz¹dzeñ. Powinny one byæ zaprojektowane tak, aby zapewnia³y pracownikowi odpowiedni
dostêp i wygodne u¿ytkowanie. W budownictwie bardzo czêstym czynnikiem
ryzyka jest tak¿e rêczne przemieszczanie ciê¿kich przedmiotów. Rozporz¹dzenie
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeñstwa i higieny pracy przy rêcznych pracach transportowych
szczegó³owo okreœla zasady przemieszczania ciê¿kich elementów. Stosowanie
tych zasad jest bardzo wa¿ne, zw³aszcza dla uk³adu miêœniowo-szkieletowego.
Celem pracy by³o tak¿e przedstawienie i przeanalizowanie czynników psychospo³ecznych. Stres, obecnie towarzyszy ka¿demu pracownikowi, niezale¿nie
od wykonywanego zawodu. U pracowników budowlanych jest on szczególnie widoczny, gdy¿ wykonywane przez nich zadania bardzo czêsto s¹ bardzo odpowiedzialne, a zleceniodawcy i pracodawca wymagaj¹ on nich jak najlepszego wyko-
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nania, w jak najszybszym czasie. Jest to Ÿród³em przeci¹¿enie iloœciowego
i jakoœciowego prac¹, które ma z³y wp³yw na zdrowie i bezpieczeñstwo. Czynnikiem psychospo³ecznym, który znacznie rzadziej, lecz tak¿e wystêpuje w budownictwie jest niedoci¹¿enie iloœciowe i jakoœciowe prac¹, które jest równie niebezpieczne, co przeci¹¿enie. Ograniczony zakres kontroli nad prac¹ tak¿e ma
bardzo du¿y wp³yw, zw³aszcza na samopoczucie pracownika, który chce mieæ
wp³yw na przebieg procesu swojej pracy. Ostatnim czynnikiem psychospo³ecznym, opisanym w pracy s¹ stosunki miêdzyludzkie. Atmosfera w pracy, stosunki
z wspó³pracownikami i pracodawc¹ s¹ kluczowym bodŸcem motywuj¹cym lub
demotywuj¹cym do dzia³ania. Opisane w pracy czynniki, stanowi¹ o obci¹¿eniu
psychicznym, którego nasilenie zale¿ne jest od charakteru wykonywanej pracy.
By oceniæ stopieñ obci¹¿enia psychicznego pracowników budowlanych, pos³u¿ono siê metod¹ Franaszczuk i Gadomskiej, która dzieli proces pracy na trzy etapy:
odbiór informacji, podejmowanie decyzji i wykonywanie czynnoœci. Ka¿dy
z tych etapów oceniany jest pod wzglêdem piêciu kryteriów: czêstotliwoœæ,
zmiennoœæ, z³o¿onoœæ, wa¿noœæ i dok³adnoœæ. Brana jest tak¿e pod uwagê
monotonia pracy. Analiza trzech etapów pracy operatora koparko-³adowarki,
betoniarza- zbrojarza i kierownika budowy oceni³a ich obci¹¿enie psychiczne
jako du¿e i bardzo du¿e. Wiêkszoœæ zawodów budowlanych obarczona jest du¿¹
odpowiedzialnoœci¹, co generuje du¿e obci¹¿enie psychiczne.
Czynniki ergonomiczne i psychospo³eczne w œrodowisku pracy maj¹ bardzo
du¿y wp³yw na bezpieczeñstwo pracy i mog¹ stanowiæ czynnik ryzyka. Aby wyeliminowaæ zagro¿enia, które s¹ wynikiem wystêpowania negatywnych czynników ergonomicznych i psychospo³ecznych, powinno siê wyeliminowaæ te elementy lub minimalizowaæ ich wp³yw. W celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa
zalecono wykonanie dzia³añ zwi¹zanych ze zmianami technicznymi i organizacyjnymi. Na stan psychiczny pracownika du¿y wp³yw ma atmosfera w pracy. Aby
zminimalizowaæ zjawisko przeci¹¿enie lub niedoci¹¿enia prac¹, niezbêdne jest
zachowywanie równowagi pomiêdzy nak³adanymi na pracownika obowi¹zkami,
a jego mo¿liwoœciami. Aby zmniejszyæ zmêczenie prac¹, pracownicy powinni
mieæ zapewniony odpowiedni odpoczynek i mo¿liwoœæ regeneracji, zarówno
w godzinach pracy, jak i po jej zakoñczeniu. Aby zmniejszyæ ryzyko zwi¹zane
z czynnikami ergonomicznymi nale¿y zapewniæ harmonijne wspó³dzia³anie
cz³owieka z jego œrodowiskiem pracy. Poœród rozwi¹zañ technicznych, najbardziej skuteczne mo¿e okazaæ siê wyposa¿enie stanowisk pracy w narzêdzia,
urz¹dzenia i maszyny, wyposa¿one w nowoczesne systemy redukuj¹ce wp³yw negatywnych czynników ergonomicznych na zdrowie cz³owieka. Procesy stwarzaj¹ce najwiêksze zagro¿enie powinny byæ zautomatyzowane, by odseparowaæ
cz³owieka od czynnika ryzyka. Przy przenoszeniu ciê¿kich elementów, najwa¿niejsze jest przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa, ale w tych sekcjach budownictwa, gdzie bardzo czêsto pracownicy musz¹ przenosiæ ciê¿ary, powinno zakupiæ
siê urz¹dzenia transportowe. Czynnikiem ergonomicznym, który równie¿
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wp³ywa na bezpieczeñstwo i komfort pracy jest struktura przestrzenna. Budownictwo jest sektorem, w którym œrodowisko pracy wci¹¿ siê zmienia. Ka¿dy plac
budowy jest inny i charakteryzuje go inna przestrzeñ. Czêsto jest to przestrzeñ
ograniczona, której nie mo¿na dopasowaæ do pracowników. Mo¿na jednak dopasowaæ inne elementy, takie jak stosowane urz¹dzenia i maszyny oraz odzie¿ robocza i œrodki ochrony indywidualnej. Przy projektowaniu ich, niezbêdne jest stosowanie zasad antropometrii, co umo¿liwia wygodne korzystanie ze œrodków
technicznych wszystkim u¿ytkownikom. Praca w budownictwie wi¹¿e siê z du¿¹
odpowiedzialnoœci¹ i wymaga skupienia ca³ego organizmu na wykonywaniu zadañ. Zmys³em, który jest szczególnie wa¿ny w odbiorze informacji i wykonywaniu zadañ jest zmys³ wzroku, dlatego bezwzglêdnie powinno byæ zapewnione ka¿demu pracownikowi odpowiednie pole widzenia.
Oprócz, rozwi¹zañ
technicznych, bardzo istotne jest tez wprowadzanie rozwi¹zañ organizacyjnych.
Praca, wymagaj¹ca tak du¿ego wysi³ku fizycznego jest bardzo mêcz¹ca dla organizmu, dlatego ka¿demu pracownikowi powinien byæ zapewniony odpoczynek.
Czêste przerwy, w odpowiednich warunkach pozwalaj¹ pracownikom zregenerowaæ si³y i zwiêkszyæ ich efektywnoœæ. Przy bardzo wysokim wydatku energetycznym, pracodawca ma obowi¹zek zapewniæ pracownikom napoje i posi³ki regeneracyjne. Dzia³aniem poprawiaj¹cym bezpieczeñstwo i komfort pracy mog¹ byæ
tak¿e rotacje pracowników oraz praca w grupach. Czêstym problemem wœród
pracowników budowlanych jest lekcewa¿enie zagro¿eñ i istoty przepisów BHP,
dlatego najwa¿niejszym rozwi¹zaniem jest wprowadzanie kultury bezpieczeñstwa. Przestrzeganie zasad i przepisów BHP oraz stosowanie œrodków ochrony
jest kluczowe dla poprawy bezpieczeñstwa i komfortu pracy. Przedstawiona koncepcja poprawy warunków pracy zawiera zmiany organizacyjne i techniczne, które s¹ równie wa¿ne i powinny byæ wdra¿ane wspólnie. Niektóre z przedstawionych rozwi¹zañ mog¹ wydawaæ siê bardzo kosztowne, ale w ogólnym ujêciu nios¹
one za sob¹ wy³¹cznie korzyœci. Zapewniaj¹ bezpieczeñstwo pracowników, co powinno byæ podstawowym celem ka¿dego przedsiêbiorstwa, a czego wynikiem s¹
równie¿ korzyœci ekonomiczne.
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