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Anal iza mo¿l iwo œci wyst¹pie nia zag ro¿eñ ze stro ny 
py³u za wies zone go pod czas tre ningów spor tow ych
na przyk³adzie wy bran ych war szaws kich obi ektów

rekreacyjnych

Anal ysis of the Po tent ial Risks Posed by Par tic ula te 
Mat ter During Spor t Tra inings Based on Select ed

Recrea tional Facil iti es in Warsaw

Stre sz cze nie

Za niec zyszcz enie po wiet rza at mosf ery cznego py³em za wies zonym jest
po wa¿n ym pro blem em, wys têpuj¹cym od dzi esiê cioleci. Pro wad zone, sze rok ie
ba dan ia mo nit ori ngowe, na kier owa ne s¹ na ok reœl enie wp³ywu za niec zys zcz eñ
za wart ych w po wiet rzu at mosf ery cznym na kon dyc je bu dowli, wszyst kich
elemen tów œrodow iska na tur alne go oraz zdro wie lu dzi. Ma³o jest jed nak dos têpnej 
li ter atu ry przed miot owej, w której znale Ÿæ mo¿na ba dan ia do tycz¹ce zwi¹zku
po miêdzy na ra¿eniem na py³ za wies zony w obiekt ach sportowych a wydajnoœci¹
sport owców. 

W ar tyk ule przed staw iono wy niki ba dañ py³u za wies zone go w obiekt ach
spor tow ych dwóch war szaws kich uczelni: Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arn iczej oraz
Akad emii Wy chow ania Fi zyczn ego. Po miary prze prow adz one w wy mien iony ch
obiekt ach wy kaza³y wy sok ie wa rto œci st ê¿eñ py³u za wies zone go ró ¿nych frak cji.
Ta kie zja wis ko mo¿e wp³ywaæ na obn i¿e nie bez pie czeñstwa zdro wotn ego osób
czyn nie upraw iaj¹cych sport w tych obiekt ach spor towo-re krea cyjny ch. 

S³owa klu czowe: py³ za wies zony, obiekty spor towe, za niec zyszcz enie po wiet rza



Ws têp

W osta t nich la tach wie le uwa gi po œwiê ca siê zanie czy sz cze niom po wie trza ze
szcze gó l nym uw z glêd nie niem py³u za wie szo ne go. Py³ za wie szo ny (ang. par ti cu la -
te mat ter – PM) jest to mie sza ni na cz¹stek sta³ych, ciek³ych lub obu jed no cze œ nie,
za wie szo nych w po wie trzu, sk³adaj¹ca siê z sub stan cji or ga ni cz nych i nie orga ni -
cz nych, m.in.: wê glo wo do rów, zwi¹zków krze mu, gli nu, ¿e la za, me ta li ciê ¿ kich,
sia r cza nów, azo ta nów oraz soli amo no wych. Sk³ad py³u zmie nia siê w za le ¿ no œci
od jego Ÿród³a, pory roku i wa run ków atmo sfe ry cz nych [1, 5]. Po do b nie czas po -
zo sta wa nia py³ów w po wie trzu oraz ich roz prze strze nia nie za le ¿y od wa run ków
atmo sfe ry cz nych, wy so ko œci na ja kiej siê unosz¹ oraz roz mia rów cz¹stek.
Cz¹stki, bêd¹ce sk³ad ni ka mi py³u za wie szo ne go, ró ¿ ni¹ siê miê dzy sob¹ wie l ko -
œci¹, sk³adem i po cho dze niem [1]. To w³aœ nie te trzy wy mie nio ne w³aœci wo œci
de cy duj¹ o wp³ywie py³u zawieszonego na organizm cz³owieka. 

Wie l koœæ cz¹stek jest naj wa¿ nie j szym pa ra me trem opi suj¹cym py³ za wie szo -
ny, po nie wa¿ kla sy fi ku je siê go ze wzglê du na œred ni cê cz¹stek. Py³y in ha la bil ne
– PM10 – maj¹ œred ni cê ae ro dy na miczn¹ zia ren mniejsz¹ ni¿ 10 µm. Mog¹ one
osa dzaæ siê w gó r nych dro gach od de cho wych oraz p³ucach. Py³y re spi rabi l ne
– PM2,5 i PM1,0, – maj¹ zia r na o œred ni cach aero dyna mi cz nych od po wie d nio
mnie j szych ni¿ 2,5 i 1,0 µm. Py³y te mog¹ wni kaæ bez po œred nio do p³uc oraz
przed osta waæ siê do krwio bie gu [2, 3].

Wie le or ga ni za cji za rów no w Eu ro pie, jak i na œwie cie pro wa dzi sze reg ba dañ
nad wp³ywem za nie czy sz czeñ po wie trza na lu dzi i œro do wi sko. Szcze góln¹ rolê
przy pi su je siê py³om po chodz¹cym z trans po rtu oraz prze mys³u – g³ów nych Ÿró -
de³ emi sji tych za nie czy sz czeñ po wie trza [7]. Pro blem zanie czy sz cze nia py³ami
w naj wiê kszym sto p niu wy stê pu je w du ¿ych aglo me ra cjach mie j skich, w re jo -
nach o wy so kim sto p niu za lud nie nia i gê stej sie ci komu nika cy j nej [15]. 
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Summary

Pol lut ion of air by par tic ula te mat ter is a se rious pro blem occur ring for de cad es.
Exten sive mo nit ori ng stu dies are con duct ed to de term ine the im pact of air
pol lut ion on the con dit ion of bu ild ings, all the elem ents of the envir onme nt and
hu man he alth. Ho wever, the re is lit tle ava ilab le li ter atu re pre sent ing re sea rch on
the as soc iati on be tween expos ure to par tic ula te mat ter in sport fa cil iti es and the
perfor mance of spor ts men. The pa per pre sents the re sults of the re sea rch into
par tic ula te mat ter in sport fa cil iti es in two War saw univers iti es: the Main Scho ol of
Fire Se rvice and the Acad emy of Phy sic al Educ ati on. Me asur eme nts car ried out in
the se ob jects reve aled high con cent rati on of diffe rent frac tions of par tic ula te
mat ter. This si tua tion can affect the reduc tion of he alth sa fety of pe op le act ively
en gag ed in per form ing spor ts in the se sport facilities.

Keywords: particulate matter, sport facilities



W pol skim pra wo da wstwie stê ¿e nie py³u za wie szo ne go w po wie trzu atmo sfe -
ry cz nym jest no r mo wa ne i w zwi¹zku z tym sy ste maty cz nie moni to ro wa ne m.in.
przez sta cje In spe kcji Ochro ny Œro do wi ska. Roz porz¹dze nie Mi ni stra Œro do wi -
ska z 13 wrze œ nia 2012 r. w spra wie do ko ny wa nia oce ny po zio mów sub stan cji
w po wie trzu re gu lu je m.in. wy ma ga nia do tycz¹ce me tod oce ny ja ko œci po wie trza
atmo sfe rycz ne go. Z ko lei Roz porz¹dze nie Mi ni stra Œro do wi ska z 24 sie r p nia
2012 r. w spra wie po zio mów nie któ rych sub stan cji w po wie trzu okre œla po zio my
dopu sz cza l ne i do ce lo we nie któ rych sub stan cji w po wie trzu, w tym py³ów PM10

i PM2,5. Wa r to nad mie niæ, i¿ po ziom dopu sz cza l ny stê ¿e nia œred nio dobo we go dla 
py³u PM10 wy no si 50 µm/m3 i mo¿e byæ prze kra cza ny nie wiê cej ni¿ 35 razy
w ci¹gu roku, zaœ po ziom dopu sz cza l ny stê ¿e nia œred nio rocz ne go wy no si
40 µm/m3. Po ziom info r mo wa nia dla stê ¿e nia 24-go dzin ne go cz¹stek py³u o œred -
ni cy mnie j szej od 10 µm wy no si 200 µg/m3, na to miast po ziom ala r mo wa nia wy -
no si 300 µm/m3. Dla py³u za wie szo ne go PM2,5, dopu sz cza l ny po ziom dla stê ¿e nia
œred nio rocz ne go wy no si 20 µm/m3, któ ry ma zo staæ osi¹gniê ty do 2020 r. Usta wa
Pra wo Ochro ny Œro do wi ska ob li gu je do co ro cz nej oce ny po zio mu nie któ rych
sub stan cji w po wie trzu w po szcze gó l nych stre fach, któ rych po dzia³ ure gu lo wa ny
jest w Roz porz¹dze niu Mi ni stra Œro do wi ska z 2 sie r p nia 2012 r. w spra wie stref,
w któ rych do ko nu je siê oce ny ja ko œci po wie trza. Pro ble maty cz ny za tem sta je siê
py³ za wie szo ny wy stê puj¹cy wewn¹trz po mie sz czeñ mie sz ka l nych czy te¿ w obiek -
tach u¿y te cz no œci pu b li cz nej, w tym obie ktach spo r to wych i re krea cy j nych, dla
któ re go nie ma ¿ad nych uno r mo wañ czy te¿ za le ceñ. Przegl¹d li te ra tu ry œwia d -
czy, i¿ za gad nie nie stê ¿e nia py³u za wie szo ne go w po mie sz cze niach nie jest po dej -
mo wa ne zbyt czê sto.

Zanie czy sz cze nie po wie trza atmo sfe rycz ne go w aglo me ra cji mie j skiej i zanie -
czy sz cze nie po wie trza we wnê trz ne go s¹ od rê b ny mi te ma ta mi, acz ko l wiek po sia -
daj¹cymi ko re la cjê miê dzy sob¹ [16]. O tej ko re la cji de cy duj¹ czte ry pro ce sy za -
chodz¹ce wewn¹trz bu dyn ków, mia no wi cie: in fi l tra cja, we nty la cja, pe ne tra cja
oraz szy b koœæ de po zy cji za nie czy sz czeñ. In fi l tra cja jest pro ce sem sa mo wo l nym,
zwi¹za nym z nie kon trolo wa nym ru chem mas po wie trza wy ni kaj¹cym z nie szcze -
l no œci w obu do wie obie ktu. We nty la cja jest za mie rzo nym ru chem po wie trza,
wywo³anym przez za sto so wa nie roz wi¹zañ bu do w la nych (we nty la cja gra wita cy j -
na) lub in sta lacy j nych (gra wi ta cja wy mu szo na). Wy mie nio ne zja wi ska in fi l tra cji
i we nty la cji wy stê puj¹ w bu dyn kach jed no cze œ nie. Pe ne tra cja po wie trza to
przed osta wa nie siê do po mie sz czeñ po wie trza spod okien i drzwi, co po to cz nie
na zy wa ne jest prze ci¹giem. Poza wy mie nio ny mi po wy ¿ej pro ce sa mi, zanie czy sz -
cze nie po wie trza w po mie sz cze niach za le ¿y od ist niej¹cych Ÿró de³ emi sji py³ów,
co wy ni ka prze de wszy stkim z prze zna cze nia bu dyn ku. Czyn ni ka mi de cy -
duj¹cymi o zwiê kszo nym stê ¿e niu py³ów wewn¹trz po mie sz czeñ s¹ prze by waj¹cy 
lu dzie, sprzê ty biu ro we, wyk³ad zi ny, me b le, far by, de te r gen ty, ma te ria³y bu do w -
la ne etc. Py³ za wie szo ny w po wie trzu atmo sfe ry cz nym oraz py³ za wie szo ny
wewn¹trz po mie sz czeñ ma po do b ne wy mia ry cz¹stek, st¹d te¿ wy mie nio na 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 za wie szo ny mo¿e byæ czyn ni kiem cho robo twó r czym. Jego to ksy cz ne
dzia³anie jest spo wo do wa ne obe cno œci¹ zaad sor bo wa nych sub stan cji nie bez pie -
cz nych ta kich jak: wielo pier œcie nio we wê glo wo do ry aro ma ty cz ne, dio ksy ny i fu -
ra ny oraz me ta le ciê ¿ kie. Zanie czy sz cze nia py³owe osia daj¹c na œcian kach pê che -
rzy ków p³uc nych, utrud niaj¹ wy mia nê ga zow¹. Po wo duj¹ prze de wszy stkim
do le gli wo œci uk³adu od de cho we go, pod ra ¿ nie nia, do le gli wo œci w ob rê bie jamy
ust nej czy te¿ za pa le nie za tok. Mog¹ ta k ¿e wywo³aæ cho ro by ale r gi cz ne, jak ast -
mê, a ta k ¿e nowotwory p³uc, gard³a i krtani [16]. 

Od dzia³ywa nie py³ów na or ga nizm cz³owie ka za le ¿ ny jest od ich rozpu szcza l -
no œci w p³ynach ustro jo wych oraz stru ktu ry kry sta li cz nej. Ze wzglê du na ro dzaj
dzia³ania na or ga nizm lu dz ki, prze pro wa dza siê na stê puj¹c¹ ich klasyfikacjê:
[16]:
– py³y o dzia³aniu dra ¿ ni¹cym – za wie raj¹ce ¿e la zo, wê giel, szk³o, alu mi nium,

zwi¹zki baru;
– py³y o dzia³aniu zw³ók niaj¹cym – kry sta li cz ne fo r my krze mion ki, kwarc, kry -

sto ba lit, nie któ re krze mia ny (az best, talk, ka o lin);
– py³y o dzia³aniu uczu laj¹cym – po cho dze nia orga ni cz ne go (sierœæ, we³na) i po -

cho dze nia che mi cz ne go;
– py³y o w³aœci wo œciach to ksy cz nych – zwi¹zki do brze roz pusz cza l ne w wo dzie

(al ka lia, zwi¹zki chro mu, o³owiu, man ga nu, œro d ki owa do bó j cze); 
– py³y ra dio akty w ne – za wie raj¹ce pie r wia stki i izo to py pro mie nio twór cze.

Wa r to nad mie niæ, i¿ nie zo sta³ okre œlo ny próg stê ¿e nia py³ów, po ni ¿ej któ re -
go ne ga ty w ne sku t ki od dzia³ywa nia na cz³owie ka nie wy stê puj¹. 

Szko d li we dzia³anie py³ów jest szcze gó l nie wa ¿ ne pod czas wysi³ku fi zy cz ne -
go. Zapo trze bo wa nie na tlen u spo r to w ców jest zde cy do wa nie wiê ksze, co wi¹¿ê
siê z ab sor bo wa niem wiê kszej ilo œci py³u za wie szo ne go do or ga ni z mu. Iloœæ za -
nie czy sz czeñ wpro wa dzo na do or ga ni z mu wraz z po wie trzem pod czas in ten sy w -
nych æwi czeñ znacz¹co ro œ nie, po nie wa¿ u osób re gu la r nie tre nuj¹cych mi nu to -
wa ob jê toœæ od de cho wa mo¿e wzra staæ na wet dwu dzie sto krot nie [14]. Dla
po rów na nia, do ros³y cz³owiek wy ko nu je 18 od de chów na mi nu tê, trzy le t nie
dzie c ko do 30 od de chów, na to miast oso ba pod czas akty w ne go wysi³ku fi zy cz ne -
go na wet do 60. W kon se k wen cji oso by czyn nie upra wiaj¹ce sport s¹ bar dziej na -
ra ¿o ne na cho ro by uk³adu od de cho we go oraz cho ro by se r ca [11, 8]. Ba da nia
epide miolo gi cz ne prze pro wa dzo ne w ci¹gu osta t nich lat wy ka za³y, ¿e pod wy ¿ -
szo ne stê ¿e nia py³u za wie szo ne go mog¹ przy czy niaæ siê do wzro stu œmie rte l no œci 
czy za cho rowa lno œci wœród na ra ¿o nej po pu la cji. Sku t ki na ra ¿e nia na py³ za wie -
szo ny spo r to w ców za le¿¹ od ta kich czyn ni ków, jak indy widu a l na wra ¿ li woœæ, do
cze go za li czyæ mo ¿ na ta k ¿e na byt¹ od po rnoœæ, uwa run ko wa nia ge ne ty cz ne, czas
eks po zy cji oraz „da w kê” py³u wpro wa dzo ne go do or ga ni z mu. Tym, co po wo du -
je, ¿e zanie czy sz cze nie po wie trza jest gro Ÿ ne dla osób upra wiaj¹cych czyn nie
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sport jest spo sób po bie ra nia po wie trza. Pod czas in ten sy w nych tre nin gów wiê k -
szoœæ po wie trza tra fia do or ga ni z mu przez usta, czy li po mi jaj¹c na tu ra l ne me cha -
ni z my fil tra cy j ne [14]. Od dy chaj¹c przez nos, do cho dzi do za trzy ma nia z po wie -
trza wdy cha ne go cz¹stek o wy mia rach 2÷10 µm. Od dy cha nie przez usta
po wo du je zwiê ksze nie po zio mu de po zy cji cz¹stek w po³o¿o nych g³êbiej ob sza -
rach p³uc [13]. Po przez zwiê kszon¹ in ten sy w noœæ od dy cha nia wiê ksze cz¹stki zo -
staj¹ prze no szo ne do wnê trza dróg od de cho wych [14]. Zaobserwowano ponadto,
¿e zanieczyszczenie powietrza zmniejsza wydolnoœæ organizmu podczas treningu 
[9].

Jak po wszech nie wia do mo, oso by czyn nie upra wiaj¹ce sport od by waj¹ swo je
tre nin gi w obie ktach od kry tych, np. bo i skach lub sta dio nach oraz w ha lach spo r -
to wych. Czêœæ ist niej¹cych obie któw spo r to wych to nowe bu dyn ki, dys po nuj¹ce
in sta la cja mi wentyla cyjno- klimaty zacyjny mi, któ re za pe w niaj¹ od po wied ni¹ ja -
koœæ po wie trza tym sa mym stwa rzaj¹c kom fo r to we i bez pie cz ne wa run ki dla
akty w no œci fi zy cz nej æwicz¹cych tam osób. Nie ste ty ist niej¹ te¿ po mie sz cze nia
tre nin go we umie js co wio ne w obie ktach sta re go typu z za sto so wan¹ w nich
wy³¹cz nie we nty lacj¹ gra wi ta cyjn¹ lub me cha niczn¹, gdzie za cho wa nie od po -
wied nich stan dar dów po wie trza jest zwy cza j nie nie mo ¿ li we lub utru d nio ne.
Roz wi¹za nia in sta la cji we nty lacy j nych i klima tyza cy j nych w obie ktach spo r to -
wych ró ¿ ni¹ siê od roz wi¹zañ sto so wa nych w po mie sz cze niach biu ro wych czy te¿ 
w bu dyn kach mie sz ka l nych. Spe cy fi ka tych in sta la cji uza le ¿ nio na jest od dys cy -
p li ny spo r tu upra wia ne go w da nym obie kcie. Inne wy ma ga nia s¹ dla pa ra me trów 
po wie trza we wnê trz ne go w wiel koku batu ro wych ha lach spo r to wych, inne na ko -
r tach te ni so wych, inne na sta dio nach, a je sz cze inne na ba se nach. Chc¹c okre œliæ
wp³yw zanie czy sz cze nia po wie trza we wnê trz ne go obie któw spo r to wych na zdro -
wie æwicz¹cych, na le ¿y uw z glêd niæ czas eks po zy cji na zanie czy sz cze nia, czy li
czas trwa nia tre nin gu oraz li cz bê osób jed no cze œ nie æwicz¹cych. Do pa ra me trów
po wie trza we wnê trz ne go, de cy duj¹cych o jego ja ko œci pod czas tre nin gów za li cza
siê [4, 6, 10]: tem pe ra tu rê, wi l go t noœæ, prê d koœæ oraz stê ¿e nie za nie czy sz czeñ.
Tem pe ra tu ra po wie trza po win na umo ¿ li wiaæ od pro wa dza nie do oto cze nia ciep³a
wy two rzo ne go w or ga ni z mie pod czas wysi³ku fi zy cz ne go bez ge ne ro wa nia ne ga -
ty w nych uczuæ, ta kich jak ch³ód czy gor¹co. Zbyt wy so ka tem pe ra tu ra i pod wy ¿ -
szo na wi l go t noœæ po wo duj¹, ¿e po wie trze od czu wa ne jest jako du sz ne oraz nie -
œwie ¿e. Ponad to or ga nizm od da je wte dy do oto cze nia mniej ciep³a. Ko le j ny
pa ra metr, wi l go t noœæ, po wi nien za wie raæ siê w gra ni cach 30÷70% i w prze ci¹gu
go dzi ny nie mo¿e ule gaæ gwa³to w nym zmia nom [12]. Zbyt ma³a wi l go t noœæ po -
wo du je wy su sza nie b³ony œlu zo wej gó r nych dróg od de cho wych oraz wzrost emi -
sji ku rzu, np. z na wie rz ch ni lub sprzê tów. Zbyt wy so ka wi l go t noœæ z ko lei mo¿e
po wo do waæ jej wy kra p la nie siê na po wie rz ch niach, co mo¿e sku t ko waæ roz wo -
jem ple œ ni i tym sa mym ni sz cze nie kon stru kcji bu dyn ku. Nie zwy kle isto t nym
pa ra me trem jest prê d koœæ, po nie wa¿ wpro wa dza nie w ruch po wie trza, po wo du je
usu wa nie za nie czy sz czeñ, za pe w niaj¹c tym sa mym le p sze sa mo po czu cie u¿y t kow -
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ni ków. Je œli prê d koœæ jest zbyt ni ska, nie zo sta je za pe w nio ne sku te cz ne do pro wa -
dza nie œwie ¿e go po wie trza, usu wa nie za nie czy sz czeñ, od pro wa dza nie ciep³a z or -
ga ni z mu cz³owie ka. Po tê gu je to uczu cie gor¹ca i du sz no œci. Jed na k ¿e zbyt
wy so ka prê d koœæ, rów nie¿ mo¿e po wo do waæ od czu cie dys kom fo r tu, spo wo do wa -
ne zby t nim och³od ze niem cia³a. Nie zwy kle isto t nym aspe ktem, pra wid³owo
kszta³tuj¹cym mi kro kli mat obie któw spo r to wych, jest w³aœci we do sto so wa nie
stru mie nia na wie wa ne go po wie trza, któ ry po wi nien za pe w niaæ do pro wa dze nie
do obie ktu od po wied niej ilo œci œwie ¿e go po wie trza, do sto so wa nej do ro dza ju
akty w no œci fi zy cz nej i li cz by osób, od pro wa dze nie za nie czy sz czeñ za wa r tych
w po wie trzu we wnê trz nym, wy ma gan¹ kro t noœæ wy mian po wie trza oraz utrzy -
ma nie od po wied niej tem pe ra tu ry i wil go t no œci powietrza [10]. 

1. Me tod yka ba dañ

Przed miot em badañ prze prow adz onych w paŸd zier niku i li stop adz ie 2014 r.
by³o oznac zenie stê¿e nia py³u za wies zone go w wy bran ych warszaw skich obiekt -
ach spor towo-rekre acyjn ych. Do bad añ za stoso wano py³omierz Du stT rack II
(rys. 1). Przyrz¹d umo¿liwia zba dan ie zaw art oœci py³u za wies zone go w po wiet rzu 
z ro zró¿ nieniem na ró ¿ne frak cje: m.in. PM10, PM2,5, PM1,0. Urz¹dze nie pra cuje
na za sad zie fo tom etru la ser owe go – wy kon uje po miar t³umien ia œwiat³a la ser -
owe go roz pros zone go na ba dan ej pr óbce pod k¹tem 90°. Pr óba po wiet rza jest za -
sys ana do apar atu przez wbu dow an¹ pom pkê i prze chod zi przez komorê po miar -
ow¹ w taki sp osób, ¿e jest od dziel ona od œc ianek ku wety kur tyn¹ po wietrzn¹.
Ta kie roz wi¹za nie za bezp iecza uk³ad po miar owy przed za niec zyszcz eniem.
Optycz na anal iza po bran ej pr óbki po wiet rza po zwala na wy znac zenie st ê¿en ia
py³u po szcz egól nych frak cji. Nast êpnie, za po moc¹ oprog ramo wan ia Tra kP ro,
do kon ano anal izy da nych ze bran ych przez py³omierz Du stT rak II. Wy niki po -
mia rów ze staw iono w dane ta bel ary czne oraz przed staw iono w postaci graficznej.

Po mia ry po zio mu stê ¿e nia py³u za wie -
szo ne go (PM10, PM2,5, PM1,0)  do ko na no:
w sali gi mna sty cz nej Szko³y G³ów nej
S³u¿by Po ¿a r ni czej (SGSP), w si³owni
SGSP, na bo i sku spo r to wym SGSP, w ha -
li lekko atle ty cz nej Aka de mii Wy cho wa -
nia Fi zy cz ne go (AWF), w si³owni AWF
oraz na sta dio nie lekko atle ty cz nym
AWF. Wy mie nio ne obie kty SGSP i AWF 
ró ¿ ni¹ siê prze de wszy stkim wie l ko œci¹
i liczb¹ tre nuj¹cych stu den tów. Sala gi m -
na sty cz na SGSP z we nty lacj¹ gra wi ta -
cyjn¹, za j mu je po wie rz ch niê ok. 600 m2.
Jest to obiekt o na wie rz ch ni dre w nia nej
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Rys. 1. Py³omierz za sto so wa ny do ba dañ

îród³o:www.wios.wa r sza wa.pl/do wnlo ad/1/
106/ 1py ly zaw2008.pdf z dn. 26.03.2014 r.



– par kiet, wy po sa ¿o ny w an tre so lê z try bu na mi licz¹cymi ok. 150 miejsc. Pro wa -
dzo ne s¹ w niej za jê cia w ra mach wy cho wa nia fi zy cz ne go.

Sta dion Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej to obiekt o na wie rz ch ni ¿u ¿ lo -
wej. Jego d³ugoœæ wy no si 300 m. Oto czo ny jest z jed nej stro ny za bu dow¹ szkoln¹,
a z dru giej blo ka mi mie szka l ny mi na ca³ej d³ugo œci. Na sta dio nie pro wa dzo ne s¹
za jê cia wy cho wa nia fi zy cz ne go dla stu den tów SGSP oraz æwi cze nia spe cja li sty -
czne dla stra ¿a ków. 

Si³ow nia Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej, o na wie rz ch ni syn te ty cz nej, ma 
po wie rz ch niê ok. 80 m2 i rów nie¿ za opa trzo na jest wy³¹cz nie w we nty la cjê gra wi -
ta cyjn¹. Wy po sa ¿o na jest w sze reg sprzê tów tre nin go wych. W obie kcie pro wa -
dzo ne s¹ za jê cia ze stu den ta mi w ra mach wy cho wa nia fi zy cz ne go, stu den ci ko -
rzy staj¹ z niej rów nie¿ indy widu a l nie w celu po pra wie nia kon dy cji.

Hala lek koat lety cz na AWF za j mu je po wie rz ch niê 3665 m2. Jest po dzie lo na na 
czte ry se kto ry o ró ¿ nej na wie rz ch ni: 
– gry ze spo³owe – na wie rz ch nia syn te ty cz na,
– skok wzwy¿, skok o ty cz ce, skok w dal – na wie rz ch nia ta r ta no wa,
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Rys. 2. Sala gi mna sty cz na SGSP

îród³o: fot.: Kin ga Ja wo r ska

Rys. 3. Sta dion SGSP

îród³o: fot.: Kin ga Ja wo r ska

Rys. 4. Si³ow nia SGSP

îród³o: fot.: Kin ga Ja wo r ska



– rzu ty – na wie rz ch nia ta r ta no wa,
– bie ¿ nia – 6-to ro wa o d³ugo œci 100 m, za ko ñ czo na dwie ma sko cz nia mi w dal

– na wie rz ch nia ta r ta no wa.
Hala wy po sa ¿o na jest w try bu ny na an tre so li mieszcz¹ce ok. 300 osób. Tre -

nin gi lek koat lety cz ne oraz za jê cia stu den tów AWF pro wa dzo ne s¹ przez ca³y
rok. W okre sie zi mo wym hala ma zna cz nie wiê ksze obci¹¿e nie, ze wzglê du na
roz gry wa ne za wo dy lek koat lety cz ne oraz od by waj¹ce siê in ten sy w ne tre nin gi.
Po do b nie jak w obie ktach SGSP, w hali AWF funkcjonuje wy³¹cznie wentylacja
grawitacyjna.

Na sta dio nie lekko atle ty cz nym Aka de mii Wy cho wa nia Fi zy cz ne go zna j du je
siê oœmio to ro wa bie ¿ nia ta r ta no wa okó l na o d³ugo œci 400 m. Sta dion wy po sa ¿o ny 
jest ta k ¿e w trzy ko³a do rzu tu dys kiem i m³otem, ko³o do pchniê cia kul¹, ze skok
do sko ków wzwy¿, ze skok do sko ku o ty cz ce, dwie pia sko w ni ce do sko ku w dal
oraz sia t kê ochronn¹ ko³a do rzu tów. Na sta dio nie od by waj¹ siê tre nin gi przez
ca³y rok. Roz gry wa ne s¹ rów nie¿ za wo dy lek koat lety cz ne w okre sie od maja do
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Rys. 5. Hala AWF – se ktor 1

îród³o: fot.: Kin ga Ja wo r ska

Rys. 6. Hala AWF –  se ktor 2

îród³o: fot.: Kin ga Ja wo r ska

Rys. 7. Hala AWF – se ktor 3

îród³o: fot.: Kin ga Ja wo r ska

Rys. 8. Hala AWF – se ktor 4

îród³o: fot.: Kin ga Ja wo r ska



paŸ dzie r ni ka. Po wie rz ch nia sta dio nu wy no si 18 000 m2. Wy po sa ¿o ny jest w try -
bu ny na 2800 osób. Sta dion lek koat lety cz ny oto czo ny jest z jednej strony lasem
bielañskim, a z drugiej strony budynkiem hali lekkoatletycznej. 

Si³ow nia Aka de mii Wy cho wa nia Fi zy cz ne go o na wie rz ch ni syn te ty cz nej, za j -
mu je po wie rz ch niê ok. 100 m2 i prze zna czo na jest do u¿y t ku wy³¹cz nie cz³on kom 
klu bu AZS AWF oraz stu den tom AWF. W od ró ¿ nie niu od po zo sta³ych obie k -
tów, w któ rych pro wa dzo no po mia ry, po sia da kli ma ty za cjê. W zwi¹zku z po wy ¿ -
szym czê sto t li woœæ korzystania z obiektu nie jest zbyt du¿a.

Po mia ry w SGSP zo sta³y wy ko na ne 28.10.2014 r. w godz. 8.00 – 9.30 przy
ul. S³owa c kie go 52/24 w Wa r sza wie. Po ni ¿ej za pre zen towa no pod sta wo we pa ra -
me try po mia ru: 
– tem pe ra tu ra po wie trza: 7°C
– wi l go t noœæ: 75%
– opad: 0 mm
– ci œ nie nie: 1014 hPa
– wiatr: 4 km/h (pó³no c ny)

Anal iza mo¿l iwo œci wyst¹pie nia zag ro¿eñ ze stro ny py³u za wies zone go pod czas ...  13

Rys. 9. Hala AWF – se ktor 4

îród³o: fot.: Kin ga Ja wo r ska

Rys. 10. Sta dion lek koat lety cz ny AWF

îród³o: fot.: Kin ga Ja wo r ska

Rys. 11. Si³ow nia AWF

îród³o: fot.: Kin ga Ja wo r ska



Po mia ry w AWF zo sta³y prze pro wa dzo ne 13.11.2014 r. w godz. 7.25 – 9.00
przy ul. Ma ry mon c kiej 34 w Wa r sza wie. Wa run ki mete oro logi cz ne w tym dniu:
– tem pe ra tu ra po wie trza: 6°C
– wi l go t noœæ: 87%
– opad: 0 mm
– ci œ nie nie: 1004 hPa
– wiatr: 24 km/h (po³udnio wo- ws chod ni).

Ka ¿ dy po miar py³u za wie szo ne go w omó wio nych obie ktach zo sta³ wy ko na ny
na wy so ko œci 1,5 m od po wie rz ch ni zie mi. Pró b ki po wie trza po bie ra no trzy kro t -
nie, a na stê p nie wy nik uœre d nio no. Ba da nia prze pro wa dzo no przed za jê cia mi
spo r to wy mi oraz w tra kcie ich trwa nia. Czas jed nora zo we go po mia ru wy no si³
60 se kund. W ana li zie uwz glê d nio no fra kcje py³u za wie szo ne go PM10, PM2,5,
PM1,0.

2. Omó wienie wy ników ba dañ

W tej czê œci ar ty ku³u za pre zen towa no wy ni ki prze pro wa dzo nych ba dañ ze -
sta wio ne w po sta ci tabe la ry cz nej i gra fi cz nej. 

Po ni ¿ej za pre zen towa no wy ni ki po mia rów stê ¿e nia py³u za wie szo ne go
[µg/m3] z po dzia³em na fra kcje (wa r to œci œred nie aryt me ty cz ne) w sali gi mna sty -
cz nej SGSP przed roz po czê ciem za jêæ spo r to wych. W chwi li po mia ru w sali zna j -
do wa³y siê dwie oso by obs³uguj¹ce py³omierz.

Jak wy ni ka z po wy ¿sze go wy kre su, stê ¿e nia wszy stkich mie rzo nych fra kcji
by³y jed na ko we.  Œred nie stê ¿e nie py³u za wie szo ne go w sali przed za jê cia mi by³o
na od po wie d nio ni skim po zio mie, jed na k ¿e pod czas po mia ru za no to wa no wy so -
kie sko ki stê ¿eñ chwi lo wych (73 µm/m3). Dla po rów na nia, prze pro wa dzo no rów -
nie¿ po miar nam an tre so li sali gi mna sty cz nej SGSP przed za jê cia mi (rys. 13),
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Rys. 12. Stê ¿e nie py³u za wie szo ne go w sali gi mna sty cz nej przed za jê cia mi 

îród³o: opra co wa nie w³asne



któ ry œwia d czy, ¿e w sali maj¹ mie j s ce ruchy po wie trza unosz¹ce py³ ku gó rze, po -
nie wa¿ œred nie stê ¿e nie py³u na an tre so li by³o wy ¿sze ni¿ na dole i wy no si³o
40 µm/m3. Na pod sta wie wy kre su mo ¿ na zaob se r wo waæ du¿e ró ¿ ni ce miê dzy stê -
¿e niem mi ni ma l nym a ma ksy ma l nym wy nosz¹ce a¿ 226 µm/m3. 

Ko le j ne po mia ry prze pro wa dzo ne zo sta³y pod czas æwi czeñ gru py stu den tów
licz¹cej 21 osób. Pierwsz¹ czyn no œci¹, któr¹ wy ko ny wa li po wej œciu na salê by³
szy b ki bieg do oko³a. Po miar zo sta³ wy ko na ny po 15 mi nu tach bie gu ³¹czo ne go
z po d sko ka mi w odleg³oœci 3 m od grupy æwicz¹cych. 

Na rys. 15 wi daæ, ¿e stê ¿e nie
py³u za wie szo ne go w sali wy ra Ÿ -
nie wzros³o, osi¹gaj¹c wy sok¹
œred ni¹ wa r toœæ 118 µm/m3.
Ponad to, pod czas wy ko ny wa nia
æwi czeñ przez stu den tów stê ¿e nia 
po szcze gó l nych fra kcji ró ¿ ni³y
siê miê dzy sob¹. Ob ser wo wa ne
ró ¿ ni ce stê ¿eñ py³u za wie szo ne go 
mog³y byæ spo wo do wa ne du¿¹
ró¿ no rod no œci¹ wy ko ny wa nych
æwi czeñ.

Po do b ne wy ni ki za no to wa no
pod czas me czu sia t ków ki i æwi -
czeñ ogól noroz wo jo wych stu den tów. 15 mi nut po za ko ñ cze niu za jêæ na sali od -
no to wa no œred nie wy ni ki stê ¿eñ py³u dla wszy stkich fra kcji po wy ¿ej 100 µm/m3. 
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Rys. 13. Stê ¿e nie py³u za wie szo ne go na an tre so li przed za jê cia mi

îród³o: opra co wa nie w³asne

Rys. 15. Stê ¿e nie py³u za wie szo ne go w sali
gi mna sty cz nej pod czas bie gu stu den tów

îród³o: opra co wa nie w³asne



Po ni ¿ej za pre zen towa ne zo sta³y wy ni ki po mia rów stê ¿e nia py³u w si³owni
przed wej œciem stu den tów. Z wy kre su mo ¿ na od czy taæ stê ¿e nia dla po szcze gó l -
nych fra kcji. Œred nie stê ¿e nie przed æwi cze nia mi wy no si³o ok. 39 µm/m3. Rów -
nie¿ i pod czas po mia rów na si³owni zaob ser wo wa no kil ka kro t ne sko ki stê ¿eñ
chwilowych. 

Po 15 mi nu tach od roz po czê cia za jêæ, wy ko na no po miar pod czas æwi czeñ
5 osób na er go me trze wio œla r skim i otrzy ma no wy ni ki zbli ¿o ne do wy ni ków po -
mia rów wy ko na nych przed wej œciem stu den tów do po mie sz cze nia (rys. 17). Za -
no to wa no rów nie¿ nie wie l kie wa ha nia miê dzy wa r to œci¹ mi ni maln¹, a ma ksy -
maln¹.
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Rys.16. Stê ¿e nie py³u za wie szo ne go w sali gi mna sty cz nej po za jê ciach

îród³o: opra co wa nie w³asne

Rys. 17. Stê ¿e nie py³u za wie szo ne go w si³owni przed za jê cia mi

îród³o: opra co wa nie w³asne



Na ko le j nym obie kcie
SGSP, czy li bo i sku szko l -
nym rów nie¿ zo sta³y wy -
ko na ne po mia ry przed za -
jê cia mi oraz po za jê ciach.
Z uwa gi i¿ po miar wy ko -
ny wa ny by³ na zewn¹trz,
na le ¿y uw z glêd niæ wa run -
ki atmo sfe ry cz ne. W dniu
wy ko ny wa nia ba dañ nie
odno to wa no opa dów at mo-
sfe ry cz nych. Wi l go t noœæ
do cho dzi³a do 75%, ci œ -
nie nie by³o umiar ko wa ne

(1014 hPa), s³aby wiatr (4 km/h) i tem pe ra tu ra po wie trza 7°C. Wy ni ki ba dañ
prze pro wa dzo nych przed bie giem stu den tów jak i w tra kcie po ka zuj¹ nie wie l kie
ró ¿ ni ce miê dzy nimi. Œred nie stê ¿e nie py³u za wie szo ne go wszy stkich ba da nych
fra kcji za rów no przed bie giem, jak i pod czas bie gu 6 stu den tów wy no si³o
ok. 100 µg/m3. Za no to wa no nie wie l kie sko ki stê ¿eñ w po szcze gó l nych se kun dach 
po mia ru (rys. 19) dla fra kcji PM1,0  i PM10. Dla fra k cji PM2,5 znacz¹cy skok mia³
mie j s ce na pocz¹tku po mia ru. Od leg³oœæ py³omie rza od osób æwicz¹cych wy no -
si³a 2 m. Za da niem stu den tów by³o prze bie g niê cie dys tan su 100 m w od stê pach
1 m od oso by. Py³omierz zo sta³ usy tu o wa ny w po³owie wy mie rzo ne go dys tan su,
czy li na 50 m.

Z przed sta wio nych wy ni ków mo ¿ na od czy taæ, i¿ naj wiê ksze wa r to œci stê ¿eñ
py³u za wie szo ne go dla wszy stkich ba da nych fra kcji od no to wa no w sali gi mna sty -
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Rys. 18. Æwi cze nia stu den tów na er go me trze wio œla r skim

îród³o: Kin ga Ja wo r ska

Rys. 19. Stê ¿e nie py³u za wie szo ne go na bo i sku pod czas bie gu stu den tów

îród³o: opra co wa nie w³asne



cz nej. Naj mnie j sze wa r to œci od no to wa no w si³owni SGSP, co mo¿e wi¹zaæ siê
z bar dziej sta cjo na r nym wy ko ny wa niem æwi czeñ w po rów na niu z sal¹
gimnastyczn¹ oraz mniejszymi ruchami powietrza. 

Po do b ne po mia ry zo sta³y wy ko na ne w obie ktach Aka de mii Wy cho wa nia Fi -
zy cz ne go. Ana lo gi cz nie do po mia rów w SGSP, rów nie¿ zmie rzo no stê ¿e nie py³u
za wie szo ne go przed za jê cia mi. Pie r wszy po miar zo sta³ wy ko na ny na bie ¿ ni ta r ta -
no wej w odleg³oœci 5 m od skoczni w dal. 

Z wy kre su mo ¿ na od czy taæ, i¿ w po wie trzu sali AWF wy ra Ÿ nie do mi nu je fra -
k cja py³u PM10. Ponad to dla fra kcji py³u PM2,5 i PM1,0 zaob ser wo wa no nie wie l kie
ró ¿ ni ce miê dzy stê ¿e niem mi ni ma l nym a ma ksy ma l nym. Sko ki stê ¿eñ chwi lo -
wych s¹ wy ra Ÿ nie za uwa ¿a l ne dla fra kcji PM10. Po do b ne po mia ry wy ko na no
w ró ¿ nych od leg³oœciach od sko cz ni w dal wype³nio nej pia skiem. Stê ¿e nia
mala³y wraz ze wzro stem od leg³oœci od sko cz ni. Ponad to ró ¿ ni ce miêdzy
stê¿eniami minimalnymi a maksymalnymi by³y niewielkie (tabe la 1).

 Ta be la 1. Stê ¿e nie py³u za wie szo ne go na bie ¿ ni w od leg³oœci 80 m od sko cz ni
(przed za jê cia mi)

PM1 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3] PM10 [µg/m3]

stê ¿e nie œr. 39 40 40

stê ¿e nie min. 36 37 38

stê ¿e nie max. 41 42 46

îród³o: opra co wa nie w³asne

Je sz cze ni ¿ sze stê ¿e nia za no to wa no dla bo isk s¹sia duj¹cych z bie ¿ ni¹ bo isk,
od dzie lo nych od bie ¿ ni i sko cz ni siatk¹. Stê ¿e nie py³u za wie szo ne go wszy stkich
fra kcji na bo i skach os cy lo wa³o w gra ni cach 36÷38 µm/m3. 
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Rys. 20. Stê ¿e nie py³u za wie szo ne go na bie ¿ ni przy sko cz ni (przed za jê cia mi)

îród³o: opra co wa nie w³asne



Ba da nie prze pro wa dzo no w si³owni przy jednej oso bie æwicz¹cej. W po mie sz -
cze niu by³ w³¹czo ny na wiew. Naj wy ¿ej œred nie stê ¿e nie za no to wa no dla py³ów
fra k cji PM10  wy nosz¹ce 39 µm/m3. Dla tej fra kcji zaob se r wo waæ mo ¿ na ta k ¿e naj -
wiê k sze wa ha nia stê ¿eñ chwi lo wych. Po zo sta³e fra kcje utrzy my wa³y siê na jed na -
kowym po zio mie 36 µm/m3.

Ko le j ny po miar prze pro wa dzo no na bie ¿ ni w obe cno œci 16 osób æwicz¹cych
w o d leg³oœci 3 m od nich. Ba da nia prze pro wa dzo no po 45 min od roz po czê cia za -
jêæ. Stu den ci wy ko ny wa li æwi cze nia ogól noro zwo jo we, m.in. pod sko ki, rzu ty
3-ki lo gra mow¹ pi³k¹ le karsk¹, np. pod rzu ca nie w górê, odbicia o powierzchnie
tartanu (rys. 22). 
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Rys. 21. Stê ¿e nie py³u za wie szo ne go na si³owni AWF

îród³o: opra co wa nie w³asne

Rys. 22. Æwi cze nia stu den tów AWF na bie ¿ ni

îród³o: opra co wa nie w³asne



Z wy kre su mo ¿ na od czy taæ, ¿e pod czas po mia ru przy oso bach æwicz¹cych na
bie ¿ ni do mi nu je fra k cja py³u PM10 osi¹gaj¹ca naj wy ¿sze stê ¿e nia mi ni ma l ne, ma -
ksy ma l ne oraz œred nie. Dla te j ¿e fra kcji za uwa ¿a l ny jest pra wie dwu kro t ny
wzrost stê ¿e nia w po rów na niu do po mia rów wy ko ny wa nych bez udzia³u osób
æwicz¹cych. Stê ¿e nie po zo sta³ych fra kcji py³ów rów nie¿ wzros³o. Szcze gó l nie
wy so kie stê ¿e nia by³y osi¹gane podczas uderzeñ pi³ki o tartanow¹ nawierzchniê. 

Po up³ywie ok. 60 min. od roz po czê cia za jêæ spo r to wych wy ko na no po mia ry
na bo i sku do pi³ki rê cz nej. Pod czas æwi czeñ gru pa licz¹ca oko³o 30 stu den tów po
obu stro nach bo i ska prze bie ga³a sla lom i od da wa³a rzu ty pi³k¹ do bra m ki. Po -
mia ry zo sta³y wy ko na ne w od leg³oœci oko³o 10 m od gru py æwicz¹cych stu den -
tów. Otrzy ma ne wy ni ki wska zuj¹ zde cy do wa nie wy ¿sze stê ¿e nia py³u od stê ¿eñ
otrzy ma nych w ba da niach prze pro wa dzo nych przed za jê cia mi spo r to wy mi, lecz
ni ¿ sze od po mia rów wy ko na nych na bie ¿ ni pod czas za jêæ. Ponad to za uwa ¿a l ne s¹ 
gwa³to w ne sko ki stê¿eñ chwilowych zwi¹zane z odbijaniem pi³ki o pod³ogê i rzu -
ta mi pi³ki do bramki.

Ta be la 2. Stê ¿e nie py³u za wie szo ne go w tra kcie i po æwi cze niach na bo i sku do pi³ki rê cz nej

 Stê ¿e nia PM1 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3] PM10 [µg/m3]

stê ¿e nie œr.
w tra kcie æwi czeñ 48 49 57

po æwi cze niach 48 49 56

stê ¿e nie min.
w tra kcie æwi czeñ 39 40 42

po æwi cze niach 37 38 39

stê ¿e nie max. 
w tra kcie æwi czeñ 79 80 93

po æwi cze niach 119 120 122 

îród³o: opra co wa nie w³asne
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Rys. 23. Stê ¿e nie py³u za wie szo ne go na bie ¿ ni pod czas æwi czeñ stu den tów

îród³o: opra co wa nie w³asne



Po do b ne œred nie stê ¿e nia zo sta³y zare je stro wa ne po opu sz cze niu bo i ska pi³ki
rê cz nej przez oso by æwicz¹ce. Ró ¿ ni ca po ja wi³a siê miê dzy wa r to œcia mi stê ¿eñ
ma ksy ma l nych, któ re by³y zde cy do wa nie wy ¿sze po opu sz cze niu przez stu den -
tów bo i ska. Wi¹¿e siê to z ru chem po wie trza i opadaniem py³u po meczu (ta be -
la 2).

Osta t ni po miar w bu dyn ku hali AWF zo sta³ wy ko na ny na an tre so li 30 min po 
za ko ñ cze niu za jêæ spo r to wych prze pro wa dza nych w ró ¿ nych czê œciach obie ktu
dla 50 osób. An tre so la umie js co wio na jest na wy so ko œci 2,5 m miê dzy bo i skiem
do sia t ków ki, a bo i skiem do pi³ki rê cz nej. Wy ni ki przed sta wio ne w ta be li 3 po ka -
zuj¹, i¿ po do b nie jak w po zo sta³ych czê œciach hali do mi nu je fra k cja py³u za wie -
szo ne go PM10, któ rej stê ¿e nia by³y naj wiê ksze. Poza tym ró ¿ ni ce miê dzy stê ¿e -
nia mi ma ksy mal ny mi i mi ni mal ny mi wy nosz¹ ok. 20 µm/m3, czyli stosunkowo
niewiele.

Ta be la 3. Stê ¿e nie py³u za wie szo ne go na an tre so li 30 min. po za jê ciach

PM1 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3] PM10 [µg/m3]

stê ¿e nie œr. 45 46 51

stê ¿e nie min. 38 40 42

stê ¿e nie max. 53 55 66

îród³o: opra co wa nie w³asne

Osta t nie po mia ry na te re nie AWF wy ko na no na sta dio nie lekko atle ty cz nym
za rów no przed, jak i po bie gu piê ciu stu den tów do oko³a sta dio nu. W dniu po mia -
ru, tj. 13 li sto pa da 2014 r., nie od no to wa no opa dów, wi l go t noœæ utrzy my wa³a siê
na po zio mie 87%, ci œ nie nie atmo sfe ry cz nie by³o sto sun ko wo ni skie (1004 hPa)
oraz wia³ si l ny wiatr osi¹gaj¹cy 24 km/h. Temperatura w momencie pomiaru
wynosi³a 6°C.
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Rys. 24. Stê ¿e nie py³u za wie szo ne go pod czas æwi czeñ z pi³ki rê cz nej

îród³o: opra co wa nie w³asne



Ta be la 4. Stê ¿e nie py³u za wie szo ne go na sta dio nie AWF przed bie giem
i pod czas bie gu stu den tów

 Stê ¿e nia PM1 [µg /m3] PM2,5 [µg /m3] PM10 [µg /m3]

stê ¿e nie œr.
przed bie giem  86 93 103

w tra kcie bie gu 100 113 125

stê ¿e nie min.
przed bie giem  78 87  87

w tra kcie bie gu  86 99 104

stê ¿e nie max. 
przed bie giem  92 98 128

w tra kcie bie gu 111 131 158

îród³o: opra co wa nie w³asne

Z po mia rów przed sta wio nych w ta be li 4 wy ni ka, ¿e œred nie stê ¿e nie py³u za -
wie szo ne go w po wie trzu atmo sfe ry cz nym w od leg³oœci 2 m od bie ¿ ni sta dio nu po
bie gu wzros³o o 14 µm/m3 dla fra kcji PM1,0, 20 µm/m3 dla fra kcji PM2,5

i 22 µm/m3 dla fra kcji PM10. Po do b ne ró ¿ ni ce za no to wa no dla stê ¿eñ mi ni ma l -
nych i ma ksy ma l nych. Na prze bieg po mia ru wp³ywa³ wiej¹cy wiatr, któ ry wpro -
wa dza³ w ruch py³y unosz¹ce siê w po wie trzu. Szcze gó l nie wy ra Ÿ ne sko ki stê ¿eñ
py³u za wie szo ne go zare je stro wa no w mo men cie prze bie ga nia stu den tów obok
py³omie rza.

Wnio ski

1. Prze pro wa dzo ne ba da nia wy ka za³y wy so kie stê ¿e nia py³u za wie szo ne go
(PM10, PM2,5, PM1,0)  za rów no w sali gi mna sty cz nej SGSP, na bo i sku SGSP,
jak i hali lekko atle ty cz nej AWF oraz na sta dio nie AWF w tra kcie za jêæ spo r -
to wych, pod czas gdy stu den ci wy ko ny wa li æwiczenia.
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Rys. 25. Stê ¿e nie py³u za wie szo ne go pod czas bie gu stu den tów na sta dio nie AWF

îród³o: opra co wa nie w³asne



2. Jak wy ni ka z po mia rów, stê ¿e nie py³u za wie szo ne go prze kra cza wa r toœæ
40 µm/m3 dla fra kcji PM10 i 20 µm/m3 dla fra kcji PM2,5, czy li jest wy ¿sze od
dopu sz czal ne go stê ¿e nia py³u za wie szo ne go w po wie trzu atmo sfe ry cz nym. 

3. Po ziom stê ¿e nia py³u za wie szo ne go w obie kcie spo r to wym za le ¿y m.in. od ro -
dza ju na wie rz ch ni, ro dza ju i in ten syw no œci wy ko ny wa nych æwi czeñ oraz ilo -
œci æwicz¹cych osób. Wy ¿sze stê ¿e nia py³ów od no to wa ne zo sta³y wewn¹trz
po mie sz czeñ spo r to wych w cza sie akty w no œci fi zy cz nej stu den tów ni¿ przed
za jê cia mi. In ten sy w ny ruch po wo du je uno sze nie siê osa dzo ne go py³u na po -
wie rz ch niach wewn¹trz obie któw sporto wo-re kreacy j nych. 

4. Chc¹c unikn¹æ lub ogra ni czyæ na ra ¿e nie na zanie czy sz cze nia po wie trza
py³em za wie szo nym, na le ¿y w³aœci wie za pla no waæ tre nin gi stu den tów.
W przy pa d ku æwi czeñ wy ko ny wa nych na otwa r tej prze strze ni, czy li na sta -
dio nach, w³aœciw¹ por¹ s¹ go dzi ny poranne.

5. Chc¹c oce niæ szko d li woœæ py³ów na oso by czyn nie upra wiaj¹ce sport w da -
nym obie kcie, na le ¿y zi den tyfi ko waæ Ÿród³a oraz czyn ni ki odpo wie dzia l ne za
zwiê kszo ne stê ¿e nia oraz sk³ad py³u za wie szo ne go w tym ¿e obie kcie. 

6. Stê ¿e nia za nie czy sz czeñ po wie trza w obie ktach spo r to wych za le¿¹ od obe c -
nych w nich Ÿród³ach za nie czy sz czeñ oraz ro dza ju i spra w no œci za sto so wa -
nych sy ste mów we nty lacy j nych. Isto t ne w tym za kre sie jest w³aœci we
roz mie sz cze nie ele men tów na wie w nych i wyci¹go wych, któ re za pe w ni sku te -
cz ny obieg po wie trza w po mie sz cze niu bez po wsta wa nia ob sza rów, gdzie po -
wie trze jest w bez ru chu. Przy lo ka li za cji ele men tów na wie w nych/wyci¹go -
wych na le ¿y wzi¹æ pod uwa gê ge o me triê sali/hali, wy stê po wa nie try bun czy
te¿ spe cy fi kê upra wia ne go spo r tu. 

7. Zbyt s³aba we nty la cja po mie sz czeñ ogra ni cza trans port i usu wa nie py³ów
z obie któw oraz nie dok³adne sprz¹ta nie, st¹d cz¹stki py³u se dy men tuj¹cego
ty l ko czê œcio wo s¹ usu wa ne z obie któw, co przy du ¿ej akty w no œci stu den tów
pro wa dzi do ci¹g³ej re su spen sji py³u.
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Zak³ad Anal iz Bezp ieczeñstwa Cy wiln ego

Wydzia³ In¿ynierii Bezpieczeñstwa Cywilnego

Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿arn icz ej 

Kry ter ia i mier niki oceny efek tywnoœci pod syst emu 
bez piec zeñ stwa wew nêtr zne go ob szaru dzia³ania

Pa ñstw owej St ra¿y Po ¿arn ej w Syste mie
Be zpieczeñstwa Na rod owe go Rze czyp osp olit ej

Pol skiej – pro jekt

Cri ter ia and Metrics Eva lua tion of the Effec tiven ess 
of Intern al Secur ity Sub syst em Area of Ope rat ion

of the Sta te Fire Se rvice in the Na tion al Sa fety
Sys tem of the Re pub lic of Po land – the Pro ject

Omó wie nie

W ar ty ku le przed sta wio no pro jekt kry te riów i mie r ni ków oce ny efe kty w no œci
pod sy ste mu bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go ob sza ru dzia³ania Pa ñ stwo wej Stra ¿y
Po ¿a r nej (PSP) w Sy ste mie Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go Rze czypo spo li tej Pol -
skiej. Sta no wi³y one g³os w dys ku sji nad opra co wa niem me to do lo gii i me to dy ki
oce ny efe kty w no œci sy ste mu bez pie cze ñ stwa na ro do we go wy ko ny wa nej przez ze -
spó³ nauko wo-ba da w czy w ra mach pro je ktu pt. Sy stem Bez pie cze ñ stwa Na ro do -
we go RP1. W ar ty ku le w pie r wszej ko le j no œci zde fi nio wa no za sa dy fo r mu³owa nia
kry te riów efe kty w no œci pod sy ste mu bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go w ob sza rze
dzia³ania Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, a na stê p nie za pre zen towa no kry te ria oce ny
jego efe kty w no œci. Do ce low¹ czêœæ opra co wa nia sta no wi¹ jed nak me to dy ki oce ny
efe kty w no œci pod sy ste mu bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go w ob sza rze dzia³ania Pañ -
stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej. Pre zen to wan¹ kon ce pcjê od nie sio no do prze pi sów obo -
wi¹zuj¹cego pra wa, za sad, wy ty cz nych i ana liz. 

S³owa klu czo we: ocena efek tywnoœci dzia³ania Pañs twowej Stra ¿y Po¿a rnej,
mier niki  i kry ter ia oceny

1  Ar ty ku³ zo sta³ przy go to wa ny w ra mach re a li za cji pro je ktu pt. „Sy stem Bez pie cze ñ stwa Na ro do -
we go RP” rea li zo wa ny na rzecz ob ron no œci i bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa ze œro d ków Na ro do we go Cen -
trum Ba dañ i Roz wo ju, Pro jekt nr O RB/0076/03/001.



1. Za sady for mu³owan ia kryt eriów efek tywnoœci pod syst emu
bez piec zeñ stwa wew nêtr zne go w ob szar ze dzia³ania

Pa ñstw owej St ra¿y Po ¿arn ej

Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na to za wo do wa, umun du ro wa na i wy po sa ¿o na w spe -
cja li sty czny sprzêt fo r ma cja, prze zna czo na do wa l ki z po ¿a ra mi, klê ska mi ¿y -
wio³owy mi i in ny mi mie js co wy mi za gro ¿e nia mi2. Za po bie ¿e nie po wsta wa nia
i ro z prze strze nia siê po ¿a ru oraz in ne go mie js co we go za gro ¿e nia spro wa dza siê
do:
l za pe w nie nia ko nie cz nych wa run ków ochro ny te ch ni cz nej nie ru cho mo œciom

i ru cho mo œciom,
l two rze nia wa run ków orga niza cy j nych i forma lno pra w nych za pe w niaj¹cych

ochro nê lu dzi i mie nia, a ta k ¿e prze ciw dzia³aj¹cych lub mi ni ma li zuj¹cych
sku t ki po ¿a ru, klê ski ¿y wio³owej lub in ne go mie js co we go za gro ¿e nia.
Przez to osta t nie ro zu mie siê zda rze nie wy ni kaj¹ce z roz wo ju cywi liza cyj ne go

i na tu ra l nych praw przy ro dy nie bêd¹ce po ¿a rem ani klêsk¹ ¿y wio³ow¹, sta no -
wi¹ce za gro ¿e nie dla ¿y cia, zdro wia, mie nia lub œro do wi ska, któ re mu za po bie ¿e -
nie lub któ re go usu niê cie sku t ków nie wy ma ga za sto so wa nia nad zwy cza j nych
œro d ków3.
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Sum ma ry

This pa per pre sents the de sign cri ter ia and me trics eva lua tion of the
effec tiven ess of in tern al se cur ity sub syst em area of oper ati on of the Sta te Fire
Se rvice in the Na tion al Sa fety Sys tem of the Re pub lic of Po land. They were car ried
out in the di scuss ion on the deve lopment of met hod olo gies and met hods for
as sessing the effec tiven ess of the Na tion al Sa fety Sys tem by a team of scien tif ic
– re sea rch in pro ject Na tion al Sa fety Sys tem. In an ar ticle in the first pla ce de fin ed
ru les sub syst em for mul ati on of cri ter ia for the effec tiven ess of in tern al se cur ity in
the area of the Sta te Fire Se rvice, and then pre sents the cri ter ia for as sessing the
effec tiven ess of in tern al se cur ity sub syst em in the area of the Sta te Fire Se rvice.
Third part of the re port inc lud es an eva lua tion of the effec tiven ess of the
met hod olo gy of in tern al se cur ity sub syst em in the ter rit ory of the State Fire Service.
The whole of referred to the applicable laws, rules, guidelines and analysis.

Key words: as sessment of the effec tiven ess of the Sta te Fire Se rvice, me ters and
eva lua tion cri ter ia

2 Usta wa z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej (DzU z 2009 r., nr 18, poz. 97), art. 1.
3 Usta wa z 24 sie r p nia 1991 r. o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej (DzU z 2009 r., nr 178, poz. 1380),

art. 2, pkt 3.



Mi sja Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej zo sta³a zde fi nio wa na w usta wach o Pa ñ -
stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej i o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej, Usta wie Pra wo Ochro ny 
Œro do wi ska, nie mniej jed nak za kres jej dzia³ania pre cy zuj¹ rów nie¿ prze pi sy wy -
ko na w cze zw³asz cza:
l Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 18 lu te go

2011 r. w spra wie szcze gó³owych za sad or ga ni za cji krajo we go sy ste mu ratow -
niczo- gaœni cze go

4
,

l Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 7 cze r w ca
2010 r. w spra wie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej bu dyn ków, in nych obie któw
bu do w la nych i te re nów

5
.

Pod sta wo we za da nia Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej to:
l roz po zna wa nie za gro ¿eñ po ¿a ro wych i in nych mie j s co wych za gro ¿eñ,
l orga ni zo wa nie i pro wa dze nie akcji ra to w ni czych w cza sie po ¿a rów i klêsk ¿y -

wio³owych lub li k wi da cji mie j s co wych za gro ¿eñ,
l wy ko ny wa nie po mo c ni czych spe cjali sty cz nych mie j s co wych czyn no œci ra to -

w ni czych w cza sie klêsk ¿y wio³owych lub li k wi da cji mie j s co wych za gro ¿eñ
przez inne s³u¿by ra to w ni cze, 

l kszta³ce nie kadr dla po trzeb Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej i in nych jed no stek
ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej oraz po wszech ne go sy ste mu ochro ny lud no œci,
nad zór nad prze strze ga niem prze pi sów,

l pro wa dze nie prac nauko wo-ba da w czych w za kre sie ochro ny prze ciwpo ¿a ro -
wej oraz ochro ny lud no œci, 

l wspó³pra ca z sze fem krajo we go cen trum in fo r ma cji kry mi na l nej w za kre sie
nie zbêd nym w re a li za cji jego za dañ usta wo wych, 

l wspó³dzia³anie ze stra ¿a mi po ¿a r ny mi i s³u¿ ba mi rato w ni czy mi in nych
pañstw oraz ich orga ni za cja mi miê dzyna rodo wy mi na pod sta wie wi¹¿¹cych
Rze czy po spo lit¹ Pol skê umów miê dzyna ro do wych oraz od rê b nych prze pi -
sów, 

l re a li za cja in nych za dañ wy ni kaj¹cych z wi¹¿¹cych Rze cz po spo lit¹ Polsk¹
umów miê dzyna ro do wych na za sa dach i w za kre sie w nich okre œlo nych

6
.

Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na od 1995 roku swo je za da nia wy ko nu je w ra mach
zor gani zowa ne go przez ni¹ krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go (KSRG)
sta no wi¹cego in te graln¹ czêœæ bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go pa ñ stwa7. Ce lem
KRSG jest ujed no li ce nie dzia³añ o cha ra kte rze ra to w ni czym w sy tu a cjach za gro -
¿e nia ¿y cia, zdro wia, mie nia i œro do wi ska, któ re po dej mo wa ne s¹ przez Pa ñ -

Kry ter ia i mier niki oceny efek tywnoœci pod syst emu bez piec zeñ stwa wew nêtr zne go ...  27

4 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 18 lu te go 2011 r. w spra wie
szcze gó³owych za sad or ga ni za cji krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go (DzU z 2011 r., nr 46,
poz. 239).

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

6  Usta wa z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej…, art. 1, pkt 2. 
7  Wa r to od no to waæ, i¿ w stru ktu ry KSRG w 1995 r. zo sta³y w³¹czo ne rów nie¿ fo r ma cje ob ro ny

cy wi l nej.



stwow¹ Stra¿ Po ¿arn¹ i inne jed no stki ra to w ni cze, g³ów nie Ocho t ni cze Stra ¿e
Po ¿a r ne. Cen tra l nym or ga nem ad mi ni stra cji rz¹do wej w spra wach or ga ni za cji
KSRG jest Ko men dant G³ówny Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej. KSRG za pe w nia
ko or dy na cjê re a li za cji za dañ zwi¹za nych z walk¹ z po ¿a ra mi i in ny mi klê ska mi
¿y wio³owy mi, a ta k ¿e spra wa mi do tycz¹cymi ra tow ni c twa tech ni cz ne go, che mi -
cz ne go, eko logi cz ne go i me dy cz ne go na ka ¿ dym szcze b lu ad mi ni stra cji.
W Krajo wym Sy ste mie Ra to w ni czo-Ga œ ni czym fun kcjo nu je8: 
l Ko men da G³ówna Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, 
l 16 ko mend wo je wó dz kich Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, 
l 335 ko mend po wia to wych/mie j skich Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej,
l 500 (w tym 5 szko l nych) jed no stek ratow niczo- gaœ ni czych Pa ñ stwo wej Stra ¿y 

Po ¿a r nej, 
l 3993 jed no stki ocho t ni czych stra ¿y po ¿a r nych, 
l 4 zak³ado we stra ¿e po ¿a r ne. 

Sy stem na za sa dzie za wa r tych po ro zu mieñ wspo ma gaj¹ s³u¿by, in spe kcje
i stra ¿e, miê dzy in ny mi: Po li cja, Stra¿ Gra ni cz na, Pa ñ stwo wa In spe k cja Ochro -
ny Œro do wi ska, In sty tut Mete o ro lo gii i Go spo dar ki Wod nej, Pa ñ stwo wa Agen cja 
Ato mi sty ki, Sta cje Ra tow ni c twa Gó r ni cze go, Mo r ska S³u¿ba Po szu ki wa nia i Ra -
tow ni c twa (SAR), Lo t ni cze Po go to wie Ra tun ko we (LPR), a ta k ¿e or ga ni za cje
po zarz¹dowe: GOPR, WOPR, TOPR, Ae ro klub Pol ski, ZHP, PCK, Pol ski
Zwi¹zek Al pi ni z mu9.
KSRG w Pol sce fun kcjo nu je w opa r ciu o po dzia³ admi ni stra cyj ny kra ju na po -
zio mach: 
l krajo wym,
l wo je wó dz kim,
l po wia to wym.
Za sad ni czym ce lem Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go (KSRG) jest
ochro na ¿y cia, zdro wia, mie nia lub œro do wi ska po przez10:
l wa l kê z po ¿a ra mi lub in ny mi klê ska mi ¿y wio³owy mi,
l ra tow ni c two te ch ni cz ne,
l ra tow ni c two che mi cz ne,
l ra tow ni c two eko lo gi cz ne,
l ra tow ni c two me dy cz ne,
l wspó³pra cê z jed no stka mi sy ste mu Pa ñ stwo we go Ra tow ni c twa Me dy cz ne go,

o któ rych mowa w art. 32, ust. 1 usta wy z 8 wrze œ nia 2006 r. o Pa ñ stwo wym
Rato w ni c twie Me dy cz nym

11
 oraz sy ste mem po wia da mia nia ra tun ko we go.

Zde fi nio wa nie za dañ fo r ma cji, jak¹ jest Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na oraz jej roli
w Krajo wym Sy ste mie Ratow niczo- Gaœ ni czym de ter mi nu je wska za nie za sad fo r -
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8  http://www.straz.gov.pl (do stêp: 30.03.2015 r.).
9  Ibi dem.
10  Usta wa z 24 sie r p nia 1991 r. o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej…, art. 14. 
11  Usta wa z 8 wrze œ nia 2006 r. o Pa ñ stwo wym Ra tow ni c two Me dy cz nym (DzU z 2006 r., nr 191,

poz. 1410, z póŸn. zm.).



mu³owa nia kry te riów oce ny efe kty w no œci12 pod sy ste mu bez pie cze ñ stwa we wnê -
trz ne go w ob sza rze dzia³ania Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej.

In ny mi ele men ta mi, któ re maj¹ nie ma³y wp³yw na to, na ja kiej pod sta wie fo r -
mu³owaæ kry te ria efe kty w no œci wspo mnia ne go pod sy ste mu w ob sza rze dzia³ania 
Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej s¹:
l Pro gram Pol ska 2030, przed sta wiaj¹cy 10 naj wiê kszych wy zwañ Pol ski w per -

spe kty wie 2030 roku, do któ rych na le ¿y miê dzy in ny mi za pe w nie nie od po -
wied nie go po ten cja³u in fra stru ktu ry trans po rto wej (in fra stru ktu ra dro go wa,
trans port lo t ni czy itd.) czy prze sy³owej (bez pie cze ñ stwo do staw ene r gii, zwiêk -
sze nie Ÿró de³ dywe rsy fi ka cji do staw ene r gii ele ktry cz nej, ropy na fto wej i ga zu
zie mne go),

l Pro gram mode r ni za cji wy po sa ¿e nia PSP, sta no wi¹cy przed miot usta wy
z 12 sty cz nia 2007 r. o usta no wie niu „Pro gra mu mode r ni za cji Po li cji, Stra ¿y
Gra ni cz nej, Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej i Biu ra Ochro ny Rz¹du w la tach
2007-2011”

13
,

l Ana li za po trzeb do ko na na przez utwo rzon¹ przy Ko men dan cie G³ów nym
PSP Radê Nauko wo- Te ch niczn¹ z³o¿on¹ z ponad 20 cz³on ków

14
. 

Ana li za do ko na nych po trzeb15 po zwa la na zde fi nio wa nie prio ry te to wych kie -
run ków pro wa dze nia ba dañ na uko wych i prac roz wo jo wych, wœród któ rych wy -
mie niæ mo ¿ na:
l Spre cy zo wa nie mo de lu rato w ni cze go w per spe kty wie naj bli ¿ szych 10-15 lat,
l Okre œle nie mo de lu ochro ny lud no œci w per spe kty wie do 2030 roku,
l Opra co wa nie sy ste mu wspa r cia po szko do wa nych stra ¿a ków i ich ro dzin,
l Opra co wa nie roz wi¹zañ organi zacyjno -techni cz nych maj¹cych na celu

ochro nê obie któw dre w nia nych o zna cze niu hi sto ry cz nym przed po ¿a ra mi,
a w ra zie po wsta nia ³ago dze nie ich sku t ków i pro wa dze nie dzia³añ ra to w ni -
czych

16
.

Re a li za cja zde fi nio wa nych za³o¿eñ mo ¿ li wa jest dziê ki po sia da niu od po wied -
nie go za ple cza fi nan so we go, co spra wia, i¿ si³¹ rze czy po szu ki wa nie alte rna ty w -
nych Ÿró de³ fi na so wa nia ba dañ i in wes ty cji wdro ¿e nio wych sta cje siê rów nie¿
kwe sti¹ prio ry te tow¹.
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12  Wa r to w tym mie j s cu zwró ciæ uwa gê, i¿ li te ra tu ra przed mio tu za wie ra li cz ne przyk³ady kla sy fi -
ka cji czyn ni ków de te r mi nuj¹cych efe kty w noœæ. Przyk³adem mo¿e byæ tu ze sta wie nie kry te riów po -
dzia³u efe kty w no œci (P. Sien kie wicz, 25 wyk³adów, wyd. AON, Wa r sza wa 2013, s. 309-310).

13  Usta wa z 12 sty cz nia 2007 r. o usta no wie niu „Pro gra mu mode r ni za cji Po li cji, Stra ¿y Gra ni cz nej,
Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej i Biu ra Ochro ny Rz¹du w la tach 2007-2011” (DzU z 2007 r., nr 35, poz.
213 z póŸn. zm.).

14  Zarz¹dze nie nr 15 Mi ni stra Spraw We wnê trz nych z 30 ma r ca 2012 r. w spra wie Rady Nauko -
wo-Te chni cz nej przy Mi ni strze Spraw We wnê trz nych (DzUrz Min. SW. 2012.16) oraz Zarz¹dze nie nr 3 
Mi ni stra Spraw We wnê trz nych z 27 sty cz nia 2014 r. zmie niaj¹ce zarz¹dze nie w spra wie Rady Nauko -
wo-Te chni cz nej przy Mi ni strze Spraw We wnê trz nych (DzUrz Min. SW. 2014.5).

15  Por. ta k ¿e: P. Sien kie wicz: Ana li za sy ste mo wa. Pod sta wy i za sto so wa nia. Wyd. Bel lo na,
Wa r sza wa 1994.

16  M. Ko wa l ski, D. Wró b le wski, P. Ja nik: Dzia³al noœæ badaw czo- rozwo jo wa w fun kcji re a li za cji
mi sji, wi zji i stra te gii roz wo ju PSP, s. 13.



Roz pa try wa ny pod sy stem bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go i zlo kali zo wa ny
w nim ob szar dzia³al no œci Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej na le ¿y roz pa try waæ jako
fra g ment wiê kszej ca³oœci, sk³adaj¹cej siê z pod sy ste mów17, któ rych nie zak³óco ne 
fun kcjo no wa nie wa run ku je szy b kie i spra w ne dzia³anie w ka ¿ dych wa run kach
i w re a kcji na wsze l kie go typu zda rze nia sy ste mu o charakterze nadrzêdnym. 

Ce cha mi, któ re po win ny cha ra kte ryzo waæ za rów no ca³y Sy stem Bez pie cze ñ -
stwa Na ro do we go Rze czypo spo li tej Pol skiej, jak rów nie¿ sk³adaj¹ce siê na nie go
sy ste my i pod sy ste my s¹ miê dzy innymi:
l spó j noœæ,
l zdo l noœæ do samo dzie l ne go wy ko ny wa nia za dañ,
l kom p le kso woœæ, 
l spra w noœæ. 

Maj¹c po wy ¿sze na uwa dze, ob szar dzia³ania Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej
w ra mach sy ste mu bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go na le ¿y roz pa try waæ jako wyod -
rê b nio ny, ce lo wo utwo rzo ny18, wspó³dzia³aj¹cy z in ny mi pod mio ta mi zbiór ele -
men tów, któ re go ce lem ze wzglê du na re a li zo wan¹ mi sjê jest ochro na ¿y cia, zdro -
wia, mie nia i œro do wi ska po przez wa l kê z po ¿a ra mi, klê ska mi ¿y wio³owy mi oraz
in ny mi mie js co wy mi za gro ¿e nia mi.

Efe kty w noœæ fun kcjo no wa nia pod sy ste mu bez pie cze ñ stwa w ob sza rze dzia -
³al no œci Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej na le ¿y ro zu mieæ jako re zu l tat dzia³al no œci
tej fo r ma cji okre œlo ny po przez sto su nek osi¹ga nych wy ni ków (dzia³añ) do po nie -
sio nych nak³adów i ma wy miar:
l rze czo wy,
l tech nolo gi cz ny,
l eko no mi cz ny,
l sy ste mo wy,
l po li ty cz ny,
l spo³ecz ny,
l eko lo gi cz ny

19
.

2. Kry te ria oce ny efe kty w no œci pod sy ste mu bez pie cze ñ stwa
we wnê trz ne go w ob sza rze dzia³ania Pa ñ stwo wej Stra ¿y

Po ¿a r nej

Oce na efe kty w no œci pod sy ste mu bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go w ob sza rze
dzia³ania Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej do ko ny wa na jest w po szcze gó l nych pod -
ob sza rach jej dzia³al no œci, fun kcjo na l nie zwi¹za nych w wyko ny wa ny mi
zadaniami. 
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17  W. Ki t ler: Bez pie cze ñ stwo na ro do we RP. Pod sta wo we ka te go rie. Uwa run ko wa nia. Sy stem,
Wyd. AON, Warsza wa 2011, s. 313-314.

18  J. Habr, J. Ve prek: Sy ste mo wa ana li za i syn te za, Pa ñ stwo we Wyd. Eko no mi cz ne, Warsza wa
1976, s. 12.

19 Sien kie wicz P.: Wyk³ad pt. „Ana li za efe kty w no œci sy ste mów”, Wa r sza wa, AON, 09.01.2008 r.



Efe kty w noœæ w od nie sie niu do dzia³añ po dej mo wa nych po przez:
l wa l kê z po ¿a ra mi lub in ny mi klê ska mi ¿y wio³owy mi,
l ra tow ni c two te ch ni cz ne,
l ra tow ni c two che mi cz ne,
l ra tow ni c two eko lo gi cz ne,
l ra tow ni c two me dy cz ne,
okre œlaj¹ stan dar dy, wy ty cz ne i za sa dy Ko men dan ta G³ów ne go Pa ñ stwo wej Stra -
¿y Po ¿a r nej. Wœród nich zna j duj¹ siê:
l Ra mo we wy ty cz ne Ko men dan ta G³ów ne go Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej

w spra wie spo so bu prze pro wa dza nia in spe kcji go to wo œci ope ra cy j nej jed no -
stek ratow niczo- gaœ ni czych i sta no wisk kie ro wa nia ko men dan ta woje wó dz -
kie go, po wia to we go, mie j skie go PSP

20
,

l Wy ty cz ne Ko men dan ta G³ów ne go Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej w spra wie
spo so bu prze pro wa dza nia in spe kcji go to wo œci ope ra cy j nej pod mio tów, któ -
rych si³y tworz¹ Cen tra l ny Od wód Ope ra cy j ny

21
,

l Stan dar dy wy po sa ¿e nia dla jed no stki ratow niczo- gaœ ni czej Pa ñ stwo wej Stra -
¿y Po ¿a r nej okre œlo ny w Roz porz¹dze niu Mi ni stra Spraw We wnê trz nych
i Ad mi ni stra cji z 22 wrze œ nia 2000 r. w spra wie szcze gó³owych za sad wy po sa -
¿e nia jed no stek orga niza cy j nych Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej

22
,

l Za sa dy or ga ni za cji ra tow ni c twa che mi cz ne go i eko logi cz ne go w KSRG,
l Za sa dy or ga ni za cji ra tow ni c twa tech ni cz ne go w KSRG,
l Za sa dy or ga ni za cji ra tow ni c twa me dy cz ne go w KSRG,
l Za sa dy or ga ni za cji ra tow ni c twa wod ne go, 
l Za sa dy or ga ni za cji ra tow ni c twa wyso ko œcio we go, 
l Za sa dy or ga ni za cji ra tow ni c twa poszuki wawczo- ratowni cze go w KSRG,
l Za sa dy wy³ania nia, re ko men da cji i wspó³pra cy spe cja li stów ds. ra tow ni c twa

i eks per tów ds. pro gno zo wa nia za gro ¿eñ w KSRG,
l Za sa dy po stê po wa nia pod czas in ter we ncji pro wa dzo nych w zwi¹zku ze

zg³osze niem wyst¹pie nia za gro ¿eñ od ro jów lub gniazd owa dów b³on ko -
skrzyd³ych.
Efe kty w noœæ fun kcjo no wa nia Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej w kon te k œcie prze -

pro wa dza nych czyn no œci kontrol no-roz pozna w czych mo ¿ na miê dzy in ny mi
okre œliæ w opa r ciu o wska Ÿ nik awa ry j no œci w Zak³adach Du ¿e go Ry zy ka oraz
Zak³adach Zwiê kszo ne go Ry zy ka.

Wa r to od no to waæ, ¿e oce na efe kty w no œci pod sy ste mu bez pie cze ñ stwa we -
wnê trz ne go w ob sza rze dzia³ania Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej mo¿e byæ do ko ny -
wa na nie ty l ko w od nie sie niu do za so bów rze czo wych, ale rów nie¿ za so bów lu dz -
kich, w tym po zio mu wy szko le nia stra ¿a ków i ich przy go to wa nia do dzia³añ.
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20 http://www.straz.gov.pl/data/ot her/ ra mo we_wy ty cz ne_do_in spe kcji.pdf (do stêp: 30.04.2015 r.).
21 http://www.stra zo strow.lh.pl/in spe kcje/ wy ty cz ne.pdf  (do stêp: 30.04.2015 r.).
22 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 22 wrze œ nia 2000 r. w spra wie

szcze gó³owych za sad wy po sa ¿e nia jed no stek orga niza cy j nych Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej (DzU
z 2000 r., nr 93, poz. 1035).



Kry te ria oce ny efe kty w no œci oma wia ne go pod sy ste mu sta no wi¹ ta k ¿e punkt
od nie sie nia dla or ga nów nad zo ru i kon tro li. Przyk³adem mo¿e byæ tu Naj wy ¿sza
Izba Kon tro li (NIK), któ ra oce nia przy go to wa nie sy ste mu ochro ny lud no œci
przed klê ska mi ¿y wio³owy mi oraz sy tu a cja mi kry zy so wy mi. Wy ni ki z kon tro li
w od nie sie niu do Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go przed sta wia miê -
dzy in ny mi ra port z 2012 r., w któ rym NIK stwier dzi³a nie pra wid³owo œci, maj¹ce 
isto t ny wp³yw na kontrolowan¹ dzia³alnoœæ. 

Kry te ria oce ny:
 1. Pod sta wo wym kry te rium oce ny efe kty w no œci Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej jest 

pro cen to wa li cz ba zda rzeñ, do któ rych Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na do cie ra w
cza sie okre œlo nym w stan dar dzie. Wzrost efe kty w no œci na stê pu je w przy pa d -
ku, gdy pro cent roz pa try wa nych zda rzeñ d¹¿y do jed no œci (100%). Tym sa -
mym ocze ki wa ny re zu l tat wi¹¿e siê ze skró ce niem œred nie go cza su do ja z du do
zda rzeñ obs³ugi wa nych przez Pa ñ stwow¹ Stra¿ Po ¿a r na (bez wzglê du na ro -
dzaj zda rze nia – po ¿ar czy mie j s co we za gro ¿e nie).

 2. Kry te rium oce ny efe kty w no œci fun kcjo no wa nia Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej
zwi¹za nym (niew¹tpli wie) ta k ¿e z cza sem do ja z du do zda rze nia jest pro cen to -
wy spa dek ilo œci zda rzeñ, w wy ni ku, któ rych ucze st ni cy tych zda rzeñ po nosz¹
œmieræ. Wzrost efe kty w no œci na stê pu je wów czas, gdy li cz ba ofiar œmie r te l nych 
zda rzeñ w sto sun ku do ogó l nej li cz by osób bior¹cych udzia³ w tych zda rze -
niach w sen sie pro cen to wym ma le je.

 3. Przy rost li cz by zda rzeñ (za rów no po ¿a rów, jak i mie j s co wych za gro ¿eñ)
obs³ugi wa nych przez Pa ñ stwow¹ Stra¿ Po ¿arn¹ œwia d czy rów nie¿ o jej mo ¿ li -
wo œciach. Wiê ksza (su ma ry cz nie) li cz ba zda rzeñ wzglê dem lat po prze dnich
przy bra ku reor ga ni za cji stru ktu ra l nej spra wia, ¿e po ten cja³ w sen sie li cz by
po dej mo wa nych in ter we ncji Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej wzrós³ (wyko rzy sty -
wa ny jest w pe³nie jszym wy mia rze) na prze strze ni osta t nich lat.

 4. Wzrost po ten cja³u rato w ni cze go PSP sta no wi jed no z pod sta wo wych kry te -
riów oce ny efe kty w no œci Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej. Po ten cja³ Pa ñ stwo wej
Stra ¿y Po ¿a r nej, nie ty l ko w sen sie li cz by po dej mo wa nych in ter we ncji, ale
rów nie¿ zwi¹zany z wy ko rzy sta niem spe cjali stycz ne go sprzê tu ro œ nie z uwa gi
na przy rost sprzê tu spe cjali stycz ne go w jed no stkach PSP oraz wzrost li cz by
jed no stek zdo l nych do pod jê cia dzia³añ spe cjali sty cz nych w ra mach ra tow ni c -
twa: eko logi cz ne go, che mi cz ne go, tech ni cz ne go, me dy cz ne go.

 5. Po ten cja³ w ob sza rze ra tow ni c twa tech ni cz ne go, che mi cz ne go i eko logi cz ne go 
oraz me dy cz ne go w KSRG w za kre sie re a li za cji za dañ (w wy mierz pod sta wo -
wym lub spe cjali sty cz nym) wa run ku je li cz ba po sia da ne go sprzê tu, po ziom
wy szko le nia i mo ¿ li wo œci stra ¿a ków – ra to w ni ków.

 6. Li cz ba wy szko lo nych stra ¿a ków, ich przy go to wa nie za wo do we sta no wi¹ ko le -
j ne kry te rium oce ny efe kty w no œci dzia³añ Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej. In fo r -
ma cje na te mat za kre su kszta³ce nia zde fi nio wa ne s¹ w pro gra mach szko le-
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nio wych de dy ko wa nych po szcze gó l nym gru pom (np. szko le nie pod sta wo we,
uzu pe³niaj¹ce, jed no li te itd.), zaœ plan szko leñ i ku r sów przed sta wia ny jest
w co ro cz nym pla nie pra cy dy da kty cz nej szkó³ i oœro d ków szko le nia PSP23.
Sto su nek po miê dzy liczb¹ osób wy ma gaj¹cych spe cjali stycz ne go prze szko le -
nia, a liczb¹ osób ob jê tych szko le niem nosi na zwê luki kom pe ten cyj nej i jest
mie rzo ny w sto sun ku pro cen to wym. 

 7. Miar¹ efe kty w no œci wy po sa ¿e nia jed no stek orga niza cy j nych Pa ñ stwo wej Stra -
¿y Po ¿a r nej w po ja z dy ga œ ni cze i spe cja l ne oraz sprzêt prze zna czo ny do zwa l -
cza nia po ¿a rów, klêsk ¿y wio³owych, a ta k ¿e do ra tow ni c twa tech ni cz ne go,
che mi cz ne go, eko logi cz ne go i me dy cz ne go s¹ lo ka l ne za gro ¿e nia i wa run ki
na tu ra l ne na ob sza rze dzia³ania tych jed no stek, ta kie jak:
l ro dzaj wy stê puj¹cych za gro ¿eñ,
l czê sto t li woœæ wy stê po wa nia po ¿a rów, klêsk ¿y wio³owych i in nych mie j s -

co wych za gro ¿eñ,
l cha ra kte ry styka geo gra fi cz na i topo gra fi cz na te re nu,
l ro dzaj i wie l koœæ za bu do wy, obie kty za li czo ne do ka te go rii za gro ¿e nia lu -

dzi i za gro ¿e nia wy bu chem,
l in fra stru ktu ra ko mu na l na i prze mys³owa, w tym in sta la cje trans po rtu -

j¹ce, ma ga zy nuj¹ce i prze twa rzaj¹ce ma te ria³y nie bez pie cz ne,
l cha ra kte ry styka ist niej¹cych szla ków komu nika cy j nych oraz cie ków. 

 8. Czyn no œci kontro lno-ro zpozna w cze prze pro wa dza ne przez Pa ñ stwow¹ Stra¿
Po ¿arn¹ do ko ny wa ne s¹ w opa r ciu o ro cz ny plan czyn no œci, uw z glêd niaj¹cy
ana li zy sta nu bez pie cze ñ stwa w za kre sie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej, w tym
miê dzy in ny mi bu dyn ki u¿y te cz no œci pu b li cz nej i za mie sz ka nia zbio ro we go,
te re ny le œ ne oraz zak³ady du ¿e go i zwiê kszo ne go ry zy ka wyst¹pie nia po wa ¿a -
nej awa rii prze mys³owej. Ich za kres okre œla roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw
We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 24 paŸ dzie r ni ka 2005 r. w spra wie czyn no œci
kontrol no-roz pozna w czych prze pro wa dza nych przez Pa ñ stwow¹ Stra¿ Po -
¿arn¹24. Efe kty w noœæ po dej mo wa nych w tym ob sza rze dzia³añ PSP mie rzo na
jest sto sun kiem li cz by obie któw wy ma gaj¹cych ta kiej kon tro li, a liczb¹ obie k -
tów fa kty cz nie skon tro lo wa nych w da nym okre sie cza su. Ko le j nym mie r ni -
kiem efe kty w no œci dzia³ania PSP w ra mach wy ko ny wa nia czyn no œci
kontrol no-roz pozna w czych jest li cz ba obie któw, w któ rych stwier dzo no na ru -
sze nia prze pi sów.

 9. Cha ra kter czyn no œci z za kre su pro fi la kty ki rea li zo wa ny przez Pa ñ stwow¹
Stra¿ Po ¿arn¹ obe j mu je nie ty l ko czyn no œci kontro lno-ro zpozna w cze pro wa -
dzo ne w od nie sie niu do kon kre t nych obie któw, ale do ty czy rów nie¿ edu ka cji
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spo³ecze ñ stwa. Wœród pro gra mów edu ka cy j nych an ga ¿uj¹cych su kce sy w nie
przez Pa ñ stwow¹ Stra¿ Po ¿arn¹ wy mie niæ mo ¿ na cho cia ¿ by:
l Nie dla cza du, 
l Ka r ta ra to w ni cza w po je Ÿ dzie,
l Zgaœ ry zy ko,
l Po tra fiê Szy b ko Po móc.

Œwia do moœæ spo³ecz na wy stê po wa nia da ne go za gro ¿e nia mo¿e byæ mie rzo na
w spo sób pro cen to wy po przez usta le nie tego, ile spo œród za py ta nych osób
s³ysza³o o ka m pa nii da ne go typu (np. Czad – ci chy za bó j ca. Czad za bi ja)25.
10. Pod sta wo wym kry te rium oce ny in spe kcji jed no stki ratow niczo- gaœ ni czej jest

do ko na nie oce ny w za kre sie:
l prze bie gu ala r mo wa nia, 
l go to wo œci ra to w ni ków,
l go to wo œci po ja z dów, sprzê tu sil ni ko we go i rato w ni cze go – oce na rze te l -

no œci obs³ugi co dzien nej, sta nu oz na ko wa nia ope racy j ne go oraz prze wo -
¿o ne go wy po sa ¿e nia, a ta k ¿e wy ma ga nych prze pi sa mi do ku men tów,

l pro wa dze nia do ku men ta cji jed no stki,
l przy go to wa nia za wo do we go ra to w ni ków,
l æwi cze nia pra kty cz ne go.

11. Wœród kry te riów oce ny sta no wisk kie ro wa nia zna j duj¹ siê ele men ty wi¹zane z:
l ob sad¹ oso bo wej,
l spra w no œci¹ œro d ków te ch ni cz nych,
l pra wid³owo œci¹ pro wa dze nia do ku men ta cji sta no wi ska kie ro wa nia,
l æwi cze nia mi pra kty cz ny mi/apli kacy j ny mi. 

12. Kry te rium oce ny efe kty w no œci pod sy ste mu bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go
w o b sza rze dzia³ania Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej jest wzrost (w sto sun ku do
lat ubieg³ych) li cz by rea li zo wa nych pro gra mów i pro je któw nauko wo-ba da w -
czych w za kre sie ob sza ru dzia³ania Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, w tym
w szcze gó l no œci do tycz¹cych ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej i ochro ny lud no œci
oraz zwiê ksze nie po zio mu wy ko rzy sta nia fi nan so wa nia ze Ÿró de³ krajo wych
i za gra ni cz nych. 

13. Po do b nie, jak li cz ba rea li zo wa nych pro je któw i pro gra mów, tak i li cz ba in ter -
we ncji spe cjali sty cz nych PSP w ra mach obo wi¹zuj¹cych me cha ni z mów po -
mo cy i wspa r cia miê dzyna rodo we go sta no wi kry te rium zdo l no œci pod sy ste mu 
bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go w ob sza rze dzia³ania Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r -
nej. Li cz ba zda rzeñ, w któ rych Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na wspó³dzia³a ze stra -
¿a mi po ¿a r ny mi i s³u¿ ba mi rato w ni czy mi in nych pañstw oraz ich
orga ni za cja mi miê dzyna rodo wy mi na pod sta wie wi¹¿¹cych Rze czy po spo lit¹
Pol skê umów miê dzyna ro do wych oraz od rê b nych prze pi sów okre œla po ten -
cja³ te j ¿e fo r ma cji.
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14. W od nie sie niu do Ocho t ni czych Stra ¿y Po ¿a r nych w³¹czo nych do Krajo we go
Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go ist niej¹ nie za le ¿ ne stan dar dy do tycz¹ce:
l stra ¿ nic,
l wy po sa ¿e nia w sprzêt i urz¹dze nia po ¿a r ni cze,
l sta nu oso bo we go jed no stki OSP z KSRG,
l sta nu wy szko le nia jed no stki OSP z KSRG.

Wpra w dzie stan dar dy dla OSP nie do tycz¹ bez po œred nio PSP, nie mniej jed -
nak d¹¿e nie do zwiê ksze nia jed no stek OSP w KSRG niew¹tpli wie przy czy nia siê
do wzro stu efe kty w no œci pod sy ste mu bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go26. Rów no -
cze œ nie spe³niaj¹ca wy mo gi stan dar dów OSP si³¹ rze czy sta no wiæ bê dzie si³y pie -
r wsze go rzu tu w od nie sie niu do zda rzeñ do ty ch czas obs³ugi wa nych wy³¹cz nie
przez PSP. OSP zlo kali zo wa ne w bez po œred nim s¹sie dztwie zda rze nia, szy b ciej
przy bêd¹ na mie j s ce zda rzeñ ani ¿e li od da lo ne – w skra j nych przy pa d kach na wet
– o ki l ka dzie si¹t ki lo me trów za stê py PSP. Tym sa mym wzrost po ten cja³u OSP
wi¹¿e siê z przy spie sze niem cza su pod jê cia in ter we ncji, mi ni ma li zacj¹ sku t ków,
a w kon se k wen cji tak¿e z efektywnoœci¹ dzia³ania PSP. 

3. Me to dy ka oce ny efe kty w no œci pod sy ste mu bez pie cze ñ stwa
we wnê trz ne go w ob sza rze dzia³ania

Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej

Me to dy ka oce ny efe kty w no œci pod sy ste mu bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go
w o b sza rze dzia³ania Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej za wie ra ró ¿ ne spo so by opi -
suj¹ce re la cjê uzy ska nych efe któw w od nie sie niu do po nie sio nych nak³adów,
gdzie nak³ady te maj¹ zró¿ ni co wa ny cha ra kter. Efe kty w noœæ przy za sto so wa niu
ró ¿ no rod nych me to dyk zo sta nie za pre zen towa na w od nie sie niu do kry te riów
oce ny efe kty w no œci, ziden tyfi ko wa nych i do okre œlo nych w pun kcie dru gim ar ty -
ku³u po œwiê co nej kry te riom oce ny efe kty w no œci pod sy ste mu bez pie cze ñ stwa
we wnê trz ne go w ob sza rze dzia³ania Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej.

 1. Skró ce nie œred nie go cza su do ja z du do zda rzeñ po przez skró ce nie cza su do -
ja z du do wszy stkich zda rzeñ oraz zwiê ksze nie ilo œci do ja z dów do zda rzeñ
w cza sach okre œlo nych w stan dar dach ope ra cy j nych, tj. 8 i 15 mi nut

Me to dy ka 1.
% zda rzeñ (t £ 15 min) = (L1 + L2) / ( , )P MZå ,

gdzie:
L1 – li cz ba zda rzeñ o cza sie nie prze kra czaj¹cym 8 mi nut,
L2 – li cz ba zda rzeñ o cza sie nie prze kra czaj¹cym 15 mi nut,

( , )P MZå  – suma po ¿a rów i mie j s co wych za gro ¿eñ.
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 2. Wska Ÿ nik œmie rte l no œci ucze st ni ków zda rzeñ

Me to dy ka 2.
Wska Ÿ nik œmie rte l no œci ucze st ni ków zda rzeñ = Lœ (P, MZ) / Lp P MZ( , )å ,

gdzie:

Lœ (P, MZ) – li cz ba ofiar œmie r te l nych w wy ni ku po ¿a rów i mie j s co wych za gro ¿eñ,
Lp P MZ( , )å  – suma wszy stkich osób po szko do wa nych w wy ni ku po ¿a rów

i mie j s co wych za gro ¿eñ.

 3. Przy rost li cz by zda rzeñ (do da t ni lub uje m ny)

Me to dy ka 3.
Przy rost li cz by zda rzeñ = L P MZn ( , )å  / L P MZn-å 1( , ),

gdzie:

L P MZn ( , )å   – suma po ¿a rów i mie j s co wych za gro ¿eñ w da nym (n-tym) roku,

L P MZn-å 1( , ) – suma po ¿a rów i mie j s co wych za gro ¿eñ w roku po prze dza -
j¹cym dany rok (n-1).

 4. Przy rost sprzê tu spe cjali stycz ne go

Me to dy ka 4.
Przy rost sprzê tu spe cjali stycz ne go =

= LS R R R Rn T CH E M( , , , )å  / LS R R R Rn T CH E M-å 1( , , , ),
gdzie:

LS R R R Rn T CH E M( , , , )å  – li cz ba sprzê tu spe cjali stycz ne go wyko rzy stywa ne -
go do ra tow ni c twa tech ni cz ne go, che mi cz ne go, eko logi cz ne go oraz me dy cz ne go
w da nym (n-tym) roku,

LS R R R Rn T CH E M-å 1( , , , ) – li cz ba sprzê tu spe cjali stycz ne go wyko rzy stywa -
ne go do ra tow ni c twa tech ni cz ne go, che mi cz ne go, eko logi cz ne go oraz me dy cz ne -
go w roku po prze dzaj¹cym dany rok (n-1).

 5. Wzrost li cz by jed no stek zdo l nych do pod jê cia dzia³añ spe cjali sty cz nych
w ra mach po szcze gó l nych ro dza jów ra tow ni c twa: tech ni cz ne go, che mi cz -
ne go, eko logi cz ne go i me dy cz ne go

Me to dy ka 5.
% zdo l noœæ jed no stek do pod jê cia dzia³añ spe cjali sty cz nych = JS JW/ åå ,

gdzie:
JSå  – li cz ba jed no stek spe cjali sty cz nych,

JWå  – su ma ry cz na li cz ba wszy stkich jed no stek.
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 6. Poziom wy szko le nia stra¿a ków

Me to dy ka 6.
% wy szko lo nych stra ¿a ków = LWpå  / Pwå ,

gdzie:
LZå  – li cz ba osób wy ma gaj¹cych wy szko le nia,

JWå  – li cz ba osób otrzy muj¹cych wy szko le nie.

 7. Stan dard wy po sa ¿a nia dla jed no stki ra to w ni czo-ga œ ni czej Pa ñ stwo wej
Stra ¿y Po¿ar nej

Me to dy ka 7.
Stan dard wy po sa ¿a nia = LPR S LPR S1 1 27 27/ (. . . ) /+ + åå ,

gdzie:
LPR S1 1/å – li cz ba po ja z dów/sprzê tu okre œlo ne go w po zy cji 1 stan dar du wy po -

sa ¿e nia dla JRG PSP dla no r my eta to wej wy nosz¹cej 27 eta tów i po wy ¿ej/od 13 do 
26 eta tów/do 12 eta tów,

LPR S27 27/å – li cz ba po ja z dów/sprzê tu okre œlo ne go w po zy cji 27 stan dar du wy -
po sa ¿e nia dla JRG PSP dla no r my eta to wej wy nosz¹cej 27 eta tów i po wy ¿ej/od 13
do 26 eta tów/do 12 eta tów.

 8. Efe kty w noœæ czyn no œci kontro lno-ro zpo z nawczych

Me to dy ka 8 a.
Efe kty w noœæ kon tro li = LOKå  / = LFKå ,

gdzie:
LOKå  – li cz ba obie któw pod le gaj¹cych obo wi¹zko wej kon tro li w da nym okre -

sie cza su,
LFKå  – li cz ba obie któw fa kty cz nie skon tro lo wa nych w da nym okre sie cza su.

Me to dy ka 8 b.
Wska Ÿ nik na ru szeñ = LNå  / = LFKå ,

gdzie:
LNå   – li cz ba obie któw, w któ rych stwier dzo no na ru sze nia w tra kcie prze pro -

wa dza nia obo wi¹zko wej kon tro li w da nym okre sie cza su,
LFKå  – li cz ba obie któw fa kty cz nie skon tro lo wa nych w da nym okre sie cza su.

 9. Efe kty w noœæ ka m pa nii pro fi la ktycznych

Me to dy ka 9.
Efe kty w noœæ ka m pa nii = LSKå  / = LPKå ,

gdzie:
LSKå – li cz ba osób, któ re s³ysza³y o pro wa dzo nej ka m pa nii pro fila kty cz nej,

LPKå  – li cz ba osób, do któ rych skie ro wa na by³a pro wa dzo na ka m pa nii pro -
fila kty cz na.
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10. Ogó l na oce na in spe kcji jed nostki ratow niczo- gaœ ni czej

Me to dy ka 10.
Ogó l na oce na in spe kcji jed no stki ratow niczo- gaœ ni czej =

= A + B + C + D + E + F,
gdzie: 
A – suma pun któw (0 – 5 pkt) z prze bie gu ala r mo wa nia, 
B – suma pun któw (0 – 4 pkt) w za kre sie go to wo œci ra to w ni ków,
C – suma pun któw (0 – 10 pkt) do tycz¹ca oce ny go to wo œci po ja z dów i sprzê tu,
D – suma pun któw (0 – 1 pkt) za pro wa dze nie do ku men ta cji jed no stki,
E – suma pun któw (0 – 10 pkt) otrzy ma na w ra mach spra w dze nia przy go to wa nia
za wo do we go ra to w ni ków (wie dza teo re ty cz na), 
F – suma pun któw (0 – 20 pkt) otrzy ma na za wy ko na nie æwi cze nia.

Ogó l na oce na in spe kcji jed no stki ratow niczo- gaœ ni czej do ko ny wa na jest
w opa r ciu o ska lê ocen 1 – 6 uzy ski wa nych w wy ni ku zsu mo wa nia uzy ska nych
w wy ni ku kon tro li pun któw w po szcze gó l nych dzia³ach wed³ug da nych z ta be li 1.

Ta be la 1. Za sa dy do ko ny wa nia ogó l nej oce ny jed no stki w ra mach do ko ny wa nej in spe kcji go to -
wo œci jed no stki ratow niczo- gaœ ni czej

Li cz ba pun któw Oce na

46 – 50 pkt 6 Ce luj¹cy

41 – 45 pkt 5 Bar dzo do bry

36 – 40 pkt 4 Do bry

31 – 35 pkt 3 Do sta te cz ny

26 – 30 pkt 2 Do pu sz czaj¹cy

0 – 25 pkt 1 Nie do sta tecz ny

îród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie za³¹cznik nr 2 do ra mo wych wy ty cz nych KG PSP w spra wie
spo so bu prze pro wa dza nia in spe kcji go to wo œci ope ra cy j nej jed no stek ratow niczo- gaœ ni czych i sta no wisk
kie ro wa nia.

11. Ogó l na oce na sta no wisk kie ro wa nia

Me to dy ka 11.
Ogó l na oce na sta no wisk kie ro wa nia = A` + B` + C `+ D`,
gdzie:
A` – suma pun któw (0 – 13 pkt) otrzy ma nych dla dzia³u ob sa da oso bo wa,
B` – suma pun któw (0 – 5 pkt) za spra w noœæ œro d ków te ch ni cz nych, 
C` – suma pun któw (0 – 2 pkt) do tycz¹ca pra wid³owo œci pro wa dze nia do ku men -
ta cji sta no wisk kie ro wa nia, 
D` – suma pun któw (0 – 30 pkt) za æwi cze nia. 

Ogó l na oce na sta no wi ska kie ro wa nia jed no stki ratow niczo- gaœ ni czej jest do -
ko ny wa na w opa r ciu o ska lê ocen 1 – 6 uzy ski wa nych w wy ni ku zsu mo wa nia uzy -
ska nych w wy ni ku kon tro li pun któw w po szcze gó l nych dzia³ach wed³ug da nych
z tabeli 2.
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Ta be la 2. Za sa dy do ko ny wa nia ogó l nej oce ny sta no wi ska kie ro wa nia jed no stki
ratow niczo- gaœ ni czej

Li cz ba pun któw Oce na

46 – 50 pkt 6 Ce luj¹cy

41 – 45 pkt 5 Bar dzo do bry

36 – 40 pkt 4 Do bry

31 – 35 pkt 3 Do sta te cz ny

26 – 30 pkt 2 Do pu sz czaj¹cy

0 – 25 pkt 1 Nie do sta tecz ny

îród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie za³¹cznik nr 3 do ra mo wych wy ty cz nych KG PSP w spra wie
spo so bu prze pro wa dza nia in spe kcji go to wo œci ope ra cy j nej jed no stek ra to w ni czo – ga œ ni czych i sta no wisk
kie ro wa nia.

12. Efe kty w noœæ wy ko rzy sta nia pro gramów i pro jektów nauko wo-ba da w czych 
w za kre sie ob sza ru dzia³ania Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej/zwiê kszenia po -
zio mu wy ko rzy sta nia fi na so wa nia ze Ÿróde³ krajo wych i za gra ni cz nych

Me to dy ka 12.
% przy rost wy ko rzy sta nia pro gra mów i pro je któw = LPiPnå / = LPiPn-å 1,

gdzie:

LPiPnå – li cz ba pro gra mów i pro je któw na uko wo ba da w czych w za kre sie ob -
sza ru dzia³ania Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej w da nym roku (n-ty rok),

LPiPn-å 1 – li cz ba pro gra mów i pro je któw na uko wo ba da w czych w za kre sie ob -
sza ru dzia³ania Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej w roku po prze dzaj¹cym dany rok
(n-1 rok),

13. Wska Ÿ nik in ter we ncji miê dzyna ro do wych

Me to dy ka 13.
Wska Ÿ nik in ter we ncji miê dzyna ro do wych = LIMnå  / = LIOnå ,

gdzie:

LIMnå  – li cz ba in ter we ncji miê dzyna ro do wych w da nym roku (n-ty rok),

LIOnå  – li cz ba in ter we ncji ogó³em w da nym roku (n-ty rok).

14. Efe kty w noœæ Ocho t ni czych Stra ¿y Po ¿a r nych w³¹czo nych do Krajo we go
Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go

Me to dy ka 14.
Efe kty w noœæ Ocho t ni czych Stra ¿y Po ¿a r nych = Aå  + Bå  + Cå + Då ,

gdzie:

Aå  – oz na cza spe³nie nie wszy stkich stan dar dów dla stra ¿ nic, 

Bå  – oz na cza spe³nie nie wszy stkich stan dar dów w za kre sie wy po sa ¿e nia
w sprzêt i urz¹dze nia po ¿a r ni cze,
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Cå  – oz na cza spe³nie nie wszy stkich stan dar dów w za kre sie sta nu oso bo we go
jed no stki OSP z KSRG,

Då  – oz na cza spe³nie nie wszy stkich stan dar dów w za kre sie sta nu wy szko le nia
jed no stki OSP z KSRG.

Stan dar dy do tycz¹ce pre zen to wa nych ele men tów A – D zo sta³y zde fi nio wa ne
w do ku men cie Ana li za po ten cja³u rato w ni cze go Ocho t ni czych Stra ¿y Po ¿a r nych 
w³¹czo nych do Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go.

Efe kty w noœæ dzia³ania JRG i OSP w KSRG w za kre sie pod sta wo wym
i spe cjali sty cz nym

Efe kty w noœæ dzia³ania jed no stek ratow niczo- gaœ ni czych Pa ñ stwo wej Stra ¿y
Po ¿a r nej oraz Ocho t ni czych Stra ¿y Po ¿a r nych w³¹czo nych do Krajo we go Sy ste -
mu Ratow niczo- Gaœni cze go okre œlaj¹ ta k ¿e no r ma ty wy wy po sa ¿e nia w sprzêt do
re a li za cji za dañ ra tow ni c twa tech ni cz ne go, che mi cz ne go, eko logi cz ne go, me dy -
cz ne go w za kre sie pod sta wo wym lub specjalistycznym.

Ich spe³nie nie za pe w niaj¹ miê dzy in ny mi osi¹gniê cie zdo l no œci do pod jê cia
dzia³añ ra to w ni czych w za kre sie pod sta wo wym na te ry to rium po wia tu, obe j -
muj¹cym, co naj mniej 80% po pu la cji za mie sz ka³ej w po wie cie, 80% po wie rz ch ni
ca³ko wi tej po wia tu oraz 100% Zak³adów Du ¿e go Ry zy ka (ZDR) i Zak³adów
Zwiê kszo ne go Ry zy ka (ZZR) oraz zak³adów stwa rzaj¹cych za gro ¿e nia poza swo -
im te re nem (ZSZPoST) ma ksy ma l nie w cza sie 15 mi nut (wy so ki po ziom za gro -
¿e nia po wia tów), 20 mi nut (œred ni po ziom za gro ¿e nia po wia tów) lub 25 mi nut
(ni ski po ziom za gro ¿e nia po wia tów) z pra wdopo dobie ñ stwem, co najmniej 80%.

Podsumo wa nie

Li cz ba zda rzeñ obs³ugi wa nych przez Pa ñ stwow¹ Stra¿ Po ¿arn¹ na prze strze -
ni osta t nich lat zna cz nie wzros³a. Bez wzglê du na przy czy ny za ist nia³ego sta nu
rze czy, co raz bar dziej po¿¹dane sta je siê pod no sze nie efe kty w no œci fun kcjo no wa -
nia tej fo r ma cji, powo³anej z za sa dy do wype³nia nia szcze gó l nej mi sji, tj. ochro ny
tego co naj cen nie j sze: ¿y cia i zdro wia lu dzi, mie nia oraz œro do wi ska w zna cz nych 
roz mia rach.

Efe kty w noœæ dzia³añ Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej po j mo wa na w ka te go riach
re zu l ta tu dzia³al no œci tej fo r ma cji okre œlo na jest po przez sto su nek osi¹ga nych wy -
ni ków dzia³añ do po nie sio nych nak³adów. W ar ty ku le szcze góln¹ uwa gê zwró co no 
na ró ¿ ne ro dza je efe kty w no œci od no szo nej do dzia³añ zwi¹za nych z walk¹ z po ¿a ra -
mi, in ny mi klê ska mi ¿y wio³owy mi oraz rato w ni c twem te ch ni cz nym, che mi cz -
nym, eko lo gi cz nym czy me dy cz nym. Maj¹c po wy ¿sze na uwa dze, za cel za sad ni czy 
opra co wa nia przy jê to pre zen ta cjê kon ce pcji oce ny efe kty w no œci pod sy ste mu bez -
pie cze ñ stwa we wnê trz ne go ob sza ru dzia³ania Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej (PSP)
w Sy ste mie Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go Rze czypo spo li tej Pol skiej, co zo sta³o
zrea li zo wa ne w po sta ci zde fi nio wa nia kry te riów i me to dyk oce ny. 
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Na le ¿y od no to waæ, i¿ au tor przed sta wi³ czte r na œcie „kry te riów”(wy ma gañ)
i czte r na œcie od po wia daj¹cych im „me to dyk”, nie mniej jed nak uzu pe³nie nie ni -
nie j sze go opra co wa nia nie tyle o pro po zy cje teo re ty cz ne, ile o za sa dy fo r mu³owa -
ne w pa ñ stwie mog³oby przy czy niaæ siê do pod nie sie nia zro zu mie nia pre zen to -
wa nej pro ble ma ty ki. Klu czem wy da je siê byæ  tu taj przy jê cie usta leñ/pro po zy cji
ujê tych w bu d¿e cie za da nio wym w ob sza rze fun kcji 2 pa ñ stwa, któ rych za³o¿e nia 
opi sa no w li te ra tu rze przed mio tu. Mo no gra fia pod re dakcj¹ T. Lu bi ñ skiej27 me -
to dy ki, o któ rych mowa pre zen tu je nie jako me to dy ki, a ra czej mie r ni ki efe kty w -
no œci/sku te cz no œci28. W isto cie przed mio tow¹ me to dy kê spro wa dzo no do fo r mal -
nej mia ry (mie r ni ka?), czy li „wzo ru”.
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Pro te c tion

Stre sz cze nie

W ar ty ku le po ru szo na zo sta³a pro ble ma ty ka do tycz¹ca wagi in fra stru ktu ry
kry ty cz nej w re a liach wspó³cze s ne go œwia ta, ze szcze gó l nym akcen tem na rolê
in fra stru ktu ry kry ty cz nej w Pol sce. Z bie giem cza su oraz wraz z roz wo jem
go spo da r czym, spo³ecze ñ stwo sta je siê co raz bar dziej za le ¿ ne od ota czaj¹cych go
dóbr. Te z ko lei staj¹ siê poda t nie j sze na ró ¿ ne go typu ata ki i awa rie. Pro blem ten
za uwa ¿aj¹ miê dzy in ny mi w³adze pa ñ stwo we i or ga ni za cje miê dzy naro do we.
W pie r wszej czê œci ar ty ku³u sku pio no siê na ogó l nej de fi ni cji in fra stru ktu ry oraz
in fra stru ktu ry kry ty cz nej, przy wo³uj¹c ró ¿ ne Ÿród³a pra wa i oma wiaj¹c ujê te w nich 
za gad nie nia do tycz¹ce po j mo wa nia infrastruktury krytycznej. Czêœæ druga jest
analiz¹ systemów, mo¿liwoœci i szans ochrony infrastruktury krytycznej.

S³owa klu czo we: in fra stru ktu ra kry ty cz na (IK), ochro na in fra stru ktu ry kry ty cz nej
(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.

Key words: critical infrastructure, critical infrastructure protection 



Wstêp

Akty wi za cja go spo dar ki oraz wzrost po zio mu ¿y cia co raz bar dziej wp³ywaj¹
na roz wój i zna cze nie in fra stru ktu ry we wspó³cze s nym œwie cie. Z in fra stru ktur¹
mamy do czy nie nia na ka ¿ dym kro ku. Sy stem za opa trze nia w ene r giê (np. sie ci
ener ge ty cz ne), sy ste my fi nan so we (np. ban ki), sy ste my trans po rto we (np. dro gi,
mo sty), to ty l ko nie któ re ele men ty in fra stru ktu ry, wp³ywaj¹ce na ko m fort ¿y cia
cz³owie ka, sta no wi¹ce gwa ran cjê za spo ka ja nia jego zró¿ ni co wa nych po trzeb
spo³ecze ñ stwa. Aby ka ¿ da or ga ni za cja (in sty tu cja), ka ¿ de pa ñ stwo, roz wi ja³o siê
w nie zak³óco ny spo sób w ob sza rze in fra stru ktu ry, po trze b ne s¹ roz wi¹za nia sy -
ste mo we wy ni kaj¹ce m.in. z ro dza ju in fra stru ktu ry kry ty cz nej oraz jej prze zna -
cze nia. 

Po jê cie in fra stru ktu ry w przesz³oœci u¿y wa ne by³o w od nie sie niu do obie któw 
stra te gi cz nych, ta kich jak dro gi, mo sty, sy ste my wod ne oraz trans po rto we, a ich
ochro na sta no wi³a wa¿n¹ czêœæ pla nów ob ron nych. Ko niec zi mnej wo j ny do pro -
wa dzi³ do sy tu a cji, w któ rej uz na no, ¿e ce lo woœæ ata ków na te obie kty jest w¹tpli -
wa, a uj mo wa nie tych obie któw w pla nach ob ron nych jest bez ce lo we. Brak jed -
noz na cz nej de fi ni cji in fra stru ktu ry kry ty cz nej po wo do wa³, ¿e stan taki
utrzy my wa³ siê do lat 90. XX wie ku1, kie dy to do u¿y wa ne go wcze œ niej po jê cia
in fra stru ktu ry do da ny zo sta³ przy mio t nik kry ty cz na. In fra stru ktur¹ kry tyczn¹
uz na no wów czas obie kty, od któ rych w du ¿ym sto p niu za le ¿ ne by³o spo³ecze ñ -
stwo. 

Jako przyk³ad uza le ¿ nie nia spo³eczeñstw od in fra stru ktu ry (ro zu mia nej
w kon te k œcie ogó l nym, bez po dzia³u na jej ro dza je) przy to czyæ na le ¿y wy da rze nia 
z 13 li pca 1977 r., ja kie mia³y mie j s ce w No wym Jor ku. Tego dnia nast¹pi³a jed na
z naj wiê kszych awa rii li nii ener ge ty cz nych na œwie cie (tzw. bla c ko ut). Przy czyn¹
awa rii by³o ude rze nie pio ru na w jedn¹ ze sta cji za si la nia. Mia sto wraz z przed -
mie œcia mi zo sta³o ca³ko wi cie po zba wio ne ene r gii ele ktry cz nej na ponad 25 go -
dzin. Sku t ki bra ku za si la nia od czu³o ponad 12 mi lio nów osób. W spa rali ¿o wa -
nym mie œcie wy buch³y za mie sz ki i gra bie ¿e, któ re okre œla ne by³y mia nem
naj go r szych w hi sto rii mia sta. W na stê p stwie owych za mie szek zra bo wa no i zni -
sz czo no ponad 1600 skle pów, wy buch³o ponad tysi¹c po ¿a rów w ca³ym mie œcie.
Are szto wa no 3776 osób. Gra bie ¿e oraz zni sz cze nia spo wo do wa³y stra ty sza co wa -
ne na ponad 300 mi lio nów do la rów2.

Zja wi ska wy ni kaj¹ce z usz ko dzeñ i awa rii obie któw in fra stru ktu ry maj¹ ten -
den cje zbli ¿o ne do efe ktu do mi na. Jed no w porê nie zneu trali zowa ne za gro ¿e nie
mo¿e spo wo do waæ zmate riali zo wa nie siê pro ble mów o zupe³nie in nym cha ra kte -
rze, w zupe³nie in nym mie j s cu i cza sie. Ist nie je przy tym wie le czyn ni ków i oko li -
cz no œci sprzy jaj¹cych po wsta wa niu po ten cja l nych za gro ¿eñ, któ re w nie któ rych
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przy pa d kach mog¹ je po tê go waæ. Wœród tych czyn ni ków zna j duj¹ siê nie któ re
ce chy ta kie go œro do wi ska, do któ rych J. Ma r czak zalicza:
l za gê sz cze nie lud no œci (bu dyn ki, wy so kie, œro d ki ma so wej ko mu ni ka cji);
l uza le ¿ nie nie wa run ków by to wych lud no œci oraz fun kcjo no wa nia trans po rtu

i go spo dar ki od do staw ene r gii ele ktry cz nej, gazu, wody, pa li wa, ¿y w no œci
itd.;

l roz bu do wa na in fra stru ktu ra kry ty cz na, któr¹ sta no wi¹ m.in. bu dyn ki bêd¹ce
sie dzib¹ w³adz, cen tra ³¹czno œci, cen tra fi nan so we, wêz³y komu nika cy j ne,
mo sty, ujê cia wody, ele ktro w nie, sta cje radio wo-te lewi zyj ne itp.;

l ist nie nie po ten cja l nych Ÿró de³ za gro ¿eñ, ta kich jak sk³ady TŒP (to ksy cz nych
œro d ków prze mys³owych), sk³ady i ru ro ci¹gi pa li wa, lasy, dro gi ko³owe i ko le -
jo we o du ¿ej in ten syw no œci ru chu;

l ni ska œwia do moœæ za gro ¿o nej lud no œci oraz s³abe przy go to wa nie w³adz,
spo³ecze ñ stwa, in fra stru ktu ry do re a go wa nia kry zy so we go;

l ogra ni czo na mo ¿ li woœæ czy w ogó le brak mo ¿ li wo œci wspa r cia wo j sko we go
w³adz i spo³ecze ñ stwa

3
.

Kon tro la wspo mnia nych wy ¿ej czyn ni ków, jak rów nie¿ d¹¿e nie do pod nie sie -
nia po zio mu bez pie cze ñ stwa oby wa te li jest klu czo wym za da niem, z ja kim musz¹
zmie rzyæ siê w³adze i któ rych za pe w nie nie wy ni ka z naj wa¿ niej sze go do ku men tu 
w Pol sce, czy li kon sty tu cji.

„Przy ro dzo na i nie zby wa l na god noœæ cz³owie ka sta no wi Ÿród³o wol no œci
i praw cz³owie ka i oby wa te la. Jest ona nie naru sza l na, a jej po sza no wa nie

i ochro na jest obo wi¹zkiem w³adz pu b li cz nych”4.

Pod kre œle nia wy ma ga fakt, ¿e przez to po sza no wa nie i ochro nê nie na le ¿y ro -
zu mieæ ty l ko bez po œred niej ochro ny przed czyn ni ka mi fi zy cz ny mi (na pa dy, roz -
bo je, ura zy), ale rów nie¿ swo ist¹ pró bê utrzy ma nia od po wie d nio wy so kie go po -
zio mu po czu cia bez pie cze ñ stwa, któ re to z ko lei wp³ywa na psy chi cz ny ko m fort
¿y cia oby wa te li i zna j du je swo je od nie sie nie w in nych fo r mach ich akty w no œci.
Owe po czu cie bez pie cze ñ stwa i ko nie cz noœæ ogó l nie po jê te go bez pie cze ñ stwa
œci œle ³¹czy siê z ochron¹ in fra stru ktu ry kry ty cz nej. Szcze gó l nie isto t na jest
ochro na tych obie któw IK, któ rych zni sz cze nie/usz ko dze nie mo¿e mieæ kata -
stro fa l ne sku t ki. Ochro na po wy ¿szych obie któw w cza sach co raz wiê ksze go uza -
le ¿ nie nia spo³eczeñstw od te ch ni ki, na bie ra no we go bar dziej glo ba l ne go i opa r te -
go na zda l nym ste ro wa niu znaczenia.

W ochro nie in fra stru ktu ry do pa trzeæ siê mo ¿ na ele men tów odpo wie dzia l nych
za ¿y cie ty siê cy lu dzi; to spra w nie zarz¹dza na in fra stru ktu ra daje mo ¿ li woœæ za pew -
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nie nia oby wa te lom od po wied nie go bytu, jak rów nie¿ wp³ywa na po zy ty w ne po-
strze ga nie w³adzy w spo³ecze ñ stwie. Mo ¿ na œmia³o po wie dzieæ, ¿e in fra stru ktu ra
(za rów no kry ty cz na, te ch ni cz na, jak i eko nomi czno - spo³ecz na) œwia d czy o za mo ¿ -
no œci da ne go kra ju, a na wet o szan sach jego przysz³ego roz wo ju.

Ce lem ar ty ku³u jest wpro wa dze nie czy te l ni ka w te ma ty kê in fra stru ktu ry kry -
ty cz nej oraz przy bli ¿e nie pod sta wo wych po jêæ, ja kie nie sie za sob¹ de fi ni cja
ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej. Ponad to ar ty ku³ ma sta no wiæ wpro wa dze nie
do da l szych rozwa¿añ autorów we wskazanej tematyce.

1. De fi ni cja in fra stru ktu ry kry ty cz nej

1.1. Ge ne za i ogó l na de fi ni cja s³owa „in fra stru ktu ra”

Te r min INFRASTRUKTURA po raz pie r wszy po ja wi³ siê w dru giej po³owie
XX w. (o czym pi sze R. Ra dzie je wski)5 i u¿y wa ny by³ w od nie sie niu do obie -
któw stra te gi cz nych, g³ów nie wo j sko wych, prze zna czo nych do sta³ego u¿y t ku 
(lo t ni ska, po li go ny, ko sza ry). Te r min ten szy b ko zna laz³ jed nak swo je za sto -
so wa nie w in nych dzie dzi nach na uki i ¿y cia, m.in. w eko no mii czy zarz¹dza -
niu. Oz na cza³ obie kty, któ re mia³y zna cze nie dla eko no mi stów i w³aœci cie li
firm, czy li mówi¹c kolo k wia l nie, stwarza³y szansê czerpania z nich korzyœci
finansowych.

Wspó³cze œ nie in fra stru ktu ra „oz na cza urz¹dze nia i in sty tu cje us³ugo we
nie zbêd ne do na le ¿y te go fun kcjo no wa nia spo³ecze ñ stwa i pro du kcy j nych
dzia³ów go spo dar ki”6.

Czy taka de fi ni cja in fra stru ktu ry za wa r ta w s³ow ni ku PWN jest po pra w na
i pe³na? Gdzie mo ¿ na do pa trzeæ siê jej bra ków? Otó¿ pie r wszym pro ble mem jest
to, czy de fi nio wa nie in fra stru ktu ry je dy nie jako urz¹dze nia i in sty tu cje us³ugo we 
jest po pra w ne? Pie r wsze sko ja rze nia zwi¹zane z in fra stru ktur¹ wzbu dzaj¹ w wy -
ob ra Ÿ ni wi dok mon stru a l nych mo stów, bu dyn ków i in nych bu do w li, któ re sta -
no wi¹ o sile i wie dzy cz³owie ka w œwie cie. In fra stru ktu ra wiê kszo œci lu dziom ko -
ja rzy siê z ja ki miœ udo god nie nia mi: ³atwie j szy do jazd (dro gi), le p szy do stêp do
In ter ne tu (nowe œwiat³owo dy), ³atwie j szy do stêp do le ka rzy (szpi ta le). Czy wpi -
su je siê to w jakikolwiek sposób w definicjê urz¹dzenia i instytucji, które ³¹cz¹ siê 
w definicji infrastruktury?

URZ¥DZENIA – me cha nizm lub ze spó³ me cha ni z mów s³u¿¹cy do wy ko na nia
okre œlo nych czyn no œci (PWN);

INSTYTUCJA – zak³ad o cha ra kte rze pu b li cz nym za j muj¹cy siê okre œlo nym
za kre sem spraw (PWN)7.
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5  Ra dzie je wski R.: Ochro na In fra stru ktu ry Kry ty cz nej. Te o ria a pra kty ka. PWN 2014, s. 28.
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7  S³ow nik PWN http://sjp.pwn.pl, (do stêp 22.12.2014).



Przy to czo ne has³a nie od daj¹ w pe³ni isto ty s³owa in fra stru ktu ra. Nie mo ¿ na
obie któw in fra stru ktu ry de fi nio waæ ty l ko jako me cha ni z my lub zak³ady. O ile
urz¹dze nia ko jarz¹ siê z czymœ co po sia da w so bie ja kiœ ele ment ru cho my (me -
cha nizm), o tyle nie jest to wa ru nek, któ ry musi spe³niæ obiekt in fra stru ktu ry.
Po do b nie spra wa siê ma z „zak³adem o cha ra kte rze pu b li cz nym”. Jako przyk³ad
pos³u¿yæ mo¿e du¿a fa bry ka. Mimo ¿e nie bê dzie mia³a cha ra kte ru pub li cz ne go,
czy li nie bê dzie w³as no œci¹ pu b liczn¹, mo¿e byæ na zwa na in fra stru ktur¹. Co
wiêcej, infrastruktur¹ o strategicznym znaczeniu dla lokalnej ludnoœci.

Po dej muj¹c pro blem de fi ni cji s³owa „in fra stru ktu ra”, wa r to by³oby spo j rzeæ
na nie, nie ty l ko przez czy sto fi zy cz ne jej zna cze nie, ale przez pry z mat jej u¿y te cz -
no œci oraz przy da t no œci dla lu dzi. Zde cy do wa nie wiê ksze bo wiem zna cze nie bê -
dzie mia³a dla spo³ecz no œci od po wied nia dba³oœæ o dro gi ni¿ o w pe³ni zme cha ni -
zo wan¹ ma szy nê w pry wa t nym zak³ad zie. Za tem de fi ni cja in fra stru ktu ry
po win na od no siæ siê do li cz by osób, ja kie z niej ko rzy staj¹, i któ re s¹ od niej w ja -
kiœ spo sób uza le ¿ nio ne. In fra stru ktu ra powinna mieæ zdecydowany wp³yw na
komfort ¿ycia lub na ochronê komfortu tego ¿ycia.

1.2. In fra stru ktu ra kry ty cz na – co to ta kie go?

W na ukach o bez pie cze ñ stwie i w zarz¹dza niu kry zy so wym s³owo in fra stru -
ktu ra wy stê pu je bar dzo czê sto (cza sem wrêcz nie roze rwa l nie) z przy mio t ni kiem
„kry ty cz na”. Te r min ten ma za za da nie na daæ od po wied ni¹ wagê s³owa in fra struk -
tu ra oraz jego zna cze nie dla fun kcjo no wa nia okre œlo nej jed no stki tery to ria l nej.
Co wiê cej, samo s³owo „kry ty cz na” mo¿e bar dziej od no siæ siê do sy tu a cji, jaka ma 
szan sê (ale nie musi) wyst¹piæ w przy pa d ku usz ko dze nia ja kie goko l wiek z ele -
men tów in fra stru ktu ry, maj¹cego du¿y wp³yw na pra wid³owe fun kcjo no wa nie
ró ¿ nych dzie dzin dzia³al no œci cz³owie ka i pañstwa.

Z te r mi nem in fra stru ktu ra kry ty cz na po raz pie r wszy spo t ka no siê w 1996 r.8,
kie dy to w USA pre zy dent Bill Clin ton utwo rzy³ Ko mi sjê (President’s Com mis -
sion on Cri ti cal In fra stru ctu re Pro te c tion – PCCIP), któ ra mia³a za za da nie
przed sta wiæ wsze l kie za gro ¿e nia, ja kie mog³y mieæ wp³yw na dzia³anie i u¿y t ko -
wa nie in fra stru ktu ry kry ty cz nej (za rów no fi zy cz ne, jak i cybe rne ty cz ne). Za da -
niem ko mi sji sta³o siê opra co wa nie kom p le kso wej stra te gii i po li ty ki krajo wej,
któ ra w naj bar dziej efe kty w ny spo sób mog³aby chro niæ obie kty IK. Tym sa mym
ko mi sja wysz³a z pro po zycj¹ zmian usta wo wych, któ re mog³yby wp³yn¹æ na po -
ziom bez pie cze ñ stwa IK9.

W re a liach pol skich de fi ni cje IK oraz za da nia pod mio tów odpo wie dzia l nych
za jej fun kcjo no wa nie fo r mu³uje Usta wa o zarz¹dza niu kry zy so wym (UZK), któ -
rej ce lem by³o przy go to wa nie pa ñ stwa do od po wie dzi na co raz czê œciej wy stê -
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8 Sko m ra W.: Zarz¹dza nie kry zy so we – pra kty cz ny prze wod nik po no we li za cji usta wy.
PRESSCOM, Wroc³aw 2010, s. 92.

9  J. El lis, D. Fi s her,T. Lon g staff, L. Pe san te, R. Pe t hia: Re port to the President’s Com mis sion on
Cri ti cal In fra stru ctu re Pro te c tion. So f twa re En gi ne e ring In sti tu te, USA 1997.



puj¹ce sy tu a cje kry zy so we po wstaj¹ce w wy ni ku wie l kich awa rii bu do w la nych,
awa rii prze mys³owych czy klêsk na tu ra l nych. Zgod nie z po wy¿sz¹ ustaw¹, przez
in fra stru ktu rê kry tyczn¹ na le ¿y ro zu mieæ „sy ste my oraz wchodz¹ce w ich
sk³ad powi¹zane ze sob¹ fun kcjo na l nie obie kty, w tym obie kty bu do w la ne,
urz¹dze nia, in sta la cje, us³ugi klu czo we dla bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa i jego
oby wa te li oraz s³u¿¹ce za pe w nie niu spra w ne go fun kcjo no wa nia or ga nów ad -
mi ni stra cji pu b li cz nej, a ta k ¿e in sty tu cji i przed siê bio r ców. In fra stru ktu ra
kry ty cz na obe j mu je sy ste my:
a) za opa trze nia w ene r giê, su ro w ce ener ge ty cz ne i pa li wa,
b) ³¹czno œci,
c) sie ci tele infor maty cz nych,
d) fi nan so we,
e) za opa trze nia w ¿y w noœæ,
f) za opa trze nia w wodê,
g) ochro ny zdro wia,
h) trans po rto we,
i) ra to w ni cze,
j) za pe w niaj¹ce ci¹g³oœæ dzia³ania ad mi ni stra cji pu b li cz nej,
k) pro du kcji, sk³ado wa nia, prze cho wy wa nia i sto so wa nia sub stan cji che mi -

cz nych i pro mie nio twór czych, w tym ru ro ci¹gi sub stan cji nie bez pie cz -
nych”

10
.

Wœród wy mie nio nych sy ste mów mo ¿ na wy ró ¿ niæ (wa run kuj¹c naj bar dziej
pro sty spo sób) sy ste my zde cy do wa nie spe cja li sty czne, ukie run ko wa ne na kon -
kretn¹ ga³¹Ÿ prze mys³u (np. sy stem za opa trze nia w ene r giê i pa li wa, ³¹cznoœæ
i sie ci tele infor maty cz ne), jak i te ogó l ne i za le ¿ ne od in nych sy ste mów (ra to w nic -
twa, za pe w nie nia ci¹g³oœci dzia³ania ad mi ni stra cji pu b li cz nej). O ile w pie r w -
szym ro dza ju sy ste mów mo ¿ na wy od rê b niæ kon kre t ne fi r my (np. PGE, TVP), na 
któ rych spo czy waj¹ obo wi¹zki wo bec da nych sy ste mów (np. dobr¹ pra ktyk¹ jest
za cho wa nie stan dar du ISO/IEC 27002 w przy pa d ku ochro ny in fo r ma cji), o ty le
w dru gim przy pa d ku odpo wie dzia l noœæ za sy ste my wy da je siê byæ roz dro b nio na
na wie le firm, or ga ni za cji lub na wet jed no stek, ¿e mowa o ca³oœcio wym ujê ciu
pro ble mu jest nie by wa le trud na i wy ma ga kon kre t nych dzia³añ na po szcze gó l -
nych szcze b lach w³adzy.

De fi ni cja IK za czer p niê ta z Usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym po zwa la na
doœæ sze ro kie spo j rze nie na jej za kres. Pie r wsza czêœæ de fi ni cji IK okre œla wszy -
stkie sy ste my i powi¹zane z nimi fun kcjo na l nie obie kty, urz¹dze nia itp., któ re
maj¹ zna cze nia dla oby wa te li, przed siê bio r ców i in sty tu cji. Od razu na su wa siê tu 
pro blem: Czy to, co jest wa ¿ ne dla przed siê bio r cy pry wa t ne go, musi byæ wa ¿ ne
dla ogó³u oby wa te li oraz czy przed siê bio r ca jest œwia do my swo je go obo wi¹zku
w sto sun ku do obywateli polegaj¹cego na zapewnieniu dzia³ania IK?
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10  Art. 3, ust. 2 Usta wy z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym.



Jako przyk³ad pos³u¿yæ mo¿e pro gram kom pu te ro wy do zarz¹dza nia flot¹ sa -
mo cho dów ciê ¿a ro wych w fi r mie trans po rto wej. Dla przed siê bio r cy pro gram ten
ma ogro m ne zna cze nie. Po zwa la mo ni to ro waæ tra sy po ja z dów, obci¹¿e nie kie ro -
w ców, pla no waæ przysz³e wy ja z dy i pro gno zo waæ do cho dy. Na wet dro b ne usz ko -
dze nia i prze sto je w spra w nym dzia³aniu sy ste mu wp³ywaj¹ na do chód przed siê -
bio r cy i tym sa mym staj¹ siê one dla nie go nie dopu sz czal ne. Sam sy stem i jego
oto cze nie (ko m pu te ry, se r we ry itp.) sta no wi¹ dla przed siê bio r cy we wnêtrzn¹ IK,
od któ rej za le ¿y byæ albo nie byæ jego fi r my. Ja kie jed nak ma to zna cze nie dla
zwyk³ego Ko wa l skie go nie zwi¹za ne go z pry watn¹ firm¹? Od po wiedŸ brzmi:
¿ad ne. Pro ble my z sy ste mem nie prze nios¹ siê na sta tus maj¹tko wy Ko wa l skie -
go, nie wp³yn¹ na jego sy tu a cjê w pra cy ani nie u³atwi¹ mu wy ko ny wa nia co -
dzien nych czyn no œci. Patrz¹c z tej per spe kty wy, zde cy do wa nie w³as noœæ przed -
siê bio r ców pry wa t nych, a tym sa mym in fra stru ktu ra, któ ra daje im do cho dy
i odpo wie dzia l noœæ za ni¹ po win na spo czy waæ na bar kach przed siê bio r ców a nie
pa ñ stwa. Z dru giej jed nak stro ny, zna cz na czêœæ firm w Pol sce ju¿ jest albo do pie -
ro prze cho dzi w rêce pry wa t ne. Mowa tu nie o ma³ych ro dzin nych przed siê bio r -
stwach, ale o du ¿ych fi r mach o zna cze niu lo ka l nym, krajo wym lub na wet miê -
dzy naro do wym. Ta kie fi r my cha ra kte ry zuj¹ siê tym, ¿e za trud niaj¹ du¿¹ li cz bê
osób. Sta no wi¹ one o do brej kon dy cji za rów no go spo da r czej, jak i men ta l nej re -
gio nu. W rê kach bo wiem lo ka l nych du ¿ych przed siê biorstw le¿y za trud nie nie
zna cz nej czê œci oko li cz nych mie sz ka ñ ców, a co za tym idzie wp³ywa na po ziom
bez ro bo cia i inne bar dziej „po li ty cz ne” na stro je w re gio nie. Tak dwo ja ki spo sób
pa trze nia na pro blem zmu sza do re fle ksji, gdzie jest gra ni ca po miê dzy in fra struk -
tur¹ (w ro zu mie niu ogó l nym), a in fra stru ktur¹ kry tyczn¹? Od po wie dzi na to py -
ta nie mo ¿ na zna leŸæ m.in. w kry te riach po chodz¹cych z „Zie lo nej Ksiê gi w spra -
wie Euro pe j skie go Pro gra mu Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej”11, któ re wy -
od rêb ni li Po pe s cu i Si mion:
l do tkli woœæ sku t ków w przy pa d ku zak³óceñ i usz ko dzeñ obie któw in fra stru k -

tu ry,
l sku t ki trans gra ni cz ne usz ko dzeñ in fra stru ktu ry, 
l wspó³za le ¿ no œci z in ny mi se kto ra mi i sy ste ma mi

12
.

Zna cze nie obie ktu w kon te k œcie wska za nych kry te riów po zwa la dok³ad niej
okre œliæ ele men ty de cy duj¹ce o zakwa lifi ko wa nia in fra stru ktu ry jako „kry ty cz -
na”.

W tym mie j s cu wa r to przy to czyæ rów nie¿ de fi ni cjê opra co wan¹ przez eks per -
tów Ko mi te tu Ochro ny Cy wi l nej NATO. In fra stru ktu ra kry ty cz na de fi nio wa na
jest w tym przy pa d ku jako „obie kty, s³u¿by i sy ste my info rma cy j ne, któ re s¹ tak
¿y wo t ne dla pa ñ stwa, ¿e ich usz ko dze nie lub zni sz cze nie mog³oby mieæ nie baga -
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te l ny wp³yw na bez pie cze ñ stwo pa ñ stwa, krajow¹ go spo dar kê, zdro wie i bez pie -
cze ñ stwo pu b li cz ne oraz pra wid³owe fun kcjo no wa nie rz¹du”13.

2. Ochro na IK

Z ra cji okre œle nia (w UZK) in fra stru ktu ry kry ty cz nej jako ele men tów nie by -
wa le wa ¿ nych dla fun kcjo no wa nia pañstw i oby wa te li, szcze gó l ne zna cze nie za -
czy na przy bie raæ pra kty ka ochro ny IK. Obo wi¹zek ochro ny in fra stru ktu ry kry -
ty cz nej wy ni ka miê dzy in ny mi z cz³on ko stwa Pol ski w Unii Eu ro pe j skiej oraz
w So ju szu Pó³nocno atlan ty c kim. Wsku tek powi¹zañ sy ste mów o aspe kcie trans -
na ro do wym, usz ko dze nie lub zni sz cze nie in fra stru ktu ry kry ty cz nej w jed nym
pa ñ stwie ma wp³yw na pa ñ stwa s¹sied nie. In fra stru ktu ra o takim znaczeniu
zosta³a nazwana Europejsk¹ Infrastruktur¹ Krytyczn¹ (EIK).

„Eu ro pe j ska in fra stru ktu ra kry ty cz na” lub „EIK” oz na cza in fra stru ktu rê
kry tyczn¹ zlo ka li zo wan¹ na te ry to rium pañstw cz³on ko wskich, któ rej

zak³óce nie lub zni sz cze nie mia³oby isto t ny wp³yw na co naj mniej dwa pa ñ -
stwa cz³on ko wskie. To, czy wp³yw jest isto t ny, oce nia siê w od nie sie niu

do kry te riów prze kro jo wych. Obe j mu je to sku t ki wy ni kaj¹ce z miê dzyse kto -
ro wych wspó³za le ¿ no œci z in ny mi ro dza ja mi in fra stru ktu ry (…)”14

Nie bez zna cze nia za tem po zo staj¹ ure gu lo wa nia pra w ne wy ni kaj¹ce z cz³on -
ko stwa Pol ski w Unii Eu ro pe j skiej w tej kwe stii. W ra mach UE usta no wio no dy -
re kty wê w spra wie roz po zna wa nia i wy zna cza nia eu ro pe j skiej in fra stru ktu ry
kry ty cz nej oraz oce ny po trzeb w za kre sie po pra wy jej ochro ny. Usta no wi³a ona
kry te ria prze kro jo we i sektorowe do wytypowania takiej infrastruktury.
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13  De fin cja Gru py Eks per tów NATO.
14  Dy re kty wa Rady 2008/114/WE z 8 grud nia 2008 r. w spra wie roz po zna wa nia i wy zna cza nia eu -
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Kry te ria prze kro jo we obe j muj¹:
l kry te rium ofiar w lu dziach;
l kry te rium sku t ków eko no mi cz nych;
l kry te rium sku t ków spo³ecz nych.

Pro gi tych kry te riów usta la ne s¹ przez pa ñ stwa cz³on ko wskie, na któ re zo sta³
rów nie¿ na³o¿o ny obo wi¹zek co ro cz ne go info r mo wa nia Ko mi sji Eu ro pe j skiej
o li cz bie in fra stru ktur w poszczególnych sektorach. 

Kry te ria se kto ro we okre œlaj¹ na to miast chara ktery sty cz ne ce chy in fra stru k -
tu ry kry ty cz nej pañstw cz³on ko wskich. Obe j muj¹ pro gi li cz bo we pa ra me trów
chara ktery sty cz nych oraz fun kcje in fra stru ktu ry kry ty cz nej. Kry te ria te s¹ nie-
ja w ne i faku lta ty w ne dla pañstw UE.

Mówi¹c o ochro nie in fra stru ktu ry kry ty cz nej, po raz ko le j ny na le ¿y od nieœæ
siê do Usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym, zgod nie z któr¹ przez ochro nê in fra -
stru ktu ry kry ty cz nej na le ¿y ro zu mieæ „wsze l kie dzia³ania zmie rzaj¹ce do za -
pew nie nia fun kcjo nal no œci, ci¹g³oœci dzia³añ i inte gra l no œci in fra stru ktu ry
kry ty cz nej w celu za po bie ga nia za gro ¿e niom, ry zy kom lub s³abym pun ktom
oraz ogra ni cze nia i neu tra li za cji ich sku t ków oraz szy b kie go od two rze nia tej
in fra stru ktu ry na wy pa dek awa rii, ata ków oraz in nych zda rzeñ zak³ócaj¹cych
jej pra wid³owe fun kcjo no wa nie”15. 

Usta wa o zarz¹dza niu kry zy so wym, jak wspo mnia no wcze œ niej, by³a po wo -
³ana do ¿y cia w 2007 r. Jed na k ¿e ju¿ w 1997 r. po raz pie r wszy w pra wie pol skim
wspo mnia no o ko nie cz no œci ochro ny obie któw klu czo wych dla Pol ski. Ujê to to
w Usta wie o ochro nie osób i mie nia w spo sób na stê puj¹cy: „Ob sza ry, obie kty,
urz¹dze nia i trans po rty wa ¿ ne dla ob ron no œci, in te re su go spo dar cze go pa ñ -
stwa, bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go i in nych wa ¿ nych in te re sów pa ñ stwa pod -
le gaj¹ obo wi¹zko wej ochro nie przez spe cja li sty cz ne uz bro jo ne fo r ma cje
ochron ne lub od po wied nie za bez pie cze nie te ch ni cz ne (…)”16.

Bar dzo wa ¿ nym aktem pra wnym w Pol sce do tycz¹cym za gad nieñ ochro ny IK 
jest Usta wa o po wszech nym obo wi¹zku ob ro ny Rze czpo spo li tej, zgod nie z któr¹
za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa zwi¹zane jest z okre œle niem obie któw
szcze gó l nie wa ¿ nych dla bez pie cze ñ stwa i ob ron no œci, ich ka te go rii oraz za dañ
w za kre sie ich ochro ny17. Do da t ko wo, w 2003 r. wpro wa dzo no roz porz¹dze nie
Rady Mi ni strów re gu luj¹ce za sa dy ochro ny obie któw szcze gó l nie isto t nych dla
bez pie cze ñ stwa i ob ron no œci pa ñ stwa18. Do ku men ty te nie od nosz¹ siê bez po -
œred nio do IK, czêœæ obie któw zakwalifikowanym do IK mo¿e jednak podlegaæ
zawartym w tych dokumentach unormowaniom.
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15  Art. 3, ust. 3 Usta wy z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym.
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Ochro na in fra stru ktu ry kry ty cz nej zna laz³a rów nie¿ swo je mie j s ce w Stra te gii 
Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go Rze czpo spo li tej Pol skiej 2014, w któ rej za gad nie -
nie to ujê to na stê puj¹co: „Nie zwy kle isto t ne jest za pe w nie nie wa run ków ochro -
ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej. In fra stru ktu ra ta obe j mu je klu czo we sy ste my
i ele men ty za pe w niaj¹ce bez pie cze ñ stwo pa ñ stwa i jego oby wa te li oraz spraw -
ne fun kcjo no wa nie or ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz nej, in sty tu cji i przed siê -
bio r ców. Ochro na in fra stru ktu ry kry ty cz nej jest obo wi¹zkiem ope ra to rów
i w³aœci cie li, któ rzy s¹ wspie ra ni przez po ten cja³ ad mi ni stra cji pu b li cz nej.
W Pol sce wdra ¿a ne jest no wa to r skie po dej œcie w tym za kre sie, ba zuj¹ce na
za sa dach wspó³odpo wie dzial no œci zain tere so wa nych stron, roz bu do wa nej
wspó³pra cy i wza je mne go za ufa nia. Dzia³ania pa ñ stwa po le gaj¹ na ewen tu a l -
nym uru cho mie niu sy te mu zarz¹dza nia kry zy so we go na wy pa dek zak³óce nia
fun kcjo no wa nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej, a ta k ¿e na pod no sze niu œwia do moœ -
ci, wie dzy i ko m pe ten cji oraz pro pa go wa niu wspó³pra cy w tym ob sza rze”19.

Wszy stkie przy to czo ne wy ¿ej do ku men ty re gu luj¹ kwe stiê obo wi¹zku ochro -
ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej i to, na kim on spo czy wa. W zna cz nej mie rze obo -
wi¹zek ten jest skie ro wa ny na „ope ra to rów i w³aœci cie li”. Po zo sta je za tem py ta -
nie, czy to po dej œcie jest s³usz ne?

Na wet po bie ¿ na ana li za nazw wszy stkich sy ste mów IK wska zu je, ¿e maj¹ one
klu czo we zna cze nie dla bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa i oby wa te li. Lo gi cz nym za tem
w ta kim przy pa d ku jest, ¿eby pa ñ stwo w wiê kszym sto p niu ni¿ pry wa t ni w³aœci -
cie le de cy do wa³o o in fra stru ktu rze kry ty cz nej. Na wet wiê cej, oby wa te le maj¹
pra wo wy ma gaæ od w³adz, aby w nale¿yty sposób dba³y o ich bezpieczeñstwo.

W³aœci cie lom obie któw in fra stru ktu ry zde cy do wa nie bar dziej ni¿ na dzia³a -
niach pre wen cy j nych bê dzie za le ¿a³o na dzia³aniach mog¹cych przy nieœæ ja kieœ
kon kre t ne zy ski. Dzia³ania pre wen cy j ne maj¹ to do sie bie, ¿e zwy kle nie wi daæ
efe któw ja kie przy nosz¹. Ponad to dzia³ania te maj¹ na celu ochro nê przed zda rze -
nia mi po ten cjal ny mi, czy li ta ki mi, któ re tak na pra wdê mog¹ nie wyst¹piæ. Dla te -
go te¿ pry wa t ni in wes to rzy, bêd¹ szu ka li mo ¿ li wo œci szy b kie go ciê cia ko sz tów,
i zro bi¹ to za zwy czaj z puli prze zna czo nej na dzia³ania zapo bie ga w cze i pre wen -
cy j ne. Czy na ry zy ko ta kie go za cho wa nia mog¹ so bie po zwo liæ w³adze i od daæ
odpo wie dzia l noœæ za IK tylko w³aœcicielom? Pytanie jest trudne, ale na mocy
obowi¹zuj¹cego prawa tak robi¹.

Patrz¹c jed nak z dru giej stro ny, to w³aœ nie w³aœci cie le i zarz¹dcy obie któw IK
z ra cji tego, ¿e maj¹ bez po œred ni kon takt z tymi obie kta mi s¹ naj bar dziej œwia do mi
za gro ¿eñ, na ja kie mog¹ byæ one na ra ¿o ne. To ta k ¿e oni w naj bar dziej re a l ny spo -
sób bêd¹ wie dzie li, ja kie œro d ki ochro ny za sto so waæ, aby za pe w niæ, b¹dŸ co b¹dŸ
swo im in te re som, od po wie d ni bu for bez pie cze ñ stwa. Wy stê pu je tu jed nak oba wa,
czy oso ba bêd¹ca w³aœci cie lem bê dzie so bie w sta nie sama po ra dziæ w przy pa d ku
zma so wa ne go ata ku na bêd¹c¹ w jej po sia da niu IK? Co wiê cej, je œli je den or gan
sku pia w so bie ki l ka sy ste mów IK? Czy da lej musi sam dbaæ o wszy stko?
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Roz wa ¿ my przyk³ad. Fi kcy j na ra fi ne ria bêd¹ca pry watn¹ firm¹ za opa truj¹c¹
w pa li wa znaczn¹ czêœæ kra ju (rów nie¿ fi kcy j ne go). W fi r mie pra cu je wie le osób,
gdzie wiê kszoœæ sta no wi lud noœæ lo ka l na, z s¹sied nich miast. Na sku tek ata ku ha -
ke rów do cho dzi do czê œcio we go za trzy ma nia do staw pa liw do ra fi ne rii. Jed no -
cze s ny ma so wy atak ter rory sty cz ny na obie kty ra fi ne rii oraz ru ro ci¹gi trans po -
rtuj¹ce su ro w ce z i do zak³adu wy³¹czaj¹ j¹ z pra wid³owe go fun kcjo no wa nia na
d³ugie mie si¹ce. Zak³ad sta je przed groŸb¹ upad³oœci. W wy ni ku ata ku auto ma ty -
cz nie usz ko dzo ne zo staj¹ sy ste my IK, ta kie jak: za opa trze nia w ene r giê i pa li wa;
pro du kcji, sk³ado wa nia, prze cho wy wa nia i sto so wa nia sub stan cji che mi cz nych,
w tym ru ro ci¹gi sub stan cji nie bez pie cz nych. To jed nak nie wszy stko. Zak³ad
s³yn¹³ z bar dzo do brej po li ty ki pro spo³ecz nej; wszy stkim swo im pra co w ni kom
i ich ro dzi nom za pe w nia³ bezp³atn¹ opie kê me dyczn¹ ofe ro wan¹ na te re nie
zak³adu (sy stem ochro ny zdro wia). Id¹c da lej tym to kiem ro zu mo wa nia: na te re -
nie zak³adu fun kcjo no wa³a Zak³ado wa Stra¿ Po ¿a r na, któ ra swo im dzia³aniem
chro ni³a nie ty l ko zak³ad, ale rów nie¿ wspo ma ga³a w dzia³aniach Pa ñ stwow¹
Stra¿ Po ¿arn¹ (sy stem 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? 

Przy to czo ny przyk³ad po ka zu je bar dzo wa¿n¹ ce chê wszy stkich sy ste mów,
mia no wi cie tak¹, ¿e s¹ one ze sob¹ œci œle powi¹zane. Dzia³ania w jed nym sy ste -
mie na pe w no nie po zo stan¹ bez od dŸwiê ku w in nych sy ste mach. Taki pro ces,
któ ry w spo sób nie uni k nio ny wywo³uje ko le j ne zda rze nia, na zy wa ny jest „efe k -
tem do mi na”20 (Sko m ra). Ochro na IK po win na za tem przy bie raæ rów nie uni wer -
sa l ne zna cze nie, a sto so wa nie œro d ków ochro ny docelowo powinno zostaæ
zoptymalizowane dla wszystkich systemów.

Szcze gó l ny przy pa dek wy stê pu je, gdy awa rie i usz ko dze nia IK maj¹ zna cze -
nie nie ty l ko krajo we, ale trans gra ni cz ne. Mo¿e bo wiem do cho dziæ do sy tu a cji,
gdy ele men ty IK prze ni kaj¹ siê miê dzy gra ni ca mi (ma to mie j s ce np. w przy pa d -
ku do staw ene r gii ele ktry cz nej lub te le fo nii). Wów czas lo gi cz ne jest, ¿e ochro na
in fra stru ktu ry kry ty cz nej przy bie ra wy miar miêdzynarodowy i jest wsparta
miêdzynarodow¹ wspó³prac¹. 

Mówi¹c o ochro nie IK, nie mo ¿ na po min¹æ je sz cze jed ne go wa ¿ ne go do ku -
men tu, mia no wi cie Na ro do we go Pro gra mu Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej
(NPOIK), któ re go „ce lem jest stwo rze nie wa run ków po pra wy bez pie cze ñ stwa
IK. Wraz z in ny mi do ku men ta mi pro gra mo wy mi sk³ada siê on na cel nad rzêd ny
– pod nie sie nie bez pie cze ñ stwa Polski. Decyduj¹ce znaczenie dla osi¹gniêcia tego 
celu maj¹:
l pod nie sie nie po zio mu œwia do mo œci, wie dzy i ko m pe ten cji wszy stkich ucze st -

ni ków Pro gra mu w za kre sie zna cze nia IK dla spra w ne go fun kcjo no wa nia pañ -
stwa oraz spo so bów jej ochro ny,
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l za ini cjo wa nie sku te cz nej wspó³pra cy miê dzy ucze st ni ka mi Pro gra mu w ob -
sza rze ochro ny IK”

21
.

Z prio ry te tów pro gra mu wy ni ka, ¿e uœwia do mie nie spo³ecze ñ stwa w dzie dzi -
nie zna cze nia i ochro ny IK sta no wi cel nad rzêd ny. W do bie co raz czê st szych ata -
ków terro ry sty cz nych, pun kty o klu czo wym zna cze niu dla pa ñ stwa s¹ szcze gó l -
nie a nie po da t ne. Co za tym idzie uœwia do mie nie ope ra to rów i u¿yt ko w ni ków IK 
oraz wy czu le nie ich na nie po¿¹dane dzia³ania osób trze cich le¿y jak najbardziej
w dziedzinie bezpieczeñstwa RP.

Na po zio mie rz¹do wym oraz wo je wó dz kim two rzy siê ponad to pla ny ochro ny 
in fra stru ktu ry kry ty cz nej22, któ re zawieraj¹:
l wy kaz obie któw i sy ste mów IK;
l cha ra kte ry stykê za gro ¿eñ dla IK oraz oce nê ry zy ka ich wyst¹pie nia;
l cha ra kte ry stykê za so bów mo ¿ li wych do wy ko rzy sta nia w celu ochro ny in fra -

stru ktu ry kry ty cz nej;
l wa rian ty dzia³ania w sy tu a cji za gro ¿eñ lub zak³óca nia fun kcjo no wa nia in fra -

stru ktu ry kry ty cz nej
l wa rian ty od twa rza nia IK;
l za sa dy wspó³pra cy ad mi ni stra cji pu b li cz nej z w³aœci cie la mi oraz po sia da cza -

mi sa mo ist ny mi i za le ¿ ny mi obie któw, in sta la cji lub urz¹dzeñ IK w za kre sie
jej ochro ny, w tym za sa dy prze ka zy wa nia in fo r ma cji;

l wska za nie te r mi nów i try by aktu a li za cji pla nu
23

.
Za pe w nie nie ci¹g³oœci i spra w ne go fun kcjo no wa nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej 

spo czy wa na ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa morz¹do wej24. W³aœci cie le oraz po sia da -
cze obie któw, urz¹dzeñ i in sta la cji in fra stru ktu ry kry ty cz nej s¹ zo bo wi¹zani do
ich ochro ny. Ochro na ta w szcze gó l no œci po le ga na przy goto wy wa niu i wdra ¿a -
niu sto so w nie do prze wi dy wa nych za gro ¿eñ na pod sta wie ana liz i pro gnoz, pla -
nów ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej na wy pa dek za ist nie nia za gro ¿e nia oraz
utrzy my wa nie w³as nych sy ste mów re ze r wo wych za pe w niaj¹cych bez pie cze ñ -
stwo i pod trzy muj¹cych fun kcjo no wa nie tej in fra stru ktu ry, do cza su jej pe³nego
od two rze nia. W³aœci cie le oraz po sia da cze obie któw IK maj¹ rów nie¿ obo wi¹zek
wy zna cze nia osób odpo wie dzia l nych za utrzy my wa nie kon ta któw z pod mio ta mi
odpo wie dzial ny mi za ochro nê in fra stru ktu ry kry ty cz nej (s³u¿by, stra ¿e, cen tra
zarz¹dza nia kry zy so we go itp.)25.
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Do za dañ z za kre su ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej na le¿¹ w szcze gó l no -
œci:
l gro ma dze nie oraz wy mia na in fo r ma cji o za gro ¿e niach dla IK,
l opra co wa nie i wdra ¿a nie pro ce dur na wy pa dek wyst¹pie nia za gro ¿eñ IK,
l od twa rza nie in fra stru ktu ry kry ty cz nej,
l wspó³pra ca miê dzy ad mi ni stracj¹ pu b liczn¹ a w³aœci cie la mi, ope ra to ra mi

oraz po sia da cza mi IK w za kre sie jej ochro ny.
Na to miast do me tod ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej (rys. 1.) za li cza my

przed siê w ziê cia ta kie, jak:
l ochro na fi zy cz na,
l ochro na te ch ni cz na,
l ochro na oso bo wa,
l ochro na tele infor maty cz na,
l ochro na pra w na,
l wspa r cie eta pu od bu do wy

26
.

Za sto so wa nie kon kre t nych ro dza jów ochro ny po win no byæ œci œle zwi¹zane
z o cen¹ ry zy ka zak³óce nia fun kcjo no wa nia IK, przy czym:
1) ochro na fi zy cz na – jest to ze spó³ przed siê w ziêæ mi ni ma li zuj¹cych ry zy ko

zak³óce nia fun kcjo no wa nia IK przez oso by, któ re zna laz³y siê na te re nie IK
w spo sób nie auto ryzo wa ny; ochro na fi zy cz na obe j mu je ochro nê osób, ro zu -
mian¹ jako dzia³ania maj¹ce na celu za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa ¿y cia, zdro -
wia i nie tyka l no œci oso bi stej, ochro nê mie nia, czy li dzia³ania za po bie gaj¹ce
prze stê p stwom i wy kro cze niom prze ciw ko mie niu, a ta k ¿e prze ciw dzia³aj¹ce
po wsta wa niu szko dy wy ni kaj¹cej z tych zda rzeñ oraz nie do pu sz czaj¹ce do
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îród³o: Pre zen ta cja RCB na te mat in fra stru ktu ry kry ty cz nej

26  In fra stru ktu ra kry ty cz na, RCB.



wstê pu osób nie upra w nio nych na te ren chro nio ny, a ta k ¿e te ch ni cz ne œro d ki
ochro ny, czy li wy ko rzy sta nie w ochro nie obie któw p³otów, ba rier, sy ste mów
te le wi zji prze mys³owej, sy ste mów do stê po wych itp. œrodków,

2) ochro na te ch ni cz na – to ze spó³ przed siê w ziêæ i pro ce dur maj¹cych na celu
mini ma li za cjê ry zy ka zak³óce nia fun kcjo no wa nia IK zwi¹za ne go z tech ni cz -
ny mi aspe kta mi bu do wy i eks plo a ta cji obie któw, urz¹dzeñ, in sta la cji lub
us³ug in fra stru ktu ry kry ty cz nej; ochro na te ch ni cz na IK obe j mu je: kwe stie
zwi¹zane ze zgod no œci¹ bu dyn ków, urz¹dzeñ, in sta la cji i us³ug z obo wi¹zu -
j¹cymi prze pi sa mi i no r ma mi np. bu dow la ny mi, prze ciwpo ¿aro wy mi itp.,
dzia³ania te ch ni cz ne maj¹ce na celu zmnie j sze nie uza le ¿ nie nia fun kcjo no wa -
nia IK od ze w nê trz nych us³ug, dzia³ania te ch ni cz ne maj¹ce na celu za pe w nie -
nie ci¹g³oœci fun kcjo no wa nia IK,

3) ochro na oso bo wa – ze spó³ przed siê w ziêæ i pro ce dur maj¹cych na celu mini -
ma li za cjê ry zy ka zwi¹za ne go z oso ba mi, któ re przez auto ry zo wa ny do stêp do
obie któw, urz¹dzeñ, in sta la cji i us³ug in fra stru ktu ry kry ty cz nej, mog¹ spo wo -
do waæ zak³óce nia w jej fun kcjo no wa niu; ochro nê tê na le ¿y za tem powi¹zaæ
z pra cow ni ka mi oraz in ny mi oso ba mi cza so wo prze by waj¹cymi w ob rê bie IK
(us³ugo da w cy, do sta w cy, go œcie),

4) ochro na tele infor maty cz na – sta no wi ze spó³ przed siê w ziêæ, pro ce dur
maj¹cych na celu mini ma li za cjê ry zy ka zak³óce nia fun kcjo no wa nia IK
zwi¹za ne go z wy ko rzy sta niem do jej u¿y t ko wa nia sy ste mów i sie ci tele infor -
maty cz nych; oz na cza to rów nie¿ ochro nê przed cybe ra ta ka mi, cyber prze stêp -
stwa mi i cyber terro ry z mem oraz sku te cz ne prze ciw dzia³anie tego typu
in cy den tom,

5) ochro na pra w na – ze spó³ przed siê w ziêæ maj¹cych na celu mini ma li za cjê ry zy -
ka zwi¹za ne go z dzia³al no œci¹ osób fi zy cz nych lub przed siê bio r ców (pry wa t -
nych krajo wych lub za gra ni cz nych), któ rych dzia³ania mog¹ pro wa dziæ do
zak³óce nia w fun kcjo no wa niu obie któw, urz¹dzeñ, in sta la cji i us³ug IK; oz -
na cza to za sto so wa nie na rzê dzi pra wnych nie do pu sz czaj¹cych, przez mo ¿ li -
woœæ kon tro li i ewen tua l ne go blo ko wa nia lub ogra ni cza nia de cy zji zarz¹dów,
do np. wro gie go prze jê cia, fu zji czy te¿ sprze da ¿y nie któ rych ele men tów in -
fra stru ktu ry, któ rej efe ktem mog¹ byæ zak³óce nia w jej fun kcjo no wa niu,

6) pla ny od twa rza nia, ro zu mia ne jako od twa rza nie fun kcji rea li zo wa nych przez
IK. 
W ochro nie IK isto t ne zna cze nie ma rów nie¿ wspó³pra ca se kto ra pub li cz ne go 

z se kto rem pry wa t nym oraz wspó³pra ca wewn¹trz tych se kto rów. Jej g³ów nym
ele men tem jest wy pra co wa nie na dro dze kon sen su su prze j rzy s tych za sad i pro ce -
dur miê dzy or ga na mi i s³u¿ ba mi pa ñ stwa a w³aœci cie la mi oraz po sia da cza mi sa -
mo ist nych i za le ¿ nych IK. Wy ni ka to z fa ktu, i¿ zna cz na czêœæ in fra stru ktu ry,
maj¹cej klu czo we zna cze nie dla bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa, zna j du je siê w po sia da -
niu se kto ra prywatnego27.
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Isto t ny wp³yw na bez pie cze ñ stwo i ochro nê IK w Pol sce maj¹ rów nie¿ sto p nie 
ala r mo we usta no wio ne na mocy Usta wy z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry -
zy so wym, (zm. ustaw¹ z 17 li pca 2009 r.) oraz zarz¹dze nia Pre ze sa Rady Mi ni -
strów. W ra mach sto p ni ala r mo wych rea li zo wa ne s¹ za da nia w celu ochro ny
przed ata kiem i prze ciw dzia³ania za gro ¿e niu ata kiem ter rory sty cz nym lub sa bo -
ta ¿o wym28. Ist niej¹ czte ry sto p nie ala r mo we: ALFA, BRAVO, CHARLIE oraz
naj wy ¿szy sto pieñ DELTA. Ka ¿ dy z nich wpro wa dza sze reg za dañ do re a li za cji
przez pod mio ty wy ko na w cze na rzecz ochro ny in fra stru ktu ry oraz lud no œci29.

Do za dañ rea li zo wa nych na rzecz ochro ny za gro ¿o nej in fra stru ktu ry (nie tyko 
kry ty cz nej) przy wpro wa dze niu pie r wsze go sto p nia ala r mo we go (ALFA) nale¿¹:
l info r mo wa nie i do stê p noœæ per so ne lu,
l kon tro la po ja z dów i osób na te re nie obie któw,
l spra w dze nie obie któw i po mie sz czeñ,
l spra w dze nie œro d ków ³¹czno œci i sy ste mu ala r mo we go,
l przegl¹d pro ce dur i za dañ.

Do za dañ rea li zo wa nych na rzecz ochro ny za gro ¿o nej in fra stru ktu ry przy
wpro wa dze niu dru gie go sto p nia ala r mo we go (BRAVO) na le¿¹ wszy stkie przed -
siê w ziê cia pierwszego stopnia, oraz:
l ostrze ¿e nie per so ne lu,
l od su niê cie po ja z dów od obie któw i kon tro la par ko wa nia,
l wzmo c nie nie ochro ny obie któw,
l kon tro la osób, ba ga ¿u i prze sy³ek po czto wych do urzê dów,
l ochro na œro d ków trans po rtu s³u¿ bo we go,
l przegl¹d za pa sów i sprzê tu.

Do za dañ rea li zo wa nych na rzecz ochro ny za gro ¿o nej in fra stru ktu ry przy
wpro wa dze niu trze cie go sto p nia ala r mo we go (CHARLIE) na le¿¹ wszy stkie
przed siê w ziê cia pie r wsze go i drugiego stopnia, oraz:
l dy ¿u ry dla osób fun kcy j nych;
l œcis³a kon tro la osób i po ja z dów, ogra ni cze nie ogó l ne go do stê pu;
l wzmo c nie nie s³u¿by ochron nej, uz bro je nie upra w nio nych osób ochro ny;
l do da t ko we pro ce du ry ochro ny i os³ony kontr wywia do w czej;
l do da t ko we pro ce du ry ochro ny w pla ców kach dyp loma ty cz nych.

Do za dañ rea li zo wa nych na rzecz ochro ny za gro ¿o nej in fra stru ktu ry przy
wpro wa dze niu czwa r te go sto p nia ala r mo we go (DELTA) na le¿¹ wszy stkie przed -
siê w ziê cia pie r wsze go, dru gie go i trzeciego stopnia, oraz:
l za pe w nie nie ci¹g³oœci pra cy szta bów kry zy so wych;
l ziden tyfi ko wa nie wszy stkich po ja z dów na te re nie obie ktu;
l wpro wa dze nie pe³nej kon tro li do stê pu do obie ktu;
l pro wa dze nie czê s tych kon tro li na zewn¹trz obie ktu i na par kin gach;
l ogra ni cze nie li cz by pod ró ¿y s³u¿ bo wych i wi zyt.
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Dziê ki pod wy ¿sza niu go to wo œci pod mio tów odpo wie dzia l nych za ochro nê
in fra stru ktu ry oraz jej po sia da czy, ka ¿ dy sto pieñ ala r mo wy, w za le ¿ no œci od po -
wa gi sy tu a cji, umo ¿ li wia u¿y cie ca³ej gamy in stru men tów zmnie j szaj¹cych ry zy -
ko usz ko dze nia, zni sz cze nia lub zak³ócenia funkcjonowania infrastruktury kry -
ty cz nej.

W œwie t le ko ñ co wych roz wa ¿añ o IK i jej ochro nie, wa r to za sta no wiæ siê nad
je sz cze jedn¹ kwe sti¹. Czy w re a liach pol skich ist nie je in sty tu cja, któ ra mia³aby
pra wo i obo wi¹zek kon tro li i nak³ada nia kar za z³e pra kty ki w od nie sie niu do in -
fra stru ktu ry kry ty cz nej? Ja kie bo wiem zna cze nie maj¹ do ku men ty mówi¹ce
o ochro nie in fra stru ktu ry kry ty cz nej, je œli nie bê dzie or ga nu trzy maj¹cego nad
ni¹ pie czy. Na le ¿a³oby za daæ so bie py ta nie, czy tak¹ kon trolê po win no spra wo -
waæ RCB (przy go to wuj¹ce NPOIK) czy mo¿e ABW (odpo wie dzia l ne m.in. za
ata ki ter rory sty cz ne) albo NIK (na cze l ny i nie za le ¿ ny or gan kon tro li pa ñ stwo wej 
z misj¹ stra ¿ ni ka gro sza pub li cz ne go30), spra wuj¹c kon tro lê nad pra wid³owo
zain wes towa ny mi œro d ka mi w kon te k œcie IK? A mo¿e ca³kiem inna or ga ni za cja? 
Py ta nie to na le ¿y po zo sta wiæ do dys ku sji.

Pod su mo wa nie

Te ma ty do tycz¹ce IK s¹ ci¹gle tym ele men tem na uki, o któ rym wa r to dys ku -
to waæ, i któ ry na le ¿y roz wi jaæ. Sta no wi to jed nak bar dzo do bre Ÿród³o mo ¿ li wo -
œci i szans na nowe po dej œcie do pro ble mu i ujê cie go w mo ¿ li wie najciekawszy
sposób. 

IK, ze wzglê du na swo je zna cze nie oraz obe cnoœæ i wp³yw na wszy stkie dzie -
dzi ny ¿y cia, sta no wi o bez pie cze ñ stwie ka ¿ de go kra ju. Co wiê cej, IK czê sto jest
tym fra g men tem de cy duj¹cym o fun kcjo no wa niu pa ñ stwa, któ ry na pie r wszy
rzut jest na ra ¿o ny na dzia³ania maj¹ce na celu jego de sta bili za cjê. Dzia³ania ter -
rory sty cz ne, wo jen ne czy we wnê trz ne akty sa bo ta ¿u s¹ tymi zda rze nia mi, któ re
jako pie r wszy ob szar od dzia³ywa nia wy bie raj¹ in fra stru ktu rê kry tyczn¹. Co wiê -
cej ata ki na IK chy ba w naj wiê kszej mie rze bêd¹ w sta nie wp³yn¹æ na de sta bili za -
cjê porz¹dku w pa ñ stwie oraz bez pie cze ñ stwa w re gio nie. Nie pod wa¿a l na jest za -
tem rola IK. W Pol sce i Eu ro pie pro blem ten jest co raz bar dziej do strze ga l ny
i ro z wi ja ny. Mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e w pol skich re a liach im pu l sem do pod jê cia roz -
wa ¿añ o in fra stru ktu rze kry ty cz nej sta³a siê UZK (Li d wa). To w³aœ nie UZK sta³a 
siê pod staw¹ do stwo rze nia NPOIK, a co za tym idzie na kre œle nia œcie ¿ek po stê -
po wa nia ze zda rze nia mi za gra ¿aj¹cymi in fra stru ktu rze. 

Ochro na IK nie sie za sob¹ pe w ne, i to nie ma³e, ko szty. A wszê dzie tam, gdzie
w grê wchodz¹ pie ni¹dze, ko nie cz na sta je siê dok³adna ana li za pro ble mu. Im wiê cej
prze anali zo wa nych i pod da nych dys ku sji po mys³ów i pro po zy cji do tycz¹cych OIK,
tym wiê ksza szan sa na zna le zie nie roz wi¹za nia zba lan sowa ne go miê dzy prze zna czo -
ny mi œro d ka mi, a za cho wa niem od po wied nie go po zio mu bez pie cze ñ stwa.
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Abs tract

Or ga ni sa tions can not work wi t ho ut ti me ly, ac cu ra te in fo r ma tion which is
no r mal ly pro vi ded  thro ugh a spe ci fic in fo r ma tion sy stem. All co m po nents of the
in fo r ma tion sy stem must sha re a com mon lan gu a ge, be able to mu tu al ly
com mu ni ca te, and sup port the trans mis sion and sto ra ge of information.

Ke y words: Lo gi stic in fo r ma tion sy stems, In fo r ma tion and com mu ni ca tion
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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



In tro du c tion

The le vel of so cie tal sa fe ty of the ci ti zens of the Me m bers Sta tes of the
Eu ro pe an Union is de te r mi ned by the spe ed, qu a li ty and avai la bi li ty of se r vi ces
pro vi ded to the po pu la tion in si tu a tions in vo l ving a thre at to the life or he alth of
an in di vi du al or the pu b lic, or the ir sa fe ty, pri va te or pu b lic pro per ty or the
en vi ron ment, or any ot her si tu a tion in which the af fe c ted en ti ty is de pen dent on
im me dia te as si stan ce. Se r vi ces in vo l ving re s cue ope ra tions are pro vi ded to the
Slo vak Republic’s ci ti zens by the Integrated Rescue System.

1. Lo gi stic Sy stem and ICT

The main role of lo gi stic in fo r ma tion sy stems (LIS) is to pro vi de the
pro ces sing, ga t he ring, trans mis sion and di stri bu tion of data wi t hin
or ga ni sa tions. LIS fa ci li ta te the trans ac ting of bu si ness and, at the same time,
sup port the deci sion - ma king pro ces ses at all le vels [5]. Pu r su ant to the plan ned
ge ne ral ly app li ca b le ob je c ti ves of lo gi stic fun c tions, an or ga ni sa tion must
fun c tion as a ma te rial and te ch ni cal re so u r ce, and both ac cept and de li ver
a qu a li ty be twe en a re lia b le sup p lier and a re lia b le con su mer in the re qu i red
amo unt, in the re qu i red pla ce and at the re qu i red time (Dvoøák, 2007).
With re gard to its spe ci fic fun c tions, an in fo r ma tion sy stem is re fer red to as:
l KWS – Kno w le d ge Work Sy stem or Ex pert In fo r ma tion Sy stem; 
l GIS – Geo gra p hi cal In fo r ma tion Sy stem;
l OIS – Of fi ce In fo r ma tion Sy stem;
l CAD sy stems;
l MIS – Ma na ge ment In fo r ma tion Sy stem;
l DSS – De ci sion Sup port Sy stem;
l TPS – Trans ac tion Pro ces sing Sy stem; 
l EIS – Exe cu ti ve In fo r ma tion Sy stem.
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Fi gu re 1. In fo r ma tion flow ma na ge ment wi t hin a lo gi stic ne twork

So u r ce [2].



The main ob je c ti ve of the ap p li ca tion of lo gi stic in fo r ma tion sy stems
in ma na ge ment can be de fi ned as en su ring ra tio nal ma na ge ment thro ugh the
flow of in fo r ma tion ac ross the en ti re lo gi stic ne twork and at all hie ra r chic
levels.

The go als ta r gets that de te r mi ne the di re c tion to wards the main ob je c ti ve. In
this case, the main ob je c ti ve of ma na ge ment using a lo gi stic in fo r ma tion sy stem
ine vi ta b ly re qu i res the imp le men ta tion of fol lo wing three pa r tial goals: 
1. Or ga ni se the ef fi cient fun c tio ning of the flow of lo gi stic sy stem in fo r ma tion;
2. Pro vi de the ne ces sa ry re so u r ces re qu i red for the flow of in fo r ma tion (te ch ni -

cal me ans, har d wa re. so f twa re, com mu ni ca tions, per son nel); 
3. Co or di na te and ma na ge the ef fi cient fun c tio ning of the in fo r ma tion flow.

The pro ces sing of data to be co me in fo r ma tion at a la ter sta ge re qu i res ce r ta in
to ols, re fer red to as in fo r ma tion te ch no lo gy (IT), and the ex chan ge of such
in fo r ma tion re qu i res com mu ni ca tion te ch no lo gy (CT). A gro wing de mand for
tho se te ch no lo gies has been seen in many se c tors, lo gi stics in particular. 

The de sign of an organisation’s in fo r ma tion sy stem is ba sed on, first of all, its
func tio na li ty and pu r po se, ta king re gard also of the organisation’s ava i la b le
funds.

The fol lo wing are te ch ni cal me ans com mon ly used in co r po ra te
en vi ron ments:
l De sktop co m pu ters, la p tops;
l Co m pu ter ac ces so ries (pro ces sors, mo t her bo ards, me mo ries, hard disk

dri ves); 
l UPS units;
l Mo ni tors, co piers, prin ters, scan ners;
l Se r vers, mo dems, WiFi, ro u ters;
l Di gi tal pro je c tors, mo bi le pho nes, wi re less sta tions, two - way ra dios.

A man is the big gest thre at to an in fo r ma tion sy stem, be it due to in ten tio nal
ac tion or ne gli gen ce. To cre a te a we ll-fun c tio ning in fo r ma tion sy stem, a man is
ine vi ta b le at all sta ges of the pre pa ra tion, from the in fo r ma tion sy stem pro ject
de fi ni tion and pre pa ra tion up to the la unch and im pro ve ment of the in fo r ma tion 
sy stem [4]. All pre pa ra to ry sta ges re qu i re the in vo l ve ment of va rio us cre di b le
and tra i ned per sons. The fol lo wing pro blems may ari se du ring the in fo r ma tion
system building stage:
l Inap pro pria te se lec tion and pre pa ra tion of pe ople;
l Un cle ar de fi ni tion of respon si bi li ties;
l Un cle ar de fi ni tion of powers;
l Ma na ge ment’s re luc tan ce to liste ning to others’ opi ni ons.
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1.1. In fo r ma tion and Com mu ni ca tion Te ch no lo gy Used by the In te gra ted
Re s cue Sy stem

This re fers to the use of ele c tro nic tele commu ni ca tions me ans for the
stan dar di sed data ex chan ge be twe en en ti ties and trans mis sion of stru c tu red
bu si ness data ba sed on agre ed ele c tro nic mes sa ging stan dards be twe en co m pu ter 
sy stems wi t hin an or ga ni sa tion alo ne. Ele c tro nic data in ter chan ge (EDI) al lows
data trans mis sion via the pu b lic te le p ho ne ne twork or In ter net using fi xed or
mo bi le li nes, or sa tel li te or ra dio trans mis sion [3]. The trans mis sion of co m p le te
data pa c kets in a stru c tu red form is ena b led in com mu ni ca tions be twe en
pa r t ners using the EAN code. Rea l - ti me trans port mo ni to ring wi t hin the lo gi stic 
cha in helps to track the po si tion du ring trans port and mo ni tor the time to
de li ve ry, and re spond flexibly to customer’s requirements.

Mo ni to ring te ch no lo gies in clu de the fol lo wing:
l Glo bal Po si ti o ning Sys tem – GPS;
l Ge o graphi cal In for ma tion Sys tem – GIS;
l Events Acti va ted Trac king Sys tem – EATS.

The Glo bal Po si tio ning Sy stem is a sa tel li te ba sed lo ca li sa tion sy stem ini tial ly 
de ve lo ped by the US Mi ni stry of De fen ce for mi li ta ry pu r po ses. At a la ter time,
the Con gress ap pro ved its use in the ci vi lian se c tor, sub ject to ce r ta in
re stri c tions. GPS is able to inde pen den t ly pro vi de po si tio ning in fo r ma tion
24 ho urs a day. The Geo gra p hi cal In fo r ma tion Sy stem is a sy stem re pre sen ting
spa tial data of the real world. It al lows the data ga t he ring, se a r ching and
sto ring. The fol lo wing cri te ria are ta ken in re gard in the re pre sen ta tion of the
pro ces sed data: 
l The po si tion re la ti ve to a de fi ned co or di na te system;
l Desc rip ti ve pro per ties (va rio us sta tis ti cal data);
l Spa tial re la ti ons to other ob jects. 

It con ta ins a mu l ti tu de of pre ci se geo gra p hi cal data, such as a road ne twork
map ped by a GPS de vi ce, com p le men ted with the stre et sy stem, ob jects of
in te rest, are as de ri ved from the sa tel li te ima ge ry of the Earth and GPS
me a su re ments [1]. Au to ma tic ve hi c le lo ca tion is ba sed on the trans mis sion of
in fo r ma tion in ce r ta in time in ter vals. The unit is ac ti va ted as the ve hi c le is
sta r ted. When the ve hi c le is tu r ned off, the unit stops to trans mit in fo r ma tion.
The Events Ac ti va ted Tra c king Sy stem is an ac ti ve mo ni to ring sy stem trig ge red
by events, de si g ned to se cu re the ve hi c le and enhance the driver’s safety. 

The In te gra ted Re s cue Sy stem (IRS) uses a sy stem sup po r ting the
ma na ge ment and pro ces sing of in fo r ma tion wi t hin the com mu ni ca tion
in fo r ma tion in fra stru ctu re of IRS. The sy stem, pro ven in pra cti ce, is used to
re ce i ve eme r gen cy calls and co or di na te re s cue ope ra tions by al lo wing ac cu ra te
deci sion - ma king. The sy stem also pro vi des rea l - ti me ac cess to ne ces sa ry
in fo r ma tion for all re s cue fo r ces. It cre a tes op ti mum pre - con di tions to fa ci li ta te
the sa ving of li ves and pro per ty by sup po r ting the ad op tion of right de ci sions.
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The fol lo wing so f twa re ap p li ca tions are most com mon in real pra cti ce:
Cor d Com, Ra d mon, Se his 97, Ac tion Re port, Redat and geographic information
systems.

Cor d Com, a ma na ge ment sup port so f twa re helps to co or di na te the re s cue
ac tion se qu en ce, from the re ce ipt and iden ti fi ca tion of a an eme r gen cy call to the
di spatch of the po li ce, fire bri ga de, eme r gen cy me di cal se r vi ce, mo un ta in re s cue
se r vi ce, mine re s cue se r vi ce, ci vil de fen ce che mi cal con trol labs, ra i l way po li ce
and ot her re s cue corps to the site, as well as a re tro spec ti ve ana ly sis of ac tion with
a view to im pro ving the ma na ge ment of rescue operations.

The use of the Ge o gra p hic In fo r ma tion Sy stem (GIS) and Com mu ni ca tion
Sy stem of IRS is an ine vi ta b le pre requ i si te for lo ca li sing the cal ler and qu i c kly
ana ly sing the events and the sur ro un ding si tu a tion. Ob ta i ning in fo r ma tion is
im po r tant for an as pre ci se as po ssi b le de fi ni tion of the con di tions of
in ter ven tion by one or more IRS corps. This ap p li ca tion con ta ins a set of GIS
to ols sup po r ting the work with maps, com p le men ted with spe ci fic to ols for
wor king with events. It al lows very com for ta b le and fast map se a r ching, which is
ine vi ta b le in si tu a tions when every second matters.

64 Zeszyty Naukowe SGSP nr 54 (2) 2015

Fi gu re 2. Wor king prin ci p le of a ma na ge ment sup port sy stem

So u r ce: [3].



Ra d mon, a ra dia tion mo ni to ring so f twa re col lects, pro ces ses and sto res
con ti nu o us ra dia tion me a su ring re sults. The con ti nu o us ra dia tion mo ni to ring
sy stem co m pri ses mo ni to ring po ints di stri bu ted ac ross a spe ci fic area.
A me a su ring sta tion inco r po ra tes a pro be se r ving as the io ni sing ra dia tion
de te c tor, a co m pu ter and so f twa re. The me a su ring in a no r mal mode is made
eve ry ten se conds and the re a dings can be ave ra ged on ho u r ly a da i ly ba ses. The
sy stem trig gers the eme r gen cy mode by gi ving out an aco u stic alarm si g nal when
the warning level is exceeded. 

Se his 97 is a com pre hen si ve sy stem used to warn and no ti fy per sons. The user
so f twa re co m pri ses mo du les that al low the two - way se le c ti ve con trol of si rens
and sup port in ter im wa r ning sy stem te sting. It also al lows data com mu ni ca tion
and RDS mes sa ging be twe en the dif fe rent wa r ning and no ti fi ca tion sy stems. It is 
ba sed on the te ch no lo gy of the na tio nal wa r ning sy stem which cur ren t ly
en co m pas ses over 2000 si rens con trol la b le from 30 warning centres. 

Ac tion Re port is a so f twa re ap p li ca tion used by the Fire and Re s cue Fo r ce in
ad di tion to the ma na ge ment sup port sy stem men tio ned abo ve (Cor d Com). The
sy stem used for sta ti sti cal mo ni to ring by sta tion. The ove rall co u r se of an ac tion
is re cor ded in the sy stem, in clu ding the na mes of the in vo l ved staff, type and
pla ce of ac tion, a de ta i led de scri p tion of the lo ca tion, ti mes of ar ri val to and
de pa r tu re from the site and the du ra tion.

Con c lu sion

An unin ter ru p ted flow of in fo r ma tion is cru cial to a qu ick re spon se and
cor rect de ci sions at all ma na ge ment le vels. A par ticu la r ly im po r tant
orga ni sa tio nal step is, the re fo re, the de plo y ment of ad van ced in fo r ma tion and
com mu ni ca tion te ch no lo gy to fa ci li ta te the work. The in fo r ma tion sy stem of the
In te gra ted Re s cue Sy stem con sti tu tes a fun da men tal pil lar in en su ring the state’s 
se cu ri ty. Any fa i lu res of the in fo r ma tion sy stem and com mu ni ca tion are
unac cep ta b le sin ce qu ick re spon se is the cri ti cal fa c tor in si tu a tions con ce r ned
with sa ving hu man li ves that of ten involve a race against time. 

The info rma ti sa tion of pu b lic ad mi ni stra tion and ge ne ral go ve r n ment sho uld 
be seen in the con text of the em p lo y ment and use of in fo r ma tion and
com mu ni ca tion te ch no lo gy (ICT) as a con trol led pro cess that sho uld take pla ce
ac ross the en ti re stru c tu re. It is a pro cess of cre a ting so cie tal, le gis la ti ve,
met hodo lo gi cal, tech no lo gi cal, orga ni sa tio nal and staf fing con di tions to ena b le
and ma na ge the ef fi cient ap p li ca tion of ICT in the exe r ci se of ad mi ni stra tion and 
go ve r n ment. The re sult of this pro cess is an ef fi cient ele c tro nic form of
go ve r n ment, e-Go ve r n ment.
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Zarz¹dza nie przez kontrolê zarz¹dcz¹
w jed nostk ach sek tora fin ans ów pu bliczn ych

Management by the Management Control
in the Units of Public Finances Sector

Omó wie nie

W ar ty ku le pod jê to pro ble ma ty kê z za kre su fun kcjo no wa nia kon tro li zarz¹dczej 
w jed no stkach se kto ra fi nan sów pu b li cz nych, przed sta wio no ge ne zê i isto tê
kon tro li zarz¹dczej. Za pre zen towa no ta k ¿e po zio my i za kres odpo wie dzial no œci za 
jej fun kcjo no wa nie w se kto rze fi nan sów pu b li cz nych. W da l szej czê œci ar ty ku³u
omó wio no stan dar dy kon tro li zarz¹dczej oraz na rzê dzia kon tro li zarz¹dczej
sto so wa ne w se kto rze fi nan sów pu b li cz nych. Na stê p nie przed sta wio no isto tê
bu d¿e tu za da nio we go bêd¹cego isto t nym ele men tem sy ste mu kon tro li zarz¹dczej. 
Zwró co no te¿ uwa gê na isto tê i rolê au dy tu we wnê trz ne go w pro ce sie kon tro li
zarz¹dczej. Pod jê to pró bê wska za nia g³ów nych Ÿró de³ s³abo œci fun kcjo no wa nia
kon tro li zarz¹dczej. W ko ñ co wej czê œci ar ty ku³u sfo r mu³owa no wnio ski i uwa gi
od no œ nie do sko na le nia sy te mu kon tro li zarz¹dczej w aspe kcie po szu ki wa nia
sku te cz nych i efe kty w nych roz wi¹zañ w zarz¹dza niu jed no stka mi.
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Sum ma ry

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.



Wstêp

Z ko ñ cem 2014 r. up³ynê³o piêæ lat obo wi¹zy wa nia prze pi sów usta wy z 27 sier -
pnia 2009 r. o fi nan sach pu b li cz nych1, nak³adaj¹cych na kie ro w ni ków jed no stek
se kto ra pub li cz ne go obo wi¹zek za pe w nie nia pra wid³owe go fun kcjo no wa nia
kon tro li zarz¹dczej w zarz¹dza nych przez nich jed no stkach. Obo wi¹zkiem za pew -
nie nia kon tro li zarz¹dczej zo sta³y ob jê te wszy stkie jed no stki se kto ra fi nan sów
pu b li cz nych. Do œwia d cze nia tego okre su daj¹ mo ¿ li woœæ spo j rze nia na wdro ¿o ny 
mo del kon tro li zarz¹dczej w se kto rze pu b li cz nym z ró ¿ nych per spe ktyw. W okre -
sie mi nio nych piê ciu lat zo sta³y wy pra co wa ne okre œlo ne wzo r ce roz wi¹zañ, wy -
da no wy ty cz ne za wa r te w ko mu ni ka tach Mi ni stra Fi nan sów, opra co wa no sze reg
pu b li ka cji. Zdo by to pra ktyczn¹ wie dzê oraz do œwia d cze nie przy da t ne w da l szym
uno wo czeœ nia niu i do sko na le niu pro ce su zarz¹dza nia jed no stka mi se kto ra fi -
nan sów pu b li cz nych. W spo sób ci¹g³y d¹¿y siê do po pra wy ja ko œci dzia³al no œci
pro wa dzo nej przez te jed no stki oraz efe kty w no œci i sku te cz no œci re a li za cji po sta -
wio nych przed nimi ce lów i za dañ. Istot¹ wpro wa dza nych roz wi¹zañ jest sta³e
uno wo czeœ nia nie ad mi ni stra cji pu b li cz nej po przez ukie run ko wa nie jej na ja koœæ
oraz efe kty w noœæ dzia³ania przy wy ko rzy sta niu me cha ni z mów wy zna cza nia ce -
lów i mie r ni ków, tj. bu d¿e to wa nia za da nio we go.

W zwi¹zku z dy na mi cz nie zmie niaj¹cym siê oto cze niem, w któ rym fun kcjo -
nuj¹ jed no stki se kto ra fi nan sów pu b li cz nych w wy ni ku po stê puj¹cej glo ba li za cji, 
wzro stem ry zy ka pro wa dzo nej dzia³al no œci w sy tu a cji wyst¹pie nia kry zy su fi nan -
so we go, spo wo l nie nia roz wo ju go spo dar cze go oraz po stê puj¹cego sta rze nia siê
spo³eczeñstw, za ist nia³a po trze ba do ko ny wa nia zmian w pro ce sie zarz¹dza nia fi -
nan sa mi pub li cz ny mi, ade k wa t nie do aktu a l nie wy stê puj¹cych uwa run ko wañ
rea li zo wa nych zadañ publicznych.

Re fo r ma zmian roz wo jo wych, ja kie po dej muj¹ po szcze gó l ne pa ñ stwa w celu
po pra wy spra w no œci i efe kty w no œci swo ich sy ste mów do sta r cza nia dóbr i us³ug
pu b li cz nych wpi sa³a siê w g³ówny nurt prac ba da w czych i wdro ¿e nio wych okre -
œla nych w li te ra tu rze œwia to wej jako nowe zarz¹dza nie pu b li cz ne – New Pu b lic
Ma na ge ment (NPM), w za kre sie któ re go szcze gó l nie wa ¿ nym na rzê dziem w oce -
nie wy da t ków jest bu d¿et za da nio wy (Performance Budgeting). 
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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

1  Usta wa z 27 sie r p nia 2009 r. o fi nan sach pu b li cz nych (DzU z 2013 r. poz. 885 ze zm.).



W mo de lu tym oby wa tel jest roz pa try wa ny za rów no jako klient jed no stek se -
kto ra fi nan sów pu b li cz nych, jak te¿ jako po da t nik, któ ry fi nan su je dzia³al noœæ
tych jed no stek.

W ró ¿ nych po dej œciach no we go zarz¹dza nia wy da t ka mi pub li cz ny mi wy stê -
pu je ki l ka pun któw wspó l nych, spo œród któ rych mo ¿ na wy mie niæ2:
l sku pie nie uwa gi na efe ktach,
l ja s no sfo r mu³owa ne cele oraz mie r ni ki,
l ela sty cz ne or ga ni za cje i fo r my za trud nie nia.

Obe c nie na œwie cie wy stê puj¹ dwa naj wa¿ nie j sze nu r ty mode rni zo wa nia sy -
ste mów zarz¹dza nia w ad mi ni stra cji pu b li cz nej3:
1. Kon ce p cja No we go Zarz¹dza nia Se kto rem Pu b li cz nym (New Pu b lic Ma na -

ge ment – NPM) do mi nuj¹ca w ta kich kra jach, jak Wie l ka Bry ta nia, Nowa Ze -
lan dia, Au stria, Szwe cja;

2. Kon ce p cja Mo de r ni zuj¹cego siê Rz¹du (Re in ven ting Go ve r n ment) do mi -
nuj¹ca w Sta nach Zjed no czo nych.
Œwiat pod le ga ci¹g³ym prze mia nom wy ni kaj¹cym z glo ba li za cji, zmian cywi -

liza cy j nych oraz po stê pu tech nolo gicz ne go. Prze mia ny te za rów no w ska li go spo -
da rek na ro do wych, jak i go spo dar ki œwia to wej wy wie raj¹ wp³yw na rolê, kszta³t
i za da nia, ja kie pe³ni se ktor pu b li cz ny. S¹ one za le ¿ ne nie ty l ko od po zio mu eko -
nomi cz ne go i tech ni cz ne go go spo dar ki, ale prze de wszy stkim od cza su i prze -
strze ni w ja kiej ten se ktor fun kcjo nu je4.

Po wy ¿sze uwa run ko wa nia, jak rów nie¿ ocze ki wa nia oby wa te li co do po pra wy
ja ko œci œwia d czo nych us³ug pu b li cz nych, sk³aniaj¹ ad mi ni stra cjê pa ñ stwow¹ do
refo r mo wa nia sy ste mów zarz¹dza nia fi nan sa mi pub li cz ny mi, czy ni¹c je bar dziej
spra w ny mi i efe kty w ny mi. W przy pa d ku or ga ni za cji rz¹do wych i nie na sta wio -
nych na zysk miar¹ su kce su ich or ga ni za cji po win na byæ sku te cz noœæ i efe kty w -
noœæ za spo ka ja nia po trzeb pod mio tów, któ re s¹ od bio r ca mi us³ug da nej or ga ni -
za cji5. 

W osta t nich la tach w se kto rze pu b li cz nym, w celu ra cjo nal ne go i efe kty w ne go 
go spo daro wa nia œro d ka mi pub li cz ny mi, k³ad zie siê co raz wiê kszy na cisk na ko -
nie cz noœæ po pra wy efe kty w no œci rea li zo wa nych za dañ, ja ko œci œwia d czo nych
us³ug oraz do sta r cza nych dóbr, przy ogra ni czo nych za so bach pu b li cz nych. Klu -
czo wym zaœ in stru men tem po li ty ki spo³eczno -go spoda r czej Unii Eu ro pe j skiej
jest efe kty w noœæ wyda t ko wa nia œro d ków z bud¿etu Unii Europejskiej.
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2  T. Lu bi ñ ska (red.): Nowe zarz¹dza nie pu b li cz ne – sku te cz noœæ i efe kty w noœæ. Bu d¿et za da nio wy 
w Pol sce, Di fin, Wa r sza wa 2009, s. 33.

3  Skrypt Zarz¹dza nie fi nan sa mi pub li cz ny mi – na rzê dzia zarz¹dza nia fi nan sa mi pub li cz ny mi oraz
efe kty w ne spo so by wyda t ko wa nia œro d ków pu b li cz nych, s. 3, http://dsc.kprm.gov.pl/si tes/de fa ult/fi -
les/pli ki/73_0.pdf.

4  J. Kle er, A. Ka r pi ñ ski, S. Owsiak: Spór o przysz³oœæ se kto ra pub li cz ne go, Wa r sza wska Dru ka r nia 
Na uko wa PAN, Wa r sza wa 2005, s. 19.

5 R.S. Ka p lan, D.P. No r ton: Stra te gi cz na ka r ta wy ni ków. Jak prze³o¿yæ stra te giê na dzia³anie, Wy -
daw ni c two  Na uko we PWN, Wa r sza wa 2001, s. 167.



Œwia to wy kry zys go spo da r czy, któ ry roz pocz¹³ siê w 2008 r. przy czy ni³ siê do
wzro stu zad³u¿e nia oraz spo wo do wa³ pro ble my w za cho wa niu rów no wa gi bu d¿e -
to wej w wie lu pa ñ stwach. Na sku tek kry zy su fi nan so we go i go spo dar cze go wie le
rz¹dów pañstw sta nê³o przed po wa ¿ ny mi wy zwa nia mi. Za ist nia³a ko nie cz noœæ
po dej mo wa nia nie zbêd nych dzia³añ za pe w niaj¹cych sta³¹ kon tro lê nad wy da t ka -
mi pub li cz ny mi, przy jed no cze s nej po trze bie sty mu lo wa nia roz wo ju go spo dar -
cze go. Kszta³to wa nie siê sa l da ra chun ku ob ro tów bie¿¹cychw po szcze gó l nych
kra jach pocz¹wszy od 2007 r. przedstawiono w tabeli 1.

W celu ogra ni cze nia ry zy ka wzro stu de fi cy tu na ra chun ku ob ro tów bie¿¹cych
oraz za cho wa nia rów no wa gi p³at ni czej nie zbêd nym oka za³o siê prze pro wa dze nie 
re fo r my fi nan sów pu b li cz nych. W po szcze gó l nych pa ñ stwach po dej mu je siê dzia -
³ania w kie run ku ci¹g³ego uspra w nia nia ist niej¹cych me tod zarz¹dza nia œro d ka -
mi pub li cz ny mi. Po szu ku je siê inno wa cy j nych roz wi¹zañ, któ re za pe w ni³yby jak 
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Ta be la 1. Sa l do ra chun ku ob ro tów bie¿¹cych bi lan su p³at ni cze go w la tach 2007–2020 (% PKB)

îród³o: Ta b le A11. Ad van ced Eco no mies: Ba lan ce on Cur rent Ac co unt (Per cent of GDP), World Eco no -
mic and Fi nan cial Su r ve ys World Eco no mic Ou t lo ok Une ven Growth Short- and Long- Term Fa c tors,
In ter na tio nal Mo ne ta ry Fund April 2015, s. 188, https://www.imf.org/ex te r nal/pubs/ft/weo/2015/ 01/pdf/
text.pdf.



naj wiêksz¹ sku te cz noœæ w wyda t ko wa niu œro d ków pu b li cz nych. Zgod nie z wy -
mo ga mi za wa r ty mi w pa kcie sta bi l no œci i wzro stu za wa r tym przez pa ñ stwa
cz³on ko wskie Unii Eu ro pe j skiej: de fi cyt bu d¿e to wy (pla no wa ny lub rze czy wi -
sty) nie mo¿e prze kro czyæ – 3% PKB, a wska Ÿ nik zad³u¿e nia nie mo¿e byæ wy ¿ -
szy ni¿ 60% lub po wi nien ma leæ w kie run ku tej wa r to œci. 

Kszta³to wa nie siê de fi cy tu bu d¿e to we go oraz d³ugu pub li cz ne go w sto sun ku
do PKB w pa ñ stwach UE przed sta wio no w ta be li 2.

W pol skiej ad mi ni stra cji pu b li cz nej rów nie¿ d¹¿y siê nie ustan nie do po pra wy
sku te cz no œci jej dzia³ania oraz ra cjo nal ne go i efe kty w ne go go spo daro wa nia œro d -
ka mi pub li cz ny mi. W tym celu w Pol sce od 1 sty cz nia 2010 r. wpro wa dzo no
ustaw¹ o fi nan sach pu b li cz nych obo wi¹zek kon tro li zarz¹dczej w jed no stkach
sek to ra fi nan sów pu b li cz nych6. Zgod nie z jej po sta no wie niami dzia³ania po dej -
mo wa ne w ra mach kon tro li zarz¹dczej po win ny za pe w niæ re a li za cjê ce lów w spo -
sób zgod ny z pra wem, efe kty w ny, osz czêd ny i te r mi no wy. Wpro wa dzo ne zo sta³o
bu d¿e to wa nie za da nio we, któ re w prze ciw ie ñ stwie do tra dy cy j nych sy ste mów
zarz¹dza nia za pe w nia wiêksz¹ prze j rzy stoœæ fi nan sów pu b li cz nych, jak rów nie¿
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Ta be la 2. Sa l do i d³ug se kto ra in sty tu cji rz¹do wych i sa morz¹do wych 2010–2013 (w % PKB)

îród³o: Eu ro stat: http://ec.eu ro pa.eu/eu ro stat/sta ti stics ex p la i ned/in dex.php/File: Pu b lic_ba lan ce_and_ge -
ne ral_go ve r n ment_debt,_201013_(%C2%B9)_(%25_of_GDP)_YB15.png

6 Usta wa z 27 sie r p nia 2009 r. o fi nan sach pu b li cz nych (DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.).



do sta r cza in fo r ma cji o wy ni kach re a li za cji za dañ pu b li cz nych, któ re mo ¿ na mie -
rzyæ za po moc¹ od po wie d nio do bra nych mie r ni ków.

Wdra ¿a nie sy ste mu bu d¿e to wa nia za da nio we go oraz pla no wa nia wie lole t nie -
go sta³o siê jed nym z naj istot nie j szych ele men tów re fo r my fi nan sów pu b li cz nych 
w Pol sce. Bu d¿et za da nio wy jest na rzê dziem spe³niaj¹cym wy mo gi ja w no œci go -
spo dar ki bu d¿e to wej, umo ¿ li wiaj¹cym spra w ne zarz¹dza nie za da nia mi pub li cz -
ny mi oraz osi¹ga nie usta lo nych ce lów. Jest on me tod¹ pla no wa nia po le gaj¹ca na
zarz¹dza niu fi nan sa mi pub li cz ny mi przez re zu l ta ty, po le gaj¹c¹ na powi¹za niu
ka ¿ de go wy da t ku ze œro d ków pu b li cz nych z mie rza l nym ce lem bu d¿e to wym.
Wspó³cze s ne pla no wa nie wy da t ków ze œro d ków pu b li cz nych po win no w spo sób
bar dziej prze j rzy sty do sta r czaæ in fo r ma cji ob ra zuj¹cych powi¹za nie po nie sio -
nych ko sztów z osi¹gniê ty mi re zul ta ta mi. 

1. Ge ne za i isto ta po jê cia kon tro li zarz¹dczej a au dyt
we wnê trz ny

Zgod nie ze S³ow ni kiem jê zy ka pol skie go kon tro la to po rów na nie sta nu fa kty -
cz ne go ze sta nem wy ma ga nym i usta la nie ewen tu a l nych od stêpstw, spra w dza nie, 
czy coœ jest zgod ne z obo wi¹zuj¹cymi prze pi sa mi; nad zór nad czymœ, czu wa nie
nad pra wid³owym prze bie giem cze goœ, wp³yw na roz wój wy da rzeñ7.

Te o riê kon tro li za pocz¹tko wa³ w pol skiej li te ra tu rze na uko wej K. Ada mie cki. 
Naj pe³nie jszy wyk³ad ro zu mie nia isto ty, roli i za dañ kon tro li za war³ w ar ty ku le
„Kon tro la jako za sa da na uko wej or ga ni za cji”, „Przegl¹d Or ga ni za cji” nr 5/19278. 
Ada mie cki usta no wi³ w na uko wej li te ra tu rze z za kre su te o rii (na uki) zarz¹dza nia 
ka non ana li zy kon tro li, okre œli³ jej rolê i zna cze nie w pro ce sie zarz¹dza nia. Okre -
œli³ kon tro lê jako jedn¹ z czte rech faz (eta pów) na uko wej or ga ni za cji (zarz¹dza -
nia): ana li zy, pla nu, wy ko na nia i kon tro li. W jego ro zu mie niu przed kon trol¹
stoj¹ dwa wa¿ne zadania: 
1) spra w dza nie, czy wy ko na nie zga dza siê z pla nem, czy li wzo r cem, któ ry zo sta³

usta lo ny na pod sta wie ana li zy; wy ka za nie sto p nia od chy le nia wy ko na nia od
wzo r ca,

2) wska za nie przy czyn od chy leñ wy ko na nia od usta lo ne go pla nu (wzo r ca), któ re 
po zwol¹ usta liæ na stê p ny, bar dziej do sko na³y plan (wzo rzec).
Wed³ug K. Ada mie c kie go ce lem ci¹g³ej kon tro li jest do pro wa dze nie do po -

wsta nia co raz to mnie j szych od chy leñ miê dzy pla nem a wy ko na niem (sta nem
rze czy wi stym). Ko nie cz ne jest fo r mu³owa nie mie rza l nych wzo r ców (mie r ni ków) 
jako od nie sieñ w pro ce sie kon tro li. Na uko we zarz¹dza nie przez kon tro lê jest wa -
run kiem spra w ne go i ra cjo nal ne go dzia³ania w ka ¿ dej dzie dzi nie. K. Ada mie cki
pod kre œla³ przy tym, ¿e kon tro la po win na byæ prze pro wa dza na w spo sób osz -
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7 Nowy s³ow nik jê zy ka pol skie go, PWN, Wa r sza wa 2002, s. 353-354.
8 B.R. Kuc: Kon tro la w sy ste mie zarz¹dza nia. Fun kcje i dys fun kcje, Wy daw ni c two PTM, Wa r sza -

wa 2006, s. 13-17.



czêd ny, z na sta wie niem na osi¹gniê cie naj wiê ksze go wy ni ku u¿y te cz ne go przy
mnie j szym nak³ad zie œro d ków, tj. kon tro la nie po win na byæ zbyt z³o¿o na i ko -
szto w na. Nie mo¿e byæ te¿ nad mie r na, gdy¿ kon tro la jest œro d kiem w zarz¹dza -
niu, a nie ce lem. K. Ada mie cki twier dzi³, ¿e kon tro la po win na sku piaæ siê na ele -
men tach stra te gi cz nych, uw z glêd niaj¹c sto pieñ wa ¿ no œci czyn ni ków, któ re mog¹ 
mieæ wp³yw na wy nik wy ko na nia i na jego odchylenia od ustalonego wzorca.

Pol ska je sz cze przed przyst¹pie niem do Unii Eu ro pe j skiej jako kraj kan dy da -
cki zo bo wi¹zana zo sta³a do opra co wa nia i wdro ¿e nia sy ste mu zarz¹dza nia fi nan -
so we go i kon tro li, zw³asz cza w jed no stkach se kto ra fi nan sów pu b li cz nych, w celu 
za pe w nie nia go spo dar no œci i efe kty w no œci gro ma dze nia i wyda t ko wa nia œro d -
ków pu b li cz nych oraz go spo daro wa nia mie niem. Wy mo giem by³o rów nie¿
wpro wa dze nie au dy tu we wnê trz ne go, jako na rzê dzia oce ny i do ra dz twa dla ka -
dry zarz¹dzaj¹cej oraz uw z glêd nie nie miê dzyna ro do wych stan dar dów kon tro li
fi nan so wej i au dy tu we wnê trz ne go. Dzia³ania te mia³y na celu za dba nie nie ty l ko
o na ro do we in te re sy fi nan so we, ale rów nie¿ ca³ej Wspól no ty. Wi¹za³y siê one ze
zdys cypli no wa niem i ra cjo na li zacj¹ wyda t ko wa nia œro d ków pu b li cz nych po -
chodz¹cych z Unii Eu ro pe j skiej, za pe w nie niem pra wid³owe go ich wykorzystania 
i zapobieganiem nadu¿yciom finansowym.

Kwe stie isto t no œci kon tro li fi nan so wej w sze ro ko ro zu mia nym za kre sie pod -
kre œla ne by³y ju¿ w tra kcie ne go cja cji akce sy j nych i zna laz³y od zwier cied le nie
w do ku men cie Agen da 2000, opra co wa nym przez Ko mi sjê Eu ro pejsk¹. Ko nie cz -
noœæ wpro wa dze nia do ad mi ni stra cji pu b li cz nej au dy tu we wnê trz ne go sta no wi³a
wype³nie nie zo bo wi¹zañ nego cja cy j nych z Uni¹ Eu ro pejsk¹, o czym sta no wi³
roz dzia³ 28 „Kon tro la fi nan so wa”. In sty tu cja au dy tu we wnê trz ne go zo sta³a
wpro wa dzo na do pol skie go usta wo da w stwa w wy ni ku no we li za cji usta wy o fi -
nan sach pu b li cz nych ustaw¹ z 27 li pca 2001 r.9 Usta wa okre œli³a de fi ni cjê au dy tu
we wnê trz ne go jako: „ogó³ dzia³añ, przez któ re kie ro w nik jed no stki uzy sku je
obie ktywn¹ i nie za le¿n¹ oce nê fun kcjo no wa nia jed no stki w za kre sie go spo dar ki
fi nan so wej pod wzglê dem le ga l no œci, go spo dar no œci, ce lo wo œci, rze te l no œci, a tak ¿e 
prze j rzy sto œci i ja w no œci”. Dzia³ania au dy tu we wnê trz ne go zo sta³y ukie run ko -
wa ne na kwe stie dzia³al no œci fi nan so wej.

Ko le j na no we li za cja usta wy o fi nan sach pu b li cz nych ustaw¹ z 30 cze r w ca
2005 r. o fi nan sach pu b li cz nych10 wpro wa dzi³a now¹ de fi ni cjê au dy tu we wnê trz -
ne go na kie ro wuj¹c¹ jego dzia³ania g³ów nie na oce nê pe w no œci osi¹ga nia ce lów,
oraz po sze rzo ne o czyn no œci do ra d cze. Wy ¿ej wy mie nio na usta wa zde fi nio wa³a
au dyt we wnê trz ny jako: „ogó³ dzia³añ obe j muj¹cych nie za le ¿ ne ba da nie sy ste -
mów zarz¹dza nia i kon tro li w jed no st ce, w tym pro ce dur kon tro li fi nan so wej,
w wy ni ku któ re go kie ro w nik jed no stki uzy sku je obie ktywn¹ i nie za le¿n¹ oce nê
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9  Usta wa z 27 li pca 2001 r. o zmia nie usta wy o fi nan sach pu b li cz nych, usta wy o or ga ni za cji i try bie 
pra cy Rady Mi ni strów oraz za kre sie dzia³ania mi ni strów, usta wy o dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej oraz
usta wy o s³u¿ bie cy wi l nej (DzU z 2001 r. nr 102, poz. 1116).

10  Usta wa z 30 cze r w ca 2005 r. o fi nan sach pu b li cz nych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104).



adek wa t no œci, efe kty w no œci i sku te cz no œci tych sy ste mów oraz czyn no œci do ra d -
cze, w tym sk³ada nie wnio sków, maj¹ce na celu usprawnienie funkcjonowania
jednostki”.

Na stê p nie, z uwa gi na po trze bê zwiê ksze nia za kre su i sku te cz no œci kon tro li
we wnê trz nej w jed no stkach se kto ra fi nan sów pu b li cz nych, po jê cie „kon tro li fi -
nan so wej” zo sta³o zast¹pio ne okre œle niem o sze r szym zna cze niu: „kon tro la
zarz¹dcza”. 

Wed³ug in ter pre ta cji Depa r ta men tu Au dy tu Se kto ra Fi nan sów Pu b li cz nych
prze wa ¿aj¹ca czêœæ ele men tów „kon tro li zarz¹dczej”, w tym cele i stan dar dy, nie
sta no wi¹ no wo œci w pol skiej ad mi ni stra cji pu b li cz nej. Kon tro la zarz¹dcza, wpro -
wa dzo na jako nowe po jê cie w prze pi sach pra wa po wszech nie obo wi¹zuj¹cego, nie 
two rzy co do za sa dy no wych i do ty ch czas nie zna nych wy ma gañ w za kre sie
zarz¹dza nia w ad mi ni stra cji11.

Sy stem kon tro li zarz¹dczej ma na celu u³atwie nie zarz¹dza nia or ga ni zacj¹
w spo sób uporz¹dko wa ny. Wdro ¿e nie kon tro li zarz¹dczej wi¹¿e siê z wpro wa -
dze niem obo wi¹zku sto so wa nia okre œlo nych na rzê dzi s³u¿¹cych do usu niê cia
s³abo œci za uwa ¿o nych a prio ri przez usta wo da w cê (np. w za kre sie obo wi¹zku pla -
no wa nia dzia³al no œci w dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej)12. 

Sy stem kon tro li zarz¹dczej opa r ty jest na mo de lu kon tro li we wnê trz nej
COSO oraz na wska zów kach dla stan dar dów kon tro li we wnê trz nej INTOSAI
do tycz¹cych se kto ra pub li cz ne go13, zna nej w se kto rze pry wa t nym go spo dar ki
i w ad mi ni stra cji pu b li cz nej in nych pañstw oraz w ad mi ni stra cji KE jako kon tro -
la we wnê trz na (in ter nal control).

Po jê cie kon tro li zarz¹dczej czê sto nies³usz nie ro zu mia ne jest jako ko le j ny ro -
dzaj kon tro li. Zgod nie z wy ty cz ny mi Mi ni ste r stwa Fi nan sów, kon tro li
zarz¹dczej nie po win no uto ¿ sa miaæ siê z we wnêtrzn¹ kon trol¹ fi nan sow¹, jak te¿
ogra ni czaæ jej do wy ko ny wa nia sa mych czyn no œci kon tro l nych. Kon tro la
zarz¹dcza jest sy ste mem bar dziej z³o¿o nym od tra dy cy j nie po j mo wa nej kon tro li
w ad mi ni stra cji pu b li cz nej. Jej za da niem jest spra wiæ, aby ce lem po sta wio ne
przed jed no stka mi se kto ra fi nan sów pu b li cz nych zosta³y osi¹gniête. 

Kon tro la we wnê trz na (in ter nal con trol), te r min u¿y wa ny w an glo sa skim ro -
zu mie niu tego s³owa, za rów no w przed siê bio r stwach, jak i ad mi ni stra cji pu b li cz -
nej, oz na cza ze spó³ roz wi¹zañ zna j duj¹cych siê wewn¹trz po szcze gó l nych in sty -
tu cji, do pa so wa nych do cha ra kte ru jed no stki oraz rea li zo wa nych przez ni¹
za dañ, za bez pie czaj¹cy przed nie wy ko na niem za dañ, mar no tra wie niem za so bów
oraz wbu do wa nych w bie¿¹c¹ dzia³al noœæ14.
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11  De pa r ta ment Au dy tu Se kto ra Fi nan sów Pu b li cz nych, Kon tro la zarz¹dcza w se kto rze fi nan sów
pu b li cz nych. Isto ta, uno r mo wa nia pra w ne i oto cze nie. Ko m pen dium wie dzy (wer sja 1.0), Wa r sza wa,
luty 2012 r., www.gov.pl, s. 18.

12  K. Wi nia r ska (red.): Kon tro la zarz¹dcza w jed no stkach se kto ra fi nan sów pu b li cz nych, Wo l ters
Klu wer Pol ska Sp. z o.o., Wa r sza wa 2012 s. 7.

13  K. Wi nia r ska (red.): Kon tro la zarz¹dcza w jed no stkach…, op. cit., s. 21.
14  Ta m ¿e, s. 24.



Po jê cie kon tro li zarz¹dczej zo sta³o wpro wa dzo ne do porz¹dku pra wne go
ustaw¹ z 27 sie r p nia 2009 r.15. Pod sta wy or ga ni za cji kon tro li zarz¹dczej, jej cele
oraz kry te ria zo sta³y okre œlo ne w od rê b nym Roz dzia le 6 Dzia³u I Za sa dy fi nan -
sów pu b li cz nych (art. 68-71 usta wy). Zgod nie z za pi sa mi usta wy (art. 68 ust. 1)
kon tro lê zarz¹dcz¹ sta no wi: „ogó³ dzia³añ po dej mo wa nych dla za pe w nie nia re -
a li za cji ce lów i za dañ w spo sób zgod ny z pra wem, efe kty w ny, osz czêd ny i te r mi -
no wy”.

Przy to czo ne po wy ¿ej za pi sy usta wy wska zuj¹, ¿e in sty tu cja kon tro li zarz¹d -
czej za wie ra w swej na zwie wy ra Ÿ ne odwo³anie do zarz¹dza nia jed nostk¹, przy
czym naj istot nie j szym jej ele men tem jest sy stem wy zna cza nia ce lów i za dañ oraz
moni to ro wa nia sto p nia ich re a li za cji. Ce lem usta wo da w cy wpro wa dzaj¹cego
kon tro lê zarz¹dcz¹ by³o ob jê cie jej za kre sem wszy stkich aspe któw dzia³al no œci
jednostki. 

Wpro wa dze niem kon tro li zarz¹dczej zo sta³a za ini cjo wa na inno wa cy j noœæ
w zarz¹dza niu jed no stka mi se kto ra fi nan sów pu b li cz nych. Po le ga ona prze de
wszy stkim na zmia nie spo so bu pa trze nia na jed no stkê: ode jœcia od sku pia nia siê
na za pe w nie niu zgod no œci z prze pi sa mi pra wa w po szcze gó l nych aspe ktach jej
dzia³al no œci na rzecz spo j rze nia na jed no stkê ca³oœcio wo w kon te k œcie ce lów, ja -
kie ma do zrea li zo wa nia16. No wa to r stwo roz wi¹zañ przy jê tych w ra mach kon tro li 
zarz¹dczej po le ga na wpro wa dze niu ele men tu roz li czal no œci sto p nia osi¹gniê cia
pla no wa nych ce lów i za dañ przy wy ko rzy sta niu od po wied nich mie r ni ków. Na -
stê pu je na kie ro wa nie na re a li za cjê ce lów, a nie jak do tej pory, na dzia³ania, bez
zwracania uwagi na efekty.

Zno weli zo wa na usta wa zo bo wi¹zuje do za pe w nie nia fun kcjo no wa nia ade k -
wa t nej, sku te cz nej i efe kty w nej kon tro li zarz¹dczej ju¿ nie ty l ko kie ro w ni ka jed -
no stki se kto ra fi nan sów pu b li cz nych, ale ta k ¿e na le ¿y do obo wi¹zków mi ni stra
kie ruj¹cego da nym dzia³em ad mi ni stra cji rz¹do wej, wó j ta, bu r mi strza, pre zy -
den ta mia sta, prze wod nicz¹cego zarz¹du jed no stki samorz¹du terytorialnego.

Zgod nie z prze pi sa mi usta wy o fi nan sach pu b li cz nych za wa r ty mi w Roz dzia -
le 6 Dzia³u I, na dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej spo czy wa obo wi¹zek opra co wa -
nia pla nu dzia³ania i spra wo z da nia z wy ko na nia tego pla nu oraz z³o¿e nie oœwia d -
cze nia o sta nie kon tro li zarz¹dczej. Mi ni ster kie ruj¹cy dzia³em mo¿e zo bo wi¹zaæ
kie ro w ni ka jed no stki w dzia le do sporz¹dza nia pla nu dzia³al no œci, spra wo z da -
nia z jego wy ko na nia oraz sk³ada nia oœwia d czeñ o sta nie kon tro li zarz¹dczej.
Wójt, bu r mistrz, pre zy dent mia sta lub prze wod nicz¹cy zarz¹du jed no stki sa -
morz¹du tery to rial ne go rów nie¿ mog¹ sporz¹dziæ plan dzia³al no œci, spra wo z da -
nie i oœwia d cze nie o sta nie kon tro li zarz¹dczej, przy sto so wuj¹c do sa morz¹du
tery to rial ne go roz wi¹za nia wy zna czo ne dla ad mi ni stra cji rz¹do wej. Wdro ¿e nie
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15  Usta wa z 27 sie r p nia 2009 r. o fi nan sach pu b li cz nych (DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1240).
16  De pa r ta ment Po li ty ki Wy da t ko wej Mi ni ste r stwo Fi nan sów: Kon tro la zarz¹dcza w jed no stkach

sa morz¹du tery to rial ne go, Biu le tyn nr 1 (14)2015, Wa r sza wa, ma rzec 2015, s. 5.



tych roz wi¹zañ wy ma ga jed nak wy da nia przez or gan sta no wi¹cy lub wy ko na w -
czy jed no stki sa morz¹du tery to rial ne go w³aœci we go aktu nor maty w ne go17.

W celu za pe w nie nia efe kty w ne go fun kcjo no wa nia kon tro li zarz¹dczej ko nie -
cz ne s¹ akty w ne i sku te cz ne dzia³ania za rów no ze stro ny kie ro w ni ka jed no stki,
jak i wszy stkich osób na sta no wi skach kie ro w ni czych, bior¹cych udzia³ w za -
rz¹dza niu jed nostk¹. Nie zbêd ne jest sto so wa nie sze re gu me cha ni z mów kon tro l -
nych w fo r mie re gu la mi nów, in stru kcji, pro ce dur, za sad po stê po wa nia oraz po -
wie rza nia obowi¹zków i upowa¿nieñ.

Nad rzêd nym ce lem kon tro li zarz¹dczej jest d¹¿e nie do za pe w nie nia wy so kie -
go po zio mu zarz¹dza nia jed nostk¹, w tym uspra w nia nie ³adu orga niza cyj ne go.
Obe c nie obo wi¹zuj¹ca usta wa o fi nan sach pu b li cz nych sta no wi, ¿e ce lem kon tro -
li zarz¹dczej jest za pe w nie nie w szcze gó l no œci18:
1) zgod no œci dzia³al no œci z prze pi sa mi pra wa oraz pro ce du ra mi we wnê trz ny mi;
2) sku te cz no œci i efe kty w no œci dzia³ania;
3) wia ry god no œci spra wo z dañ;
4) ochro ny za so bów;
5) prze strze ga nia i pro mo wa nia za sad ety cz ne go po stê po wa nia;
6) efe kty w no œci i sku te cz no œci przep³ywu in fo r ma cji;
7) zarz¹dza nia ry zy kiem.

Za da niem kon tro li jest wiêc iden tyfi ko wa nie ne ga ty w nych zja wisk, któ re za -
gra ¿aj¹ dzia³al no œci jed no stek se kto ra fi nan sów pu b li cz nych, usta la nie ich przy -
czyn roz mia rów i sku t ków, jak rów nie¿ wska za nie osób odpo wie dzia l nych za po -
dej mo wa nie ade k wa t nych dzia³añ maj¹cych na celu za po bie ga nie b¹dŸ mi ni ma-
li zo wa nie po wsta wa nia od chy leñ od usta lo nych norm w przysz³oœci.

U¿y te przez usta wo da w cê w art. 68 ust. 2 usta wy o fi nan sach pu b li cz nych sfo r -
mu³owa nie: „za pe w nie nia w szcze gó l no œci” oz na cza, ¿e usta wa wy mie nia ty l ko
przyk³ado we cele i nie sta no wi¹ one ka ta lo gu za mkniê te go. Wy mie nio ne w usta -
wie cele kon tro li zarz¹dczej s³u¿¹ jako pe w ne go ro dza ju zbiór dro go wska zów dla
or ga nów zarz¹dzaj¹cych oraz per so ne lu pra cow ni cze go19.

Istotn¹ po moc dla kie ro w ni ka jed no stki w rea li zo wa niu przy jê tych ce lów i za -
dañ w ra mach spra wo wa nia kon tro li zarz¹dczej po win na za pe w niaæ dzia³al noœæ
au dy tu we wnê trz ne go. Obe c ne uwa run ko wa nia pra w ne do tycz¹ce dzia³al no œci
au dy tu we wnê trz ne go za wa r te s¹ w Dzia le VI usta wy o fi nan sach pu b li cz nych:
„Au dyt we wnê trz ny oraz ko or dy na cja au dy tu we wnê trz ne go w jed no stkach se -
kto ra fi nan sów pu b li cz nych” (art. 272-296). Okre œlaj¹ one au dyt we wnê trz ny
jako dzia³al noœæ nie za le¿n¹ i obie ktywn¹, któ rej ce lem jest wspie ra nie mi ni stra
kie ruj¹cego dzia³em lub kie ro w ni ka jed no stki w re a li za cji ce lów i za dañ przez
sy ste ma tyczn¹ oce nê kon tro li zarz¹dczej oraz czyn no œci do ra d cze. Czyn no œci do -
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17  De pa r ta ment Au dy tu Se kto ra Fi nan sów Pu b li cz nych, Kon tro la zarz¹dcza w se kto rze…,  s. 45.
18  Usta wa z 27 sie r p nia 2009 r. o fi nan sach pu b li cz nych (DzU z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
19  P. So³tyk: Kon tro la zarz¹dcza i au dyt w jed no stkach sa morz¹do wych. Pro je kto wa nie oraz me to -

dy oce ny sy ste mu zarz¹dza nia, Wy daw ni c two C.H. Beck, Wa r sza wa 2013, s. 45-46.



ra d cze do tycz¹ w szcze gó l no œci adek wa t no œci, sku te cz no œci i efe kty w no œci kon -
tro li zarz¹dczej w dzia le ad mi ni stra cji rz¹do wej lub jed no st ce.

Z uwa gi na to, ¿e kon tro la zarz¹dcza obe j mu je wie le me cha ni z mów ko ry -
guj¹cych i sa mo re gu luj¹cych, po win na byæ rea li zo wa na w spo sób nie inwa zy j ny,
przy przy jê ciu za³o¿e nia ¿e naj lepsz¹ form¹ kon tro li jest sa mo kon tro la, któ ra po -
win na byæ od po wie d nio sty mu lo wa na i wspierana.

2. Po zio my kon tro li zarz¹dczej a odpo wie dzia l noœæ
za fun kcjo no wa nie kon tro li zarz¹dczej

w jed no stkach se kto rze fi nan sów pu b li cz nych

Zgod nie z prze pi sa mi usta wy o fi nan sach pu b li cz nych sy stem kon tro li
zarz¹dczej  fun kcjo nu je na dwóch po zio mach, któ re zo sta³y za pre zen towa ne w ta -
be li 3.

Ta be la 3. Po zio my kon tro li zarz¹dczej w se kto rze fi nan sów pu b li cz nych

Ob sza ry kon tro li
zarz¹dczej

Po zio my kon tro li zarz¹dczej

I po ziom (we wnê trz na kon tro la
zarz¹dcza)

II po ziom (ze w nê trz na kon tro la
zarz¹dcza)

Se ktor ad mi ni stra cji rz¹do wej

Mi ni ste r stwo Obe j mu je sy stem kon tro li zarz¹dczej
fun kcjo nuj¹cy w mi ni ste r stwie, za któ ry
odpo wie dzia l noœæ po no si mi ni ster 
(jako kie ro w nik jed no stki)

Jed no stki se kto ra fi nan -
sów pu b li cz nych fun kcjo -
nuj¹ce w ra mach se kto ra
ad mi ni stra cji rz¹dowej

Obe j mu je sy stem kon tro li zarz¹dczej
fun kcjo nuj¹cy w po szcze gó l nych jed no stkach 
se kto ra fi nan sów pu b li cz nych, za któ ry 
odpo wie dzia l noœæ po no si kierownik danej
jednostki

Obe j mu je sy stem kon tro li za-
rz¹dczej fun kcjo nuj¹cy w da -
nym dzia le ad mi ni stra cji rz¹do -
wej, za któ ry odpo wie dzia l noœæ
po no si mi ni ster kie ruj¹cy da nym 
dzia³em ad mi ni stra cji rz¹do wej

Se ktor ad mi ni stra cji sa morz¹do wej

Urz¹d gmi ny, mia sta, sta -
ro stwo po wia to we, urz¹d
ma r sza³ko wski

Obe j mu je sy stem kon tro li zarz¹dczej fun k cjo -
nuj¹cy w urzê dzie gmi ny, mia sta, sta ro stwa
po wia to we go lub urzê du ma r sza³ko wskie go,
za któ ry odpo wie dzia l noœæ po no si wójt, 
bu r mistrz, pre zy dent mia sta, sta ro sta 
lub ma r sza³ek wo je wó dz twa (JST)

Jed no stki pod leg³e orga -
niza cy j nie w ra mach
stru ktu ry orga niza cy j nej
jed no stek sa morz¹du
tery to rial ne go (JST)

Obe j mu je sy stem kon tro li zarz¹dczej
fun kcjo nuj¹cy w da nej jed no st ce sa morz¹du
tery to rial ne go, za któ ry odpo wie dzia l noœæ po -
no si kie ro w nik da nej jed no stki sa morz¹du
tery to rial ne go

Obe j mu je sy stem kon tro li za-
rz¹dczej fun kcjo nuj¹cy w ca³ej
JST, za któ ry odpo wie dzia l noœæ
po no si wójt, bu r mistrz, pre zy -
dent mia sta, sta ro sta lub ma r -
sza³ek wo je wó dz twa (JST)

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie art. 69 ust. 1 usta wy o fi nan sach pu b li cz nych z 27 sie r p nia
2009 r. (DzU z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Stan dar dów Kon tro li Zarz¹dczej20.
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Zarz¹dza nie ka¿d¹ or ga ni zacj¹ po win no pro wa dziæ do wy bo ru i po szu ki wa nia 
naj bar dziej op ty ma l nych roz wi¹zañ, za pe w niaj¹cych osi¹ga nie za³o¿o nych ce lów 
i za dañ, rea li zo wa nych zgod nie z przy jê ty mi pro ce du ra mi i za sa da mi po stê po wa -
nia. Za kres odpo wie dzial no œci za wdro ¿e nie i fun kcjo no wa nie komp le kso we go
sy ste mu kon tro li zarz¹dczej po ka za no w ta be li 4.

Ta be la 4. Za kres odpo wie dzial no œci za fun kcjo no wa nie kon tro li zarz¹dczej w se kto rze fi nan sów
pu b li cz nych

Oso ba odpo wie dzia l na Ob sza ry kon tro li zarz¹dczej Za da nia

Mi ni ster Mi ni ste r stwo Za pe w nie nie ade kwa t ne go, sku te cz ne go i efe k -
ty w ne go sy ste mu kon tro li zarz¹dczej jako
kie ro w nik jednostki 

Dzia³ ad mi ni stra cji rz¹do wej Za pe w nie nie ade kwa t ne go, sku te cz ne go i efe k -
ty w ne go sy ste mu kon tro li zarz¹dczej jako
mi ni ster kieruj¹cy dzia³em

Wójt (bu r mistrz, pre zy -
dent mia sta), sta ro sta oraz 
ma r sza³ek wo je wó dz twa

Urz¹d gmi ny, urz¹d mia sta,
sta ro stwo po wia to we, urz¹d
ma r sza³ko wski (JST)

Za pe w nie nie ade kwa t ne go, sku te cz ne go i efe k -
ty w ne go sy ste mu kon tro li zarz¹dczej jako oso ba
zarz¹dzaj¹ca sy ste mem kon tro li zarz¹dczej w JST

Kie ro w nik jed no stki Jed no stka se kto ra fi nan sów
pu b li cz nych

Za pe w nie nie ade kwa t ne go, sku te cz ne go i efe k -
ty w ne go sy ste mu kon tro li zarz¹dczej jako kie-
ro w nik jed no stki se kto ra finansów publicznych

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie art. 69 ust. 1 usta wy o fi nan sach pu b li cz nych z 27 sie r p nia
2009 r. (DzU z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Stan dar dów Kon tro li Zarz¹dczej21.

3. Stan dar dy kon tro li zarz¹dczej

Pod sta wo we wy ma ga nia od nosz¹ce siê do kon tro li zarz¹dczej w jed no stkach
se kto ra fi nan sów pu b li cz nych okre œlaj¹, opub li ko wa ne przez Mi ni stra Fi nan sów 
– na pod sta wie de le ga cji usta wo wej za wa r tej w art. 69 ust. 3 usta wy o fi nan sach
pu b li cz nych w Za³¹czni ku do Ko mu ni ka tu nr 23 z 16 grud nia 2009 r. Stan dar dy
kon tro li zarz¹dczej dla se kto ra fi nan sów pu b li cz nych22. Ich treœæ sta no wi
uporz¹dko wa ny zbiór wska zó wek, któ re oso by odpo wie dzia l ne za fun kcjo no wa -
nie kon tro li zarz¹dczej po win ni wy ko rzy staæ do two rze nia, oce ny i do sko na le nia
sy ste mów kon tro li zarz¹dczej w swo ich jed no stkach.

Ce lem wy da nia Stan dar dów Kon tro li Zarz¹dczej jest pro mo wa nie wdra ¿a nia
w jed no stkach se kto ra fi nan sów pu b li cz nych spó j ne go i jed no li te go mo de lu kon -
tro li zarz¹dczej zgod ne go z miê dzyna rodo wy mi stan dar da mi w tym za kre sie,
uw z glêd niaj¹cego spe cy fi cz ne za da nia jed no stki, któ ra j¹ wdra ¿a i wa run ków
w któ rych dzia³a.

„Stan dar dy kon tro li zarz¹dczej dla se kto ra fi nan sów pu b li cz nych” nie s¹
Ÿród³em pra wa po wszech nie obo wi¹zuj¹cego. Na le ¿y je tra kto waæ jako ogó l ne
wy ty cz ne Mi ni stra Fi nan sów sta no wi¹ce pod sta wê do zor gani zo wa nia kon tro li
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21  Za³¹cznik do Ko mu ni ka tu nr 23 Mi ni stra Fi nan sów z 16 grud nia 2009 r. w spra wie stan dar dów
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22  Ta m ¿e.



zarz¹dczej, przez po szcze gó l ne jed no stki se kto ra fi nan sów pu b li cz nych, jed no -
stki sa morz¹du tery to rial ne go lub mi ni strów kie ruj¹cych dzia³ami ad mi ni stra cji
rz¹do wej, do opra co wa nia op ty ma l nych, bar dziej szcze gó³owych roz wi¹zañ i do -
ku men ta cji, wdra ¿a nia i prze pro wa dza nia pro ce dur ade k wa t nie do w³as nych po -
trzeb. 

Przy opra co wy wa niu stan dar dów kon tro li zarz¹dczej zo sta³y wy ko rzy sta ne
miê dzy naro do we stan dar dy, ta kie jak:
1) Kon tro la we wnê trz na – zin te gro wa na kon ce p cja ra mo wa oraz Zarz¹dza nie

ry zy kiem w przed siê bio r stwie – ra po r ty opra co wa ne przez Ko mi tet Or ga ni za -
cji Spon so ruj¹cych Ko mi sjê Tre a d way (Com mit tee of Spon so ring Or ga ni za -
tions of the Tre a d way Com mis sion – COSO);

2) Wy ty cz ne w spra wie stan dar dów kon tro li we wnê trz nej w se kto rze pu b li cz -
nym – przy jê te w 2004 r. przez Miê dzy na ro dow¹ Or ga ni za cjê Naj wy ¿szych
Or ga nów Kon tro li/Au dy tu (In ter na tio nal Or ga ni za tion of Su pre me Au dit
In sti tu tions – INTOSAI);

3) Zmie nio ne Stan dar dy Kon tro li we wnê trz nej s³u¿¹ce sku te cz ne mu zarz¹dza -
niu Ko mi sji Eu ro pe j skiej przy jê te w 2007 r. [The Re vi sed In ter nal Con trol
Stan dard for Ef fe c ti ve Ma na ge ment SEC (2007) 1341 ap pen dix 1].
Stan dar dy kon tro li zarz¹dczej od nosz¹ siê do piê ciu naj wa¿ nie j szych ele men -

tów fun kcjo no wa nia kon tro li zarz¹dczej. Ele men ty te s¹ za le ¿ ne od sie bie i stan
ka ¿ de go z nich wp³ywa na re a li za cjê wszy stkich ce lów i za dañ da nej jed no stki se -
kto ra fi nan sów pu b li cz nych, jed no stki sa morz¹du tery to rial ne go czy dzia³u ad -
mi ni stra cji rz¹do wej. Wszy stkie z nich pod le gaj¹ oce nie pod wzglê dem kry te riów 
adek wa t no œci, efe kty w no œci i sku te cz no œci. Ka ¿ dy z ele men tów po wi nien byæ
moni to ro wa ny, oce nia ny i po pra wia ny w sposób ci¹g³y i jednoczesny. 

Zgod nie ze wska zów ka mi za wa r ty mi w Stan dar dach Kon tro li Zarz¹dczej sy -
stem kon tro li zarz¹dczej obe j mu je piêæ grup, od po wia daj¹cych po szcze gó l nym
ele men tom kon tro li zarz¹dczej:
1) œro do wi sko we wnê trz ne;
2) cele i zarz¹dza nie ry zy kiem;
3) me cha ni z my kon tro li;
4) in fo r ma cja i ko mu ni ka cja;
5) moni to ro wa nie i oce na.

Cha ra kte ry stykê Stan dar dów Kon tro li Zarz¹dczej w se kto rze fi nan sów pu b li -
cz nych po ka za no w ta be li 5.
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Ta be la 5. Stan dar dy kon tro li zarz¹dczej w se kto rze fi nan sów pu b li cz nych

Lp.
Gru pa

(ka te go ria)
Stan dard Cha ra kte ry styka

1. Œro do wi sko
we wnê trz ne

� Prze strze ga nie wa r to œci ety cz nych
� Ko m pe ten cje za wo do we
� Stru ktu ra orga niza cy j na
� De le go wa nie upra w nieñ

Œro do wi sko we wnê trz ne w ja kim wy ko ny wa ne s¹
przez pra co w ni ków po wie rzo ne im za da nia. 
W spo sób za sad ni czy wp³ywa na ja koœæ kon tro li
zarz¹dczej.

2. Ce le
i zarz¹dza -
nie ry zy kiem

� Mi sja
� Okre œla nie ce lów i za dañ, moni -

to ro wa nie i oce na ich re a li za cji
� Iden ty fi ka cja ry zy ka
� Ana li za ry zy ka
� Re a k cja na ry zy ko

Zarz¹dza nie ry zy kiem ma na celu zwiê ksze nie
pra wdopo dobie ñ stwa osi¹gniê cia ce lów i re a li za cji 
za dañ, pro ces ten na le ¿y od po wie d nio do ku men -
to waæ. Ka ¿ de ry zy ko po win no byæ pod da ne ana li -
zie pod k¹tem pra wdopo dobie ñ stwa wyst¹pie nia
i sku t ków ja kie mo¿e spo wo do waæ.

Ko nie cz ne jest okre œle nie po zio mu akce p to wal-
no œci da ne go ry zy ka jed no st ce. Isto t ne w zarz¹dza -
niu ry zy kiem jest rów nie¿ wdra ¿a nie na czas za pla -
no wa nych dzia³añ i ich moni to ro wa nie.

3. Me cha ni z -
my kon tro li

� Doku men to wa nie sy ste mu kon -
tro li zarz¹dczej

� Nad zór
� Ci¹g³oœæ dzia³al no œci
� Ochro na za so bów
� Szcze gó³owe me cha ni z my kon -

tro li do tycz¹ce ope ra cji fi nan so -
wych i go spo da r czych

� Me cha ni z my kon tro li do tycz¹ce
sy ste mów info rma ty cz nych

Me cha ni z my kon tro li po win ny sta no wiæ od po -
wiedŸ na kon kre t ne ry zy ko. Na le ¿y je do sto so waæ
do spe cy fi cz nych po trzeb jed no stki. Ko szty ich
wdro ¿e nia i sto so wa nia nie po win ny jed nak prze -
kra czaæ uzy ska nych dziê ki nim ogó³u ko rzy œci.
Maj¹ one za sad ni cze zna cze nie dla po pra wne go
zarz¹dza nia œro d ka mi pub li cz ny mi oraz sku te cz ne -
go i efe kty w ne go osi¹ga nia wy zna czo nych ce lów.
Obe j muj¹ one w szcze gó l no œci: re gu la mi ny, pro -
ce du ry, in stru kcje czy za sa dy maj¹ce za pe w niæ, ¿e 
gro ma dze nie i roz dys pono wa nie œro d ków pu b li cz -
nych, jak te¿ go spo daro wa nie mie niem od by waæ
siê bê dzie zgod nie z obo wi¹zuj¹cymi wy ty cz ny mi.

4. In fo r ma cja
i ko mu ni ka -
cja

� Bie¿¹ca in fo r ma cja
� Ko mu ni ka cja we wnê trz na
� Ko mu ni ka cja ze w nê trz na

Za pe w nie nie efe kty w ne go sy ste mu info rma cyj ne -
go jest jed nym z pod sta wo wych wa run ków pra -
wid³owe go i efe kty w ne go fun kcjo no wa nia
dzia³al no œci jed no stki. Oso by zarz¹dzaj¹ce jak
i pra co w ni cy po win ni mieæ za pe w nio ny bie¿¹cy
do stêp do nie zbêd nych in fo r ma cji prze ka zy wa -
nych w spo sób zro zu mia³y dla ich od bio r cy. Isto t -
na jest rów nie¿ spra w na wy mia na in fo r ma cji
z pod mio ta mi zew nê trz ny mi, maj¹cymi wp³yw na
osi¹ga nie ce lów i re a li za cjê za dañ.

5. Moni to ro -
wa nie
i oce na

� Moni to ro wa nie sy ste mu kon tro li
zarz¹dczej

� Sa mo oce na
� Au dyt we wnê trz ny
� Uzy ska nie za pe w nie nia o sta nie

kon tro li zarz¹dczej

Sy stem kon tro li zarz¹dczej po wi nien byæ na
bie¿¹co moni to ro wa ny i oce nia ny przez kie ro w ni -
ka jed no stki oraz ka drê kie ro w nicz¹.

Zi den tyfi kowa ne pro ble my (b³êdy, pomy³ki nie pra -
wid³owo œci itp.) po win ny byæ na bie¿¹co roz wi¹zy -
wa ne, a wy ni ki i re ko men da cje au dy tu
we wnê trz ne go od po wie d nio roz pa try wa ne.
•ród³em isto t nych in fo r ma cji s¹ rów nie¿ okre so we
oce ny sy ste mu kon tro li zarz¹dczej w fo r mie ró ¿ -
nych me tod sa mo oce ny np. kwe stio na riu szy.

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie Stan dar dów kon tro li zarz¹dczej dla se kto ra fi nan sów pu b li cz -
nych (Za³¹cznik do Ko mu ni ka tu nr 23 Mi ni stra Fi nan sów z 16 grud nia 2009 r., DzUrz MF nr 15, poz. 84
z 30 grud nia 2009 r.).
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4. Na rzê dzia kon tro li zarz¹dczej

W pro ce sie kon tro li zarz¹dczej fun kcjo nuj¹cej w da nej or ga ni za cji mog¹ byæ
sto so wa ne na rzê dzia kon tro li za pre zen towa ne w ta be li 6.

Ta be la 6. Na rzê dzia kon tro li zarz¹dczej w se kto rze fi nan sów pu b li cz nych

Na rzê dzia
kon tro li

zarz¹dczej
Cha ra kte ry styka

1. Kon tro la
fi zy cz na

Obe j mu je pro ce du ry bez pie cze ñ stwa, któ re do tycz¹ kon tro li do stê pu. W za le ¿ no œci od
spe cy fi ki jed no stki mo¿e byæ ko nie cz na kon tro la do stê pu np. do:
� za pa sów maj¹cych du¿¹ wa r toœæ lub w celu za bez pie cze nia ich przed zde wa sto wa -

niem, nie uza sad nio nym zu ¿y ciem, sprze da niem itp.,
� po mie sz czeñ i bu dyn ków, gdzie s¹ prze cho wy wa ne okre œlo ne do ku men ty, ksiê gi ra -

chun ko we.

2. Kon tro la
ksiê go wa

Obe j mu je pro ce du ry obo wi¹zuj¹ce przy re je stra cji trans akcji fi nan so wych. 

Przyk³adem mo¿e byæ:
� wpro wa dze nie obo wi¹zku z³o¿e nia ko pii do wo du ban ko we go po twier dzaj¹cego

wyp³atê,
� kon tro la ksiê go wa pro wa dzo na w ra mach sy te mu ra chun ko wo œci maj¹ca na celu wy -

kry wa nie i zg³asza nie nie pra wid³owo œci np. w za kre sie po zio mu osi¹ga nych wy da t ków
w po rów na niu z usta lo nym bu d¿e tem.

3. Kon tro la
pro ce sów

Sta no wi¹ j¹ pro ce du ry wpro wa dzo ne do sto so wa nia w celu za pe w nie nia, ¿e dzia³ania
s¹ po dej mo wa ne wy³¹cz nie z upo wa ¿ nie nia. Przyk³ad mo¿e tu taj sta no wiæ wpro wa dze -
nie wy mo gu:
� akce p ta cji przez wy zna czon¹ oso bê okre œlo nych dzia³añ np. wy da nia de cy zji o za ku -

pie lub za twier dze nia umo wy po wy ¿ej okre œlo ne go pro gu,
� do ku men ta cji w fo r mie ory gi na l nej fa ktu ry za ku pu oraz akce p ta cji oso by po twier -

dzaj¹cej otrzy ma nie to wa rów i wy ko na nie us³ug,
� za twier dze nia przez kie row ni c two wy ¿sze go szcze b la p³at no œci po wy ¿ej po zio mu usta -

lo nej kwo ty. 

4. Kon tro la
za mó wieñ
pu b li cz nych

Sta no wi ona sy ste maty cz ne i ce lo we dzia³ania, któ re pro wadz¹ do usta le nia, czy
pod mio ty fun kcjo nuj¹ce w ob rê bie sy ste mu fi nan sów pu b li cz nych prze strze gaj¹
obo wi¹zuj¹ce no r my i za sa dy okre œlo ne w usta wach, w tym przez:
� usta wê o fi nan sach pu b li cz nych,
� pra wo za mó wieñ pu b li cz nych,
� prze pi sy szcze gó l ne.

W przy pa d ku stwier dze nia sta nu fa kty cz ne go od obo wi¹zuj¹cych norm za cho dzi obo -
wi¹zek pod jê cia dzia³añ w celu re kty fi ka cji prze pro wa dza nych pro ce sów prze ta r go wych.

5. Po dzia³
obo wi¹zków

Jest za rów no na rzê dziem kon tro li, jak i sta no wi nie od zo w ny ele ment wie lu sy ste mów
ste ro wa nia pro ce sa mi w or ga ni za cji. W przy pa d ku trans akcji o wy ¿szym ry zy ku wy ma ga
siê zaan ga ¿o wa nia co naj mniej dwóch osób co ma pro wa dziæ do zmini mali zo wa nia po -
zio mu sza co wa ne go ry zy ka jak rów nie¿ za po bie gaæ po dej mo wa niu niew³aœci wych
dzia³añ. Jed nak roz dzie le nie obo wi¹zków nie mo¿e byæ nad mie r ne, gdy¿ mo¿e ob ni ¿yæ
spra w noœæ or ga ni za cji oraz jej zdo l noœæ do wype³nia nia po sta wio nej przed ni¹ mi sji.

6. Au dyt
we wnê trz ny

Sta no wi kon tro lê kie ro w nicz¹, któ rej przed mio tem jest oce na sku te cz no œci in nych kon -
tro li. Ko mór ka au dy tu we wnê trz ne go fun kcjo nuj¹ca w da nej or ga ni za cji po win na s³u¿yæ
do pro wa dze nia ci¹g³ej oce ny sy ste mów kon tro li oraz opra co wy waæ za le ce nia s³u¿¹ce
po pra wie sku te cz no œci tych sy ste mów.

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie: Wi nia r ska K. (red.): Kon tro la zarz¹dcza w jed no stkach se kto ra
fi nan sów pu b li cz nych, Wo l ters Klu wer Pol ska Sp. z o.o., Wa r sza wa 2012 s. 30-32.
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5. Kon trola zarz¹dcza a bud ¿et za dan iowy

Naj istot nie j szym ele men tem sy ste mu kon tro li zarz¹dczej w ad mi ni stra cji pu -
b li cz nej jest sy stem wy zna cza nia ce lów i za dañ, jak rów nie¿ sy stem moni to ro wa -
nia ich re a li za cji w jed no stkach se kto ra fi nan sów pu b li cz nych. Za cho dzi wiêc
œcis³a za le ¿ noœæ miê dzy sy ste mem kon tro li zarz¹dczej i na rzê dzia mi bu d¿e to wa -
nia zadaniowego.

Istot¹ kon tro li zarz¹dczej jest re a li za cja ce lów i za dañ w spo sób z pra wem, efek -
ty w ny, osz czêd ny i te r mi no wy. Na to miast istot¹ bu d¿e tu za da nio we go jest od po -
wied nia alo ka cja œro d ków pu b li cz nych po przez okre œla nie za dañ, któ rym przy pi -
sa ne s¹ cele i mie r ni ki, jak rów nie¿ wska za ne s¹ oso by odpo wie dzia l ne za ich re a -
li za cjê. Bu d¿et za da nio wy jest za tem na rzê dziem, któ re po win no spro staæ
usta wo wym wy ma ga niom sku te cz no œci i efe kty w no œci dzia³añ po dej mo wa nych
przez de cy den tów i dys po nen tów œro d ków pu b li cz nych, maj¹c na uwa dze efe kty -
w ne zarz¹dza nie œro d ka mi pub li cz ny mi. Umo ¿ li wia on we ry fi ka cjê efe kty w no œci 
dzia³añ, tj. osi¹ga nia jak naj le p szych re zu l ta tów przy ra cjo na l nym wyda t ko wa niu 
œro d ków pu b li cz nych.

Zgod nie z art. 142 pkt. 11 usta wy z 27 sie r p nia 2009 r. o fi nan sach pu b li cz nych 
do pro je ktu usta wy bu d¿e to wej do³¹cza siê uza sad nie nie za wie raj¹ce w szcze gó l -
no œci skon soli do wa ny plan wy da t ków sporz¹dza ny w uk³ad zie za da nio wym na
rok bu d¿e to wy i dwa ko le j ne lata do tycz¹cy pa ñ stwo wych jed no stek bu d¿e to -
wych, pa ñ stwo wych fun du szy ce lo wych, agen cji wy ko na w czych, in sty tu cji go -
spo dar ki bu d¿e to wej oraz pa ñ stwo wych osób pra wnych23.

Zarz¹dza nie fi nan sa mi pub li cz ny mi po przez ana li zê za dañ i efe któw po win no 
wp³yn¹æ na po pra wê ra cjo nal no œci wyda t ko wa nia œro d ków pu b li cz nych, któ rych 
dys po nen ci s¹ odpo wie dzia l ni za re a li za cjê wy zna czo nych ce lów w ra mach po -
szcze gó l nych zadañ.

Wska zów ki w za kre sie okre œla nia ce lów, za dañ i ich mie r ni ków w ra mach bu -
d¿e to wa nia za da nio we go zo sta³y za wa r te w Stan dar dach kon tro li zarz¹dczej dla
se kto ra fi nan sów pu b li cz nych, zgod nie z któ ry mi24:
1) Cele i za da nia na le ¿y okre œlaæ ja s no i w co naj mniej ro cz nej per spe kty wie;
2) Wy ko na nie za³o¿o nych ce lów i za dañ na le ¿y mo ni to ro waæ za po moc¹ wy zna -

czo nych mie r ni ków;
3) W jed no st ce nad rzêd nej lub nad zo ruj¹cej na le ¿y za pe w niæ od po wied ni sy -

stem moni to ro wa nia re a li za cji ce lów i za dañ przez jed no stki pod leg³e lub
nad zo ro wa ne;

4) Za le ca siê prze pro wa dza nie oce ny re a li za cji ce lów i za dañ uw z glêd niaj¹c kry -
te rium osz czêd no œci, efe kty w no œci i sku te cz no œci;

82 Zeszyty Naukowe SGSP nr 54 (2) 2015

23 DzU z 2013 r. poz. 885 ze zm.
24 Za³¹cznik do Ko mu ni ka tu nr 23 Mi ni stra Fi nan sów z 16 grud nia 2009 r., op. cit., (DzUrz MF

nr 15, poz. 84 z 30 grud nia 2009 r.), s. 4.



5) Na le ¿y za dbaæ, aby okre œlaj¹c cele i za da nia, wska zaæ ta k ¿e jed no stki, ko mór -
ki orga niza cy j ne lub oso by odpo wie dzia l ne bez po œred nio za ich wy ko na nie
oraz za so by prze zna czo ne do ich re a li za cji;

6) Nie rza dziej ni¿ raz w roku na le ¿y do ko naæ iden ty fi ka cji ry zy ka w od nie sie -
niu do ce lów i za dañ jed no stki, maj¹c na celu zwiê ksze nie pra wdopo dobie ñ -
stwa osi¹gnie cia ce lów i re a li za cji za dañ.
Przy de fi nio wa niu mie r ni ków na le ¿y mieæ na uwa dze, ¿e mie r ni ki sto p nia

osi¹ga nia ce lów po win ny25:
1) byæ skon cen tro wa ne na ob sza rach dzia³añ jed no stki, któ re s¹ dla niej naj wa¿ -

nie j sze;
2) kon cen tro waæ siê na wszy stkich po zio mach dzia³añ jed no stki, odpo wie dzia l -

nych za osi¹ga nie za mie rzo nych ce lów, a nie na jed nym lub ki l ku wy bra nych;
3) mie rzyæ to, co jest w dzia³al no œci naj wa¿ nie j sze i co po win no byæ mie rzo ne,

za miast kon cen tro waæ siê na tym, co jest ³atwe do zmie rze nia, maj¹c na uwa -
dze, ¿e zde fi nio wa ne mie r ni ki w spo sób po œred ni od nosz¹ siê do ja ko œci eko -
no mi cz nej uzy ska nych re zu l ta tów (ry su nek 1).
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Rys. 1. Mie r ni ki ja ko œci eko no mi cz nej uzy ska nych re zu l ta tów

îród³o: Wi nia r ska K.: Kon tro la zarz¹dcza w jed no stkach se kto ra fi nan sów pu b li cz nych, Wo l ters Klu wer
Pol ska Sp. z o.o., Wa r sza wa 2012, s. 60. [w:] P³oskon ka J.: Zmia ny w sto so wa nych przez polsk¹ ad mi ni -
stra cjê pu b liczn¹ me to dach i na rzê dziach Kon tro la Pa ñ stwo wa 2005, nr spe cja l ny 1.

25  K. Wi nia r ska (red.): Kon tro la zarz¹dcza w jed no stkach…, op. cit., s. 59-60.



6. Isto ta au dy tu we wnê trz ne go i jego rola w pro ce sie kon tro li
zarz¹dczej

Po jê cie „au dyt” po cho dzi od ³aci ñ skie go s³owa au di re, któ re oz na cza s³uchaæ,
s³yszeæ przes³uchi waæ26. W œred nio wie czu au dy to rem na zy wa no cz³onka s¹du
pro wadz¹cego œle dz two, a w pó Ÿ nie j szych okre sach te r min ten fun kcjo no wa³
w s¹do wni c twie ko œcie l nym i wo j sko wym.

W li te ra tu rze i pra kty ce fun kcjo nu je wie le de fi ni cji au dy tu we wnê trz ne go.
Jego isto tê w pe³ni ob ja œ niaj¹ po ni ¿ sze sfo r mu³owa nia.

Wed³ug K. Wi nia r skiej au dyt we wnê trz ny sta no wi in stru ment zarz¹dza nia
zo rien to wa ny na cele jed no stki orga niza cy j nej, iden ty fi kuj¹cy i oce niaj¹cy ry zy -
ko dzia³al no œci, wyko rzy sty wa ny w spo sób nie za le ¿ ny i obie kty w ny w celu two -
rze nia wa r to œci do da nej i uspra w nie nia dzia³al no œci. 

Au dyt we wnê trz ny jest in stru men tem, któ ry w spo sób akty w ny, nie za le ¿ ny
i obie kty w ny oce nia efe kty w noœæ sy ste mu kon tro li we wnê trz nej i pro ce sów
zarz¹dza nia ry zy kiem, za pe w nia sku te cz ne pro wa dze nie wsze l kich ope ra cji
i czyn no œci or ga ni za cji i przy no si wa r toœæ do dan¹ przez uja w nie nie bra ków
i s³abo œci oraz wska za nie spo so bów pod nie sie nia ja ko œci i wy da j no œci pra cy27.

Wed³ug de fi ni cji In sty tu tu Au dy to rów We wnê trz nych (ang. In sti tu te of In -
ter nal Au di tors): „Au dyt we wnê trz ny jest dzia³al no œci¹ nie za le¿n¹ i obie ktywn¹,
któ rej ce lem jest przy spo rze nie wa r to œci i uspra w nie nie dzia³al no œci ope ra cy j nej
or ga ni za cji. Po le ga na sy ste maty cz nej i do ko ny wa nej w uporz¹dko wa ny spo sób
oce nie pro ce sów: zarz¹dza nia ry zy kiem, kon tro li i ³adu orga niza cyj ne go, i przy -
czy nia siê do po pra wy ich dzia³ania. Po ma ga or ga ni za cji osi¹gn¹æ cele do sta r -
czaj¹c za pe w nie nia o sku te cz no œci tych pro ce sów, jak rów nie¿ po przez do ra dz -
two.”28

W Pol sce te r min „au dyt” zacz¹³ byæ sto so wa ny w pra kty ce na pocz¹tku lat 90.
XX wie ku i do ty czy³ on we ry fi ka cji spra wo z da nia fi nan so we go. Obo wi¹zek pro -
wa dze nia au dy tu we wnê trz ne go w jed no stkach se kto ra fi nan sów pu b li cz nych 
zo sta³ wpro wa dzo ny ustaw¹ z 27 li pca 2001 r o zmia nie usta wy o fi nan sach pu b li -
cz nych z 26 li sto pa da 1998 roku29. 

Zgod nie z tre œci¹ art. 272 usta wy o fi nan sach pu b li cz nych z 29 sie r p nia 2009 r. 
o fi nan sach pu b li cz nych au dyt we wnê trz ny jest dzia³al no œci¹ nie za le¿n¹ i obie k -
tywn¹, któ rej ce lem jest wspie ra nie mi ni stra kie ruj¹cego dzia³em lub kie ro w ni ka
jed no stki w re a li za cji ce lów i za dañ przez sy ste ma tyczn¹ oce nê kon tro li
zarz¹dczej oraz czyn no œci do ra d cze30. Oce na ta do ty czy w szcze gó l no œci adek wa t -
no œci, sku te cz no œci i efe kty w no œci kon tro li zarz¹dczej w dzia le ad mi ni stra cji
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26 T. Ki ziu kie wicz (red.): Au dyt we wnê trz ny w stru ktu rze…, op. cit., s. 15.
27 Ta m ¿e, s. 17.
28 https://na.thei ia.org/stan dards -gui dan ce/Pu b lic%20Do cu ments/IPPF%202013%20Po lish.pdf, s. 3.
29  DzU z 2001 r nr 102, poz. 1116.
30  Art. 272 ust. 1 usta wy z 27 sie r p nia 2009 r. o fi nan sach pu b li cz nych (DzU z 2013 r. poz. 885 ze
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rz¹do wej lub w jed no st ce. Dzia³ania au dy tu we wnê trz ne go maj¹ na bie¿¹co
wspie raæ pro ces fun kcjo no wa nia sy ste mu kon tro li zarz¹dczej w jed no stkach se -
kto ra fi nan sów pu b li cz nych. Au dyt we wnê trz ny sta no wi jeden z elementów
kontroli zarz¹dczej.

Obli gato ry j ny obo wi¹zek pro wa dze nia au dy tu we wnê trz ne go w jed no stkach
se kto ra fi nan sów pu b li cz nych wy ni ka z prze pi sów art. 274 ust. 1 usta wy o fi nan -
sach pu b li cz nych31. Rola au dy tu we wnê trz ne go spro wa dza siê do nie za le ¿ nej,
pro fe sjo nal nej oraz sy ste maty cz nej oce ny fun kcjo no wa nia kon tro li zarz¹dczej
dla po trzeb naj wy ¿sze go kie row ni c twa or ga ni za cji oraz s³u¿e nie ra da mi po mo c -
ny mi w zarz¹dza niu or ga ni zacj¹. Ko mór ka au dy tu nie po win na mieæ bez po œred -
nie go wp³ywu na zarz¹dza nie jed nostk¹, gdy¿ efe ktem jej pra cy po win ny byæ
obie kty w ne za le ce nia do tycz¹ce po szcze gó l nych elementów kontroli zarz¹dczej.

Obli gato ry j nie au dyt we wnê trz ny pro wa dzi siê w du ¿ych jed no stkach go spo -
da ruj¹cych zna cz ny mi œro d ka mi pub li cz ny mi:  
1) Kan ce la rii Pre ze sa Rady Mi ni strów;
2) mi ni ste r stwach;  
3) urzê dach wo je wó dz kich; 
4) iz bach ce l nych;
5) iz bach skar bo wych;
6) Zak³ad zie Ube z pie czeñ Spo³ecz nych, w tym zarz¹dza nym przez nie go fun du -

szach;  
7) Ka sie Ro l ni cze go Ube z pie cze nia Spo³ecz ne go w tym fun du szach zarz¹dza -

nych przez Pre ze sa Kasy Ro l ni cze go Ube z pie cze nia Spo³ecz ne go;
8) Na ro do wym Fun du szu Zdro wia.  

Ponad to do wpro wa dze nia au dy tu we wnê trz ne go zob li go wa ne s¹ inne jed no -
stki orga niza cy j ne se kto ra fi nan sów pu b li cz nych w przy pa d ku prze kro cze nia
okre œlo nej tzw. kwo ty pro go wej, tj. je ¿e li kwo ta ujê tych w pla nie fi nan so wym/
pla nie rze czowo -fi nanso wym, od po wie d nio do cho dów (przy cho dów) lub kwo ta
wy da t ków (ko sztów) prze kro czy wy so koœæ 40 000 tys. – au dyt obli gato ry j ny wa -
run ko wo (art. 274 ust. 2 u.f.p.). Do tej gru py jed no stek zaliczaj¹ siê:
1) pa ñ stwo we jed no stki bu d¿e to we;
2) ucze l nie pu b li cz ne;
3) sa mo dzie l ne pu b li cz ne zak³ady opie ki zdro wo t nej, któ re nie zo sta³y utwo rzo -

ne przez jed no stki sa morz¹du tery to rial ne go;
4) agen cje wy ko na w cze;
5) pa ñ stwo we fun du sze ce lo we.

Au dyt we wnê trz ny pro wa dzi siê rów nie¿ w jed no stkach sa morz¹du tery to rial -
ne go, w przy pa d ku, je ¿e li ujê ta w uchwa le bu d¿e to wej jed no stki sa morz¹du tery -
to rial ne go kwo ta do cho dów i przy cho dów lub kwo ta wy da t ków i roz cho dów
prze kro czy³a wy so koœæ 40 000 tys. z³ (art. 274 ust. 3 u.f.p.).
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Zgod nie z art. 274 ust. 4 usta wy o fi nan sach pu b li cz nych au dyt we wnê trz ny
pro wa dzi siê rów nie¿ w jed no stkach se kto ra fi nan sów pu b li cz nych, któ rych
kie ro w ni cy po dejm¹ de cy zjê o pro wa dze niu au dy tu we wnê trz ne go (au dyt fa kul -
ta ty w ny). 

Au dyt we wnê trz ny pro wa dzi siê rów nie¿ w jed no stkach w dzia le wska za nych
przez w³aœci we go mi ni stra kie ruj¹cego dzia³em (art. 274 ust. 5 u.f.p.). Mi ni ster
wska zuj¹c jed no stkê zo bo wi¹zan¹, okre œla te r min roz po czê cia i pro wa dze nia au -
dy tu we wnê trz ne go. Re gu la cje te sto su je siê od po wie d nio do jed no stek pod -
leg³ych Pre ze so wi Rady Mi ni strów lub przez nie go nad zo ro wa nych oraz do jed -
no stek obs³uguj¹cych or ga ny pod leg³e Pre ze so wi Rady Mi ni strów lub przez
niego nadzorowane.

Au dyt we wnê trz ny wi nien wspie raæ kie row ni c two jed no stki w za pe w nie niu
sku te cz nych me cha ni z mów kon tro li zarz¹dczej, za pe w niaj¹cych sto sown¹ re a -
kcjê na po ja wiaj¹ce siê ry zy ko w ob sza rze pro wa dzo nej dzia³al no œci. Dziê ki tym
dzia³aniom zo stan¹ osi¹gniê te cele i zrea li zo wa ne za da nia zgod nie z przy jê ty mi
za³o¿e nia mi. Z uwa gi na po wy ¿sze ju¿ sama kon ce p cja i wdro ¿e nie sy ste mu kon -
tro li zarz¹dczej w da nej jed no st ce po win ny byæ przed mio tem oce ny au dy to ra.
Au dy tor oce nia ade k wa t noœæ po wsta³ej kon ce pcji i jej po szcze gó l nych ele men -
tów, bior¹c pod uwagê w szczególnoœci:
l wie l koœæ jed no stki;
l ro dzaj dzia³al no œci, sto pieñ jej z³o¿o no œci i ró ¿ no rod noœæ;
l stru ktu rê or ga ni za cyjn¹;
l prze pi sy pra w ne i inne re gu la cje;
l ro dzaj i z³o¿o noœæ sy ste mów sta no wi¹cych czêœæ kon tro li we wnê trz nej jed no -

stki wraz z uw z glêd nie niem us³ug pod mio tów ze w nê trz nych.
W da l szej ko le j no œci w opa r ciu o do wo dy uzy ska ne w tra kcie oce ny kon ce pcji

kon tro li oraz usta le nia do tycz¹ce spo so bu jej wdro ¿e nia, ko nie cz ne jest okre œle -
nie przez au dy to ra s³abo œci sy ste mu kon tro li zarz¹dczej, po ten cjal ne go ry zy ka
wyst¹pie nia isto t nych nie pra wid³owo œci np. w od nie sie niu do okre œlo nych grup
trans akcji (np. za ku pu, pro du kcji, sprze da ¿y), sald kont czy uja w nio nych in fo r -
ma cji. Na ich pod sta wie fo r mu³owa ne s¹ za le ce nia maj¹ce na celu wy eli mino wa -
nie niedoskona³oœci systemu.

Ba da nie fun kcjo no wa nia sy ste mu kon tro li zarz¹dczej przez au dy to ra po zwa la 
na stwier dze nie czy kon tro la32:
1) jest na rzê dziem wspo ma gaj¹cym spra w ne dzia³anie jed no stki;
2) po ma ga jed no st ce wy ko ny waæ jej za da nia w za kre sie pro ce sów gro ma dze nia

i roz dyspo no wa nia œro d ków pu b li cz nych i go spo daro wa nia mie niem;
3)  wspie ra w za pe w nie niu wia ry god nej i rze te l nej spra wozda w czo œci fi nan so wej

oraz
4) sprzy ja pro wa dze niu dzia³al no œci jed no stki zgod nie z obo wi¹zuj¹cymi prze -

pi sa mi pra wa i in ny mi unor mo wa nia mi.
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Wy ni ki oce ny sy ste mu kon tro li zarz¹dczej do ko na nej przez au dy to ra we wnê -
trz ne go s¹ pod staw¹ do opra co wa nia za le ceñ i pod jê cia dzia³añ uspra w niaj¹cych
jej fun kcjo no wa nie.

7. Ba rie ry i ogra ni cze nia we wdra ¿a niu sy ste mu kon tro li
zarz¹dczej

Dzia³aniom w za kre sie za pe w nie nia kon tro li zarz¹dczej od pocz¹tku i na dal
to wa rzy szy zja wi sko pe w nej nie chê ci i uprze dze nia. Isto t ny wp³yw w za kre sie
wpro wa dza nia kon tro li zarz¹dczej maj¹ uprze dze nia i oba wy, któ re w spo sób na -
tu ra l ny zwi¹zane s¹ z czymœ no wym i nie zna nym33.

Zda rza siê, ¿e kon tro la zarz¹dcza jest uto ¿ sa mia na z tra dy cyjn¹ kon trol¹ pro -
wadz¹c¹ do usta le nia uchy bieñ i wska za nia oso by win nej. Niew³aœci wym jest
rów nie¿ ro zu mie nie kon tro li zarz¹dczej wprost jako kon ty nu a cji kon tro li fi nan -
so wej. Po wo du je to opra co wy wa nie w jed no st ce niew³aœci wych roz wi¹zañ, in -
stru kcji, pro ce dur i in nych dokumentów.

Za gad nie niem, któ re spra wia po wa ¿ ne pro ble my oka za³o siê wpro wa dza nie
me cha ni z mów wy zna cza nia ce lów i roz li cza nia sto p nia ich re a li za cji. Trud no œci
spra wia okre œle nie war to œcio we go celu oraz przy porz¹dko wa nie ade kwa t ne go do
nie go mie r ni ka.

Nie do sta tecz na sku te cz noœæ i nie efe kty w noœæ kon tro li zarz¹dczej wy ni ka nie -
jed no krot nie z fa ktu na kie ro wa nia jej na kon tro lê na stêpcz¹. Cza sa mi czyn no œci
kon tro l ne s¹ prze pro wa dza ne do pie ro po po zy ska niu in fo r ma cji z oto cze nia o po -
ja wiaj¹cych siê nie pra wid³owoœciach. 

G³ów ny mi, gro Ÿ ny mi w sku t kach Ÿród³ami s³abo œci kon tro li zarz¹dczej s¹
trzy gru py przy czyn34 :
1) orga niza cy j ne (do nich mo ¿ na za li czyæ brak re gu la mi nów orga niza cy j nych

lub ich wa d li we opra co wa nie, nie pre cyzy j ne okre œle nie za kre su dzia³ania po -
szcze gó l nych ko mó rek orga niza cy j nych i ich wza je mnych powi¹zañ, nie roz -
gra ni czaj¹cych upra w nieñ i obo wi¹zków osób bêd¹cych na sta no wi skach
kie ro w ni czych);

2) spo³ecz ne (do tycz¹ce sto sun ków spo³ecz nych pa nuj¹cych w da nej jed no st ce,
sty lu kie ro wa nia ze spo³ami pra co w ni ków, czy nie prze strze ga niem za sad
i norm ety cz nych, w tym: nie chêæ do kon tro lo wa nia wspó³pra co w ni ków,
baga teli zo wa nie zja wisk na gan nych, nie chê t ny lub wrêcz wro gi sto su nek od -
no œ nie osób prze pro wa dzaj¹cych kon tro lê, ukry wa nie nie pra wid³owo œci, któ -
re obci¹¿aj¹ pra co w ni ków, s³aba akty w noœæ lub brak zain tere so wa nia
wy zwa la niem re zerw i mo ¿ li wo œci¹ po pra wy efe kty w no œci pra cy jed no stki);
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3) sy ste mo we (wi¹¿¹ce siê z uwa run kowa nia mi fun kcjo no wa nia kon tro li we -
wnê trz nej). G³ów ny mi czyn ni ka mi maj¹cymi ne ga ty w ny wp³yw na spra w -
noœæ kon tro li we wnê trz nej s¹: du¿a p³yn noœæ kadr, ma³o atra kcy j na pra ca (np. 
nie do sta tecz ne wy na gra dza nie osób kon tro luj¹cych), zbyt ma³y sk³ad oso bo -
wy ko mó rek kon tro li, ni skie kwa li fi ka cje osób prze pro wa dzaj¹cych kon tro lê.
Z uwa gi, ¿e ¿a den sy stem kon tro li zarz¹dczej nie dzia³a bezb³êd nie, oprócz

bie¿¹cego mo ni to rin gu jego fun kcjo no wa nia spra wo wa ne go przez kie row ni c two
jed no stki, po wi nien pod le gaæ okre so wej kon tro li au dy to ra we wnê trz ne go w ra -
mach rea lizo wa ne go za da nia au dy to we go (kom p le t nej czy wy cin ko wej). Za le ce -
nia po kon tro l ne po win ny nie ty l ko wska zy waæ przy czy ny i ne ga ty w ne sku t ki
okre œlo nych dzia³añ, ale rów nie¿ pro po zy cje roz wi¹zañ, któ re za po bie ga³y by
powstawaniu ich w przysz³oœci.

Pod su mo wa nie

Kon tro la zarz¹dcza sta no wi isto t ny ele ment zarz¹dza nia dan¹ or ga ni zacj¹,
jest czê œci¹ jej stru ktu ry i spo so bu fun kcjo no wa nia. Kon stru k cja da ne go sy ste mu 
kon tro li zarz¹dczej od gry wa wa¿n¹ rolê w spra w no œci i sku te cz no œci fun kcjo no -
wa nia kon kre t nej or ga ni za cji, ope ra cji czy da ne go œro do wi ska. Przez to wp³ywa
na efe kty w noœæ go spo daro wa nia œro d ka mi pub li cz ny mi w re a li za cji ce lów i za -
dañ. Jest wa ¿ nym na rzê dziem wspo ma gaj¹cym me ne d¿e rów i kie ro w ni ków
wszy stkich szcze b li w kontroli organizacji. 

W ra mach kon tro li zarz¹dczej wy stê pu je nowe sy ste mo we po dej œcie do
zarz¹dza nia ry zy kiem. sta no wi¹ce œwia do me, a nie jak do ty ch czas to mia³o mie j s -
ce, prze wi dy wa nie na in tu i cjê po ten cja l nych ba rier w osi¹gniê ciu celu. Umo ¿ li -
wia ono bar dziej tra f ne ziden tyfi ko wa nie ry zy ka sta no wi¹cego prze szko dê
w kon te k œcie re a li za cji wyznaczonego celu. 

Na le ¿y jed nak mieæ na uwa dze, ¿e ¿a den z sy ste mów kon tro li nie sta no wi
pe³nej gwa ran cji uni k niê cia ry zy ka wy kro cze nia, czy pope³nie nia b³êdów. Z tego
wzglê du sy ste my kon tro li zarz¹dczej po win ny byæ pro je kto wa ne z uw z glêd nie -
niem spe cy fi ki da nej or ga ni za cji oraz nie ustan nie mody fi ko wa ne i do sto sowy wa -
ne do sy tu a cji i wa run ków w ja kich ona funkcjonuje. 

Ko nie cz ne jest, aby by³y wdra ¿a ne i w³aœci wie rea li zo wa ne przy udzia le pra -
co w ni ków wszy stkich szcze b li z uw z glêd nie niem obo wi¹zuj¹cych pro ce dur kon -
tro l nych. Sy stem bê dzie bar dziej sku te cz ny je œli bê dzie naty ch mia sto wa re a k cja
na za uwa ¿o ne od chy le nia od usta lo nych norm, czy nie pra wid³owo œci a pod jê te
dzia³ania ko ry guj¹ce wdro ¿o ne od po wie d nio szybko. 

Bar dzo isto t ny mi kwe stia mi w za kre sie za pe w nie nia pra wid³owe go fun kcjo -
no wa nia kon tro li zarz¹dczej oraz sku te cz no œci wdro ¿o nych roz wi¹zañ w in sty tu -
cji pu b li cz nej jest za dba nie, o to aby: opra co wa na wi zja i stra te gia dzia³al no œci
przy udzia le wszy stkich pra co w ni ków mery to ry cz nych, uw z glêd nia³a ocze ki wa -
nia oby wa te li na rzecz któ rych fun kcjo nu je i by³a zna na wszy stkim pra co w ni -
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kom. W jed no st ce po win na byæ za pe w nio na od po wied nia ku l tu ra orga niza cy j na
uw z glêd niaj¹ca wa r to œci ety cz ne, ja s ny po dzia³ za kre su obo wi¹zków i ko m pe ten -
cji oraz w³aœci wy sy stem mo ty wa cyj ny pro muj¹cy ka drê pra co w nicz¹ osi¹gaj¹c¹
wy sok¹ ja koœæ rea li zo wa nych za dañ oraz wy ka zuj¹c¹ wy so kie zaan ga ¿o wa nie we
wdra ¿a niu uspra w nieñ w fun kcjo no wa niu jed no stki, od po wie d nio do zaj mo wa -
ne go szcze b la. Nie od zo w nym jest rów nie¿ za pe w nie nie od po wied nie go do stê pu
do wie dzy i in fo r ma cji oraz w³aœci we go przy go to wa nia pra co w ni ków sto so w nie
do przy dzie lo ne go za kre su ko m pe ten cji. Do œwia d cze ni i kom pe ten t ni pra co w ni -
cy, do brze znaj¹cy fi r mê i uto¿samiaj¹cy siê z ni¹ umo¿liwiaj¹ sprawniejsze
funkcjonowanie tej jednostki.

Wa¿n¹ rolê w za kre sie fun kcjo no wa nia kon tro li zarz¹dczej w jed no st ce od -
gry wa au dy tor we wnê trz ny. Jego nie za le ¿ noœæ, pro fe sjo nal na wie dza i zna jo moœæ
spe cy fi cz nych wa run ków dzia³al no œci jed no stki, po sia da nie do stê pu do in fo r ma -
cji o wszy stkich ob sza rach fun kcjo no wa nia jed no stki po zwa la na wcze œ niejsz¹
iden ty fi ka cjê ry zyk mog¹cych wyst¹piæ w jed no st ce. Au dy tor mo¿e wes przeæ kie -
row ni c two jed no stki w ra mach czyn no œci do ra d czych (w tym w fo r mie wnio sków 
i za le ceñ) we wdra ¿a niu od po wied nich roz wi¹zañ uspra w niaj¹cych/me cha ni z -
mów kon tro l nych, któ re za bez pie cza³yby or ga ni za cjê  przed ewen tua l ny mi za -
gro ¿e nia mi/ry zy ka mi, b¹dŸ minimalizowa³y ich negatywne skutki.  
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Ra cjo na l ne zarz¹dza nie jed nostk¹ wy ma ga jed no cze œ nie wziê cia pod uwa gê
fa ktu, i¿ me cha ni z my kon tro li po win ni byæ w zgo dzie z za sa da va lue for mo ney,
tzn. koszt ich wpro wa dze nia i sto so wa nia nie mo¿e prze kra czaæ wy ni kaj¹cych
z nich ko rzy œci.

Ponad to klu czo wym wy mo giem dla za pe w nie nia sku te cz no œci zarz¹dza nia
jed nostk¹ przez kon tro lê zarz¹dcz¹ jest za dba nie, aby dzia³ania z za kre su sy ste -
mu kon tro li zarz¹dczej, ure gu lo wa ne by³y w sto so w nych aktach nor ma ty w nych,
czy pro ce du rach obo wi¹zuj¹cych w da nej jed no st ce. Ich re a li za cja i prze strze ga -
nie przez pra co w ni ków wszy stkich szcze b li – sto so w nie do zaj mo wa ne go mie j s ca
i po zy cji w or ga ni za cji – po win ny byæ konsekwentnie wymagane.
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Stre sz cze nie

W ar ty ku le po ru szo no pro ble ma ty kê komp le kso we go zarz¹dza nia przez ja koœæ. 
Sy stem zarz¹dza nia opa r ty na kon ce pcji TQM (To tal Qu a li ty Ma na ge ment) sk³ada
siê z wie lu wspó³za le ¿ nych ele men tów. Wy ni ka to z trzech od mien nych
sk³ado wych cha ra kte ry zuj¹cych ten mo del, a mia no wi cie: wy da j no œci (ana li zy
pro ce su, zarz¹dza nia ope racy j ne go, sta ty sty cz nej kon tro li pro ce su), czyn ni ka
lu dz kie go (zarz¹dza nia za so ba mi lu dz ki mi) i zarz¹dza nia stra tegi cz ne go. Aby
zro zu mieæ ten sy stem, na le ¿y po sia daæ wie dzê nie ty l ko na te mat fun kcjo no wa nia
jego po szcze gó l nych sk³ado wych, ale te¿ re la cji za chodz¹cych po miê dzy nimi.
B. King (1989, ko³o TQC) opra co wa³ mo del TQM, któ ry cha ra kte ryzu je
wy mie nio ne za le ¿ no œci. W mo de lu wska za³, jak istotn¹ rolê od gry wa ho s hin kan ri.
Wed³ug au to ra jest to je den z trzech g³ów nych ele men tów TQM odpo wie dzia l ny
za do bór od po wied nich wy ko na w ców do re a li za cji stra te gi cz nych za mie rzeñ.
Obe c nie ho s hin kan ri wy stê pu je czê sto w kon ce pcji TQM jako jed na z me tod
do sko na le nia or ga ni za cji, dla te go za sad ne jest zaimp lemen to wa nie tej me to dy
w ob sza rze bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go w s³u¿ bach mun du ro wych,
w in sty tu cjach fun kcjo nuj¹cych na rzecz bez pie cze ñ stwa oby wa te li. Ce lem
ni nie j sze go ar ty ku³u jest za pre zen towa nie me to dy ho s hin kan ri w kon te k œcie
wdra ¿a nia jej do ro ¿ nych or ga ni za cji, w tym do or ga ni za cji fun kcjo nuj¹cych na
rzecz bez pie cze ñ stwa spo³ecze ñ stwa. Wed³ug pogl¹du B.R. Kuca wie le or ga ni za cji
na po ty ka na pro ble my przy wdra ¿a niu TQM. Wiê kszoœæ z nich po nios³a po ra ¿ kê.
Wœród roz li cz nych przy czyn nie po wo dzeñ we wpro wa dza niu zarz¹dza nia przez
ja koœæ do naj czê œciej wy mie nia nych za li cza siê: brak zaan ga ¿o wa nia kie row ni c twa, 
brak wi zji i pla nów, sa ty s fa kcjê z szy b kie go roz wi¹zy wa nia pro ble mów, do mi na cjê
na rzê dzi nad pro ce sa mi, zbyt ogra ni czon¹ ja koœæ, sa ty s fa kcjê z za do wo le nia
klien tów, sprze cz noœæ miê dzy ge ne ro wan¹ zmian¹ ku l tu row¹ a po dej œciem
pla no wym, zinsty tucjo nalizo wa ne zarz¹dza nie ja ko œci¹, nie wie l kie zaan ga ¿o wa nie



Wstêp

Jed nym z wa run ków zdo by cia przez fi r mê trwa³ej po zy cji na ryn ku jest po -
ziom ja ko œci ofe ro wa nych us³ug czy pro du któw, któ ra musi spro staæ wci¹¿
rosn¹cym wy ma ga niom klien tów. Wy so ka ja koœæ jest efe ktem do bre go zarz¹dza -
nia firm¹. Dzia³ania musz¹ byæ jed nak pod jê te w ca³ym przed siê bio r stwie i do ty -
czyæ wszy stkich aspe któw jego dzia³al no œci. Kom p le kso we dzia³ania zwi¹zane
z zarz¹dza niem ja ko œci¹, opa r te na za³o¿e niu, ¿e ja koœæ sta no wi Ÿród³o prze wa gi
nad kon ku rencj¹, nosz¹ na zwê To tal Qu a li ty Ma na ge ment (TQM). Ce lem TQM
jest do sko na le nie wy ro bów i us³ug, po pra wa wi ze run ku fi r my, jej ren to w no œci,
po pra wa wy da j no œci pra cy i mo ra le pra co w ni ków, roz wój te ch no lo gii, pro ce sów
mar ke tin go wych, pro je kto wych, wy twó r czych pro wadz¹cych do za spo ko je nia
po trzeb klien tów nie ty l ko ze w nê trz nych, ale rów nie¿ we wnê trz nych, któ ry mi s¹
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pra co w ni ków, nie mie rza l noœæ wie lu pro ce sów zarz¹dza nia przez ja koœæ.
W ni nie j szym ar ty ku le au to rki pro po nuj¹ uzu pe³nie nie, a na wet prze orien to wa nie
TQM bar dziej na od po wie d ni i odpo wie dzia l ny do bór w³aœci wych wy ko na w ców
do re a li za cji stra te gi cz nych za mie rzeñ. W tym prze orien to wa niu isto t na role
odgrywa styl zarz¹dzania nastawiony na rezultaty oraz pragnienie zmian.

S³owa klu czo we: zarz¹dza nie, or ga ni za cja, ja koœæ, kom p le kso we zarz¹dza nie
ja ko œci¹

Sum ma ry

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



pra co w ni cy fi r my. Kom p le kso we zarz¹dza nie ja ko œci¹ ma na celu za po bie ga nie
b³êdom, za miast usu wa nia ich sku t ków. Chara ktery stycz ny mi ce cha mi TQM
jest: sta³e do sko na le nie ja ko œci pro du któw lub us³ug, dok³adne spe³nia nie wy -
ma gañ i ocze ki wañ klien tów, do bre sto sun ki z klien ta mi i do sta w ca mi, œci œle
okre œlo na po li ty ka ja ko œci, zaan ga ¿o wa nie naj wy ¿sze go kie row ni c twa fi r my,
odpo wie dzia l noœæ za ja koœæ roz³o¿o na na wszy stkich za tru d nio nych, wspó³pra ca
po miê dzy kie row ni c twem a pra cow ni ka mi, do bra ko mu ni ka cja i wspó³pra ca po -
miê dzy ró ¿ ny mi wy dzia³ami, usta wiczne do sko na le nie umie jê t no œci i pod no sze -
nie kwa li fi ka cji pra co w ni ków, doku men to wa nie dzia³añ s³u¿¹cych za pe w nie niu
ja ko œci, sta³a oce na i we ry fi ka cja dzia³añ ob jê tych zarz¹dza niem ja ko œci¹. Wdra -
¿a nie kon ce pcji po wszech nej ja ko œci na ca³ym ob sza rze dzia³al no œci fi r my jest
sku te cz nym i efe kty w nym spo so bem pro wadz¹cym do: za do wo le nia klien ta, po -
zy ty w nej po sta wy pra co w ni ków, efe kty w nej i sku te cz nej ko mu ni ka cji w fi r mie,
sta³ego udo sko na la nia ja ko œci zgod nie z „ko³em De min ga” oraz eliminacji strat
spowodowanych z³¹ jakoœci¹.

1. Tezy De min ga

Jed nym z naj wiê kszych pre ku r so rów wdra ¿a nia zarz¹dza nia przez ja koœæ by³
Wil liam Ed wards De ming (14.X.1900 – 20.XII.1993), któ ry uro dzi³ siê w Iowa.
Stu dio wa³ na uni wer sy te tach w Wy oming, Co lo ra do, Yale. W 1928 r. ob ro ni³ do -
kto rat z za kre su ma te ma ty ki i fi zy ki mate ma ty cz nej. Ki l ka lat pra co wa³ w Bell
La bo la to ries z W.A. She w ha r tem. W cza sie II wo j ny œwia to wej pra co wa³
w ga³êziach prze mys³u zbro je nio we go, gdzie wdro ¿y³ sta ty sty cz ne ste ro wa nie
pro ce sa mi. Po za ko ñ cze niu wo j ny w 1947 r. wy je cha³ do Ja po nii, gdzie mia³ po -
ma gaæ w³ad zom oku pa cy j nym ge ne ra³a Mac Ar t hu ra przy or ga ni za cji spi su lud -
no œci. By³ pie r wszym ame ry ka ñ skim spe cja list¹, któ ry w spo sób me to dy cz ny
prze ka zy wa³ ja po ñ skim in ¿y nie rom i me ne d¿e rom tê wie dzê. Od pocz¹tku lat 50. 
zacz¹³ pro wa dziæ wyk³ady dla ja po ñ skich in ¿y nie rów, po œwiê co ne sta ty sty czne -
mu ste ro wa niu pro ce sa mi oraz sta ty sty czne mu ste ro wa niu ja ko œci¹. Po po wro cie
do USA pro wa dzi³ fi r mê kon su l tin gow¹, jed nak jego do ko na nia nie by³y sze rzej
zna ne. Do pie ro w 1980 r., po wy wia dzie dla NBC po œwiê co ne mu su kce so wi go -
spo dar cze mu Ja po ñ czy ków, sta³ siê wie l kim od kry ciem ame ry ka ñ skich me ne -
d¿e rów1.

De ming twier dzi³, ¿e 94% b³êdów ja ko œcio wych jest spo wo do wa nych przez
kie row ni c two or ga ni za cji. Aby za po biec po wsta wa niu tych b³êdów, stwo rzy³
14 tez. S¹ one ad re so wa ne prze de wszy stkim do kie row ni c twa a brzmi¹ na stê -
puj¹co:
 1. „Stwa rzaj wa run ki do ci¹g³ego do sko na le nia pra cy, wy ro bów i us³ug”. Or ga ni -

za cja po win na mieæ wy zna czo ne pla ny d³ugo ter mi no we i na nie prze zna czaæ
œro d ki, a nie ty l ko na uzy ski wa nie do ra Ÿ nych zy sków. Ka ¿ dy cz³onek da nej
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or ga ni za cji po wi nien do sko na le znaæ swoj¹ po zy cjê, tak aby re a li zo waæ prze -
wi dzia ne przez przed siê bio r stwo za³o¿e nia i byæ w nie zaan ga ¿o wa nym. Ce lem 
or ga ni za cji po win na byæ po pra wa ja ko œci wy ro bów czy te¿ us³ug. Dziê ki temu
sta nie siê ona bar dziej kon ku ren cyj na, umo c ni siê jej po zy cja na ryn ku. Sta³y
cel, jaki okre œli so bie przed siê bio r stwo, to ci¹g³e d¹¿enie do poprawy jakoœci.

 2. „Przy j mij now¹ fi lo zo fiê po stê po wa nia i od rzuæ doty ch cza so we no r my do -
tycz¹ce pro ble mów wa d li wo œci, opó Ÿ nieñ, re kla ma cji itp…”. Na le ¿y „ze r waæ”
z doty ch cza sowy mi na wy ka mi pa nuj¹cymi w or ga ni za cji. To le ro wa nie
b³êdów czy mar no tra w stwa na le ¿y na ty ch miast od rzu ciæ. Or ga ni za cja po win -
na su kce sy w nie zwiê kszaæ efe kty w noœæ. Przy czy niæ siê do tego mo¿e miê dzy
in ny mi mode r ni za cja pro ce su wy twa rza nia. Wa¿n¹ rolê od gry wa tu taj zarz¹d,
jego zaan ga ¿o wa nie i bu do wa wza je mnych re la cji z pra cow ni ka mi. Otwa r toœæ
na su ge stie i po mys³y za³ogi.

 3. „Nie po le gaj na ma so wej kon tro li ja ko œci, sto suj me to dy sta ty sty cz ne, po twier -
dzaj¹ce, ¿e ja koœæ wy ro bów jest wbu do wa na w twój sy stem pro du kcji”. Kon -
tro la ja ko œci wy ro bów po win na byæ po wa dzo na na ka ¿ dym eta pie jego
pro du kcji. Bar dzo po mo c ne i efe kty w ne s¹ przy tym me to dy sta ty sty cz ne. Or -
ga ni za cja po win na zmie rzaæ do tego, by sta ty sty cz ne po twier dze nie ja ko œci,
by³o czê œci¹ pro ce su wy twó r cze go.

 4. „Nie do ko nuj za ku pów, kie ruj¹c siê wy³¹cz nie cen¹. Wy bie raj do sta w ców (ko -
o pe ran tów), uw z glêd niaj¹c ca³ko wit¹ ob ni ¿ kê ko sztów, a nie ty l ko ko sztów
pocz¹tko wych”. Za kup ma te ria³ów musi byæ do brze prze my œla nym przed siê -
w ziê ciem. Naj wa¿ nie j sza jest ja koœæ ku po wa nych ma te ria³ów, nie ich cena.
Je ¿e li ma te ria³y bêd¹ ni skiej ja ko œci, efekt fi na l ny, pro dukt z nich wy pro duko -
wa ny rów nie¿ bê dzie ni skiej ja ko œci. Zde cy do wa nie le piej jest po nieœæ wy ¿sze
ko szty na pocz¹tku pro ce su wy twó r cze go, uni kaj¹c dziê ki temu wy pro duko -
wa nia pro du któw wa d li wych, awa ry j nych, ni skiej ja ko œci. Ma te ria³y na le ¿y
ku po waæ od sta³ych do sta w ców, do któ rych mamy za ufa nie.

 5. „Wspie raj nie ustan nie wsze l kie dzia³ania po pra wiaj¹ce ja koœæ i pro du kty w -
noœæ. W ten spo sób zmnie j szysz swo je ko szty”. Ule p sza nie, uno wo czeœ nia nie
sy ste mów pla no wa nia, pro du kcji i obs³ugi, a ta k ¿e po pra wa ja ko œci to ele men -
ty, nad któ ry mi kie row ni c two po win no bez ustan nie pra co waæ. Dziê ki ta kie -
mu po stê po wa niu, mo ¿ na uzy skaæ ob ni ¿e nie ko sztów.

 6. „Wpro wadŸ in sty tu cjo naln¹ za sa dê ci¹g³ych szko leñ i na uki pra co w ni ków.
Do tej akty w no œci w³¹cz bez wzglêd nie na cze l ne kie row ni c two przed siê bio r -
stwa lub in sty tu cji”. Wraz ze zmia na mi, ja kie na stê puj¹ w przed siê bio r stwie,
zmie niaj¹ siê spe cy fi ka cje, za kre sy obo wi¹zków, przy porz¹dko wa ne da nym
sta no wi skom pra cy. W zwi¹zku z tym, ko nie cz ne jest pro wa dze nie do da t ko -
wych szko leñ, kon su l ta cji dla pra co w ni ków. Wdra ¿a nie i za po zna wa nie ich
z no wy mi obo wi¹zka mi jest bar dzo isto t ne, dla spra w ne go fun kcjo no wa nia
ca³ego sy ste mu. Znacz¹c¹ rolê od gry wa tu kie row ni c two, któ re po win no aktyw -
nie ucze st ni czyæ w tym pro ce sie.
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 7. „Sto suj w³aœci we fo r my nad zo ru. Jego ce lem po win na byæ po moc w osi¹ga -
niu le p szych wy ni ków w pra cy”. Nie od³¹cznym ele men tem po win na byæ po -
moc zarz¹du dla pra co w ni ków, przy re a li za cji ce lów. Mniej wa ¿ nym
ele men tem, po wi nien staæ siê tu taj aspekt ilo œcio wy. To ja koœæ jest na pie r -
wszym mie j s cu, i ka ¿ dy cz³onek or ga ni za cji po wi nien do tego d¹¿yæ, przy
wspa r ciu zarz¹du.

 8. „Od rzuæ strach. Wpro wadŸ swo bo dê py tañ i su ge stii tak, by pra co w nik nie
czu³ ¿ad nej oba wy zwi¹za nej z pre zen to wa niem swo ich w¹tpli wo œci lub pro -
po zy cji i po mys³ów”. Strach zde cy do wa nie nie sprzy ja po pra wie ja ko œci. Pra -
co w ni cy, któ rzy boj¹ siê, mog¹ pra co waæ je dy nie wy da j nie aby wy pra co waæ
swój li mit, nie zwra caj¹c uwa gi na ja koœæ. Strach przed utrat¹ pra cy, przed do -
da niem obo wi¹zków, b¹dŸ te¿ przed zmian¹ sta no wi ska po wo du je utra tê po -
czu cia bez pie cze ñ stwa. Aby temu za po biec, na le ¿y roz ma wiaæ z podw³ad ny mi
i dzie liæ siê z nimi pla na mi zwi¹za ny mi z przed siê bio r stwem. W³aœ nie szko le -
nia od gry waj¹ tu znacz¹c¹ rolê. Na wet roz mo wa o ewen tu a l nym zwo l nie niu
z pra cy, o po wo dach za tym prze ma wiaj¹cymi po wo du je, ¿e strach sta je siê
mnie j szy. Zarz¹d i kie row ni c two po win no d¹¿yæ do tego aby pra co w ni cy
chcie li dzie liæ siê z nimi swo i mi prze my œle nia mi, po mys³ami do tycz¹cymi
orga ni za cji.

 9. „Usuñ ba rie ry miê dzy wy dzia³ami fi r my. Roz wi jaj ich wspó³dzia³anie, a ta k ¿e
wspó³pra cê z do sta w ca mi, koo pe ran ta mi i klien ta mi”. Ca³a or ga ni za cja po win -
na byæ ze spo³em. Dzia³aj¹c ra zem i wspie raj¹c siê wza je m nie, o wie le wiê cej
mo ¿ na osi¹gn¹æ. Wspó³pra ca po szcze gó l nych dzia³ów ma znacz¹cy wp³yw na
po pra wê ja ko œci.

10. „Nie sto suj pu s tych slo ga nów dla pod wy ¿sze nia pro du ktyw no œci i ja ko œci. Po -
ka zuj pra co w ni kom jak roz wi¹zy waæ pro ble my”. Na le ¿y li k wi do waæ ró ¿ ne go
ro dza ju has³a, po le ce nia któ rych ce lem jest po tê go wa nie wœród pra co w ni ków
prze ko na nia o ko nie cz no œci le p szej i sku tecz nie j szej pra cy. Kie row ni c two po -
win no fo r mu³owaæ cele i do sta r czaæ podw³ad nym me to dy, dziê ki cze mu ule p -
szo ny zostanie ca³y system pracy.

11. „Z roz wag¹ u¿y waj norm pra cy opart ych o licz by; mog¹ one mieæ szko dliwy
wp³yw na jako œæ i po ziom pro dukc ji. Sto suj me tody opis owe i nadz ór wspo -
mag aj¹cy wy kon anie pra cy”. Pod staw owym ce lem or gan iza cji po winna byæ ja -
koœæ pro duk owa nych wyr obów a nie ich ilo œæ. Nal e¿y wpr owa dziæ me tody
sta tys tyczne, aby zwi êks zyæ jak oœæ oraz wyd ajn oœæ. Trze ba równ ie¿ ogra niczyæ 
wpro wad zanie norm, wte dy po zwoli to na wi êksze za int ere sow anie jakoœci¹,
bez skupiania uwagi na liczbach.

12. „Usuñ prze szkody i pozw ól pra cown ikom oce niaæ w³asn¹ pra cê. Daj im pra wo 
od czuw ania dumy z jej wy kon ywa nia”. Pra ca, któ ra daje sat ysfakcjê i po czuc ie
spe³nie nia po wod uje, i¿ podw³adni bar dziej ang a¿uj¹ siê w wy kon ywan¹ przez
sie bie pra cê. Chê tniej wy twar zaj¹ ja koœc iowe pro dukty. Po winni od czuw aæ
dumê z tego, co wykonuj¹.
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13. „Sto suj do kszta³ca nie w za kre sie naj no wszych me to do lo gii oraz idei. Ucz pra -
co w ni ków no wych umie jê t no œci. S¹ one ko nie cz ne do wpro wa dze nia zmian
w za kre sie no wych te ch nik, ma te ria³ów i pro ce sów”. Dziê ki ta kim szko le niom 
przed siê bio r stwo sta je siê bar dziej kon ku ren cyj ne. Pra co w ni cy czuj¹ siê do ce -
nie ni i po trze b ni or ga ni za cji. Maj¹ oni po czu cie przy nale ¿ no œci, iden ty fi kuj¹
siê z przed siê bio r stwem. In wes to wa nie w pra co w ni ków przy no si bar dzo do bre 
efe kty dla or ga ni za cji.

14. „Daj ka ¿ de mu pra cow ni ko wi mo ¿ li woœæ ucze st ni cze nia w pra cy ze spo³owej
w ce lu orga ni zo wa nia i do ko ny wa nia zmian”. W pro ce sie uspra w nia nia ja ko -
œci po win ni braæ udzia³ wszy s cy cz³on ko wie or ga ni za cji. Ka ¿ dy po wi nien byæ
zaan ga ¿o wa ny w roz wój przed siê bio r stwa, znaæ cele oraz me to dy ja ki mi zo sta -
nie on osi¹gniê ty.

Ist niej¹ jed nak prze szko dy, któ re maj¹ znacz¹cy wp³yw na wdra ¿a nie tych tez. 
Do naj wa¿ nie j szych De ming za li cza: orien ta cjê na do ra Ÿ ny zysk, do mi na cjê kry -
te riów li cz bo wych, nad miern¹ ro ta cjê na sta no wi skach kie ro w ni czych, sfor mali -
zo wa ny sy stem oce ny pra co w ni ków oraz brak sta bi l no œci ce lów i me tod zarz¹dza -
nia2.

De ming na zwa ny zo sta³ li de rem ja po ñ skiej re wo lu cji ja ko œcio wej. Twier dzi³,
„¿e ka ¿ dy pra cu je naj le piej jak mo¿e, nie jest w³aœci wym z pun ktu wi dze nia ja ko -
œci stwier dze niem. Wa ¿ ne jest, by lu dzie wie dzie li, jak wy ko ny waæ pra cê do brze.
W zwi¹zku z tym, ko nie cz ne s¹ naty ch mia sto we i dra sty cz ne zmia ny w or ga ni za -
cji, za któ re ka dra kie ro w ni cza naj wy ¿sze go szcze b la zarz¹dza nia po no si odpo -
wie dzia l noœæ”.

2. Isto ta i ob sza ry TQM

TQM (To tal Qu a li ty Ma na ge ment) to kon ce p cja, któ ra wy wo dzi siê z Ja po nii,
gdzie sto suj¹cy j¹ w la tach 50. XX w. przed siê bio r cy, zy ska li mia no do sta w ców
naj bar dziej ja ko œcio wych wy ro bów na œwiecie.

W obe cnych cza sach kom p le kso we zarz¹dza nie ja ko œci¹ jest sto so wa ne na
ca³ym œwie cie i jest Ÿród³em su kce sów wie lu or ga ni za cji. Sto so wa nie tej kon ce -
pcji jest pod sta wo wym ele men tem ku l tu ry zarz¹dza nia naj moc nie j szych eko no -
mi cz nie kra jów œwia ta. Wdra ¿a nie TQM sta³o siê pod staw¹ dla przed siê biorstw
miê dzyna ro do wych.

Idea komp le kso we go uj mo wa nia wsze l kich za gad nieñ zwi¹za nych z d¹¿e -
niem do uzy ska nia w³aœci wej ja ko œci wy ro bu sta³a siê po wszech na w dzie dzi nie
te o rii pro du kcji i zna laz³a pra kty cz ne za sto so wa nie we wszy stkich roz wi niê tych
kra jach. Okre œlo na zo sta³a jako TQM, czy li To tal Qu a li ty Ma na ge ment. Po -
szcze gó l ne wy ra zy oz na czaj¹ od po wie d nio3:
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To tal – ob jê cie tym sy ste mem ca³ej or ga ni za cji i mo ¿ li woœæ za sto so wa nia we
wszy stkich ro dza jach pro du kcji i us³ug w ka ¿ dej ko mó r ce or ga ni za cji, na ka ¿ -
dym sta no wi sku, w spo sób nie ogra ni czo ny.

Qu a li ty – spe³nie nie wy ma gañ klien tów we wnê trz nych i ze w nê trz nych w spo sób
w pe³ni ich za do wa laj¹cy.

Ma na ge ment – me to dê roz wi¹zy wa nia pro ble mów i osi¹gniê cia zna cz nej po pra -
wy po przez d¹¿e nie do wy ¿szej ja ko œci pra cy i jej efe któw, czy li po dej mo wa nie
de cy zji pod porz¹dko wa nych ci¹g³ej po pra wie ja ko œci pro du któw. Zarz¹dza nie to 
pro ces po dej mo wa nia de cy zji wy ko rzy stuj¹cy pro ce du ry i w³aœci we me to dy re a li -
za cji.

Kon ce p cja TQM an ga ¿u je wszy stkich cz³on ków or ga ni za cji. Jest pe w ne go ro -
dza ju fi lo zo fi¹, któ ra zro zu mia na i wpro wa dzo na przez przed siê bio r stwo po zwa la 
na op ty ma l ne wy ko rzy sta nie umie jê t no œci pra co w ni ków, a ta k ¿e za so bów ma te -
ria l nych i uzy ska nie zamierzonych celów. 

Dziê ki zaan ga ¿o wa niu wszy stkich cz³on ków or ga ni za cji w jej dzia³al noœæ, na
ka ¿ dym eta pie fun kcjo no wa nia przed siê bio r stwa, sta je siê ono bar dziej kon ku -
ren cyj ne.

Kom p le kso we zarz¹dza nie ja ko œci¹ jest pro ce sem, któ ry nie ma ko ñ ca ani pod 
wzglê dem cza su, ani pod wzglê dem po no szo nych nak³adów. Wpro wa dze nie tej
kon ce pcji wy ma ga du ¿e go przy go to wa nia. Poin for mo wa nie i za po zna nie wszy -
stkich cz³on ków przed siê bio r stwa jest ko nie cz nym ele men tem wpro wa dze nia
TQM. Nie zbêd ne jest rów nie¿ okre œle nie ce lów tego, w jaki spo sób bêd¹ one rea -
li zo wa ne. Stwo rze nie pro je któw, opra co wa nie ich, wre sz cie wpro wa dze nie ich do 
or ga ni za cji stwa rza du¿y cha os i wymaga ci¹g³ej pracy.

TQM kie ru je dzia³ania przed siê bio r stwa na ci¹g³e do sko na le nie, na dzia³ania
zmie rzaj¹ce do po pra wy ja ko œci, do osi¹gniê cia jej op ty mal ne go po zio mu. Zmie -
rza do zwiê ksze nia efe kty w no œci dzia³ania. Kon ce p cja ta obe j mu je wszy stkie ob -
sza ry przed siê bio r stwa, ta kie jak pro je kto wa nie, han del, fi nan se, mar ke ting itd.
Jed no cze œ nie musz¹ byæ one ze sob¹ powi¹zane i wspó³pra co waæ ze sob¹, tworz¹c
ca³oœæ. Ty l ko taka, wza je m na wspó³pra ca wszy stkich dzia³ów, po zwa la na uzy -
ska nie za mie rzo nych ce lów w spo sób spra w ny i op ty ma l ny. TQM jest kon cepcj¹
ukie run ko wan¹ na ja koœæ, na proces, nie na wyniki czy iloœæ.

Kon ce p cja To tal Qu a li ty Ma na ge ment obe j mu je stra te giê, ta kty kê oraz po -
ziom ope ra cy j ny or ga ni za cji. W ra mach stra te gii uj mo wa ne s¹ pro ble my do roz -
wi¹za nia oraz cele, okre œlo ne kie run ki dzia³ania, sy ste my oce nia nia, zmia ny ja -
kie musz¹ nast¹piæ w or ga ni za cji, pla ny d³ugo ter mi no we do tycz¹ce TQM,
spo so by zarz¹dza nia oraz spo so by, ja ki mi TQM bê dzie wdra ¿a ne. Ta kty ka na to -
miast za wie ra ró ¿ ne go ro dza ju pla ny zwi¹zane z ja ko œci¹, dzia³ania do tycz¹ce
wpro wa dza nia szko leñ z za kre su TQM, okre œle nie in ten syw no œci oraz ob sza ru
dzia³añ, a ta k ¿e ko sztów zwi¹za nych z TQM, oraz tego jak bê dzie wygl¹da³a
struk tu ra zarz¹dza nia TQM. Po ziom ope ra cy j ny na to miast, to nic in ne go jak
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spe³nia nie za pla no wa nych pro gra mów zgod nie z Ko³em De min ga. Na tym po -
zio mie two rzo ne s¹ do ku men ta cje oraz okre œla ne me to dy nie zbêd ne do uzy ska -
nia wy zna czo nych ce lów, re a li za cja za mie rzo nych za dañ, pod su mo wa nie ich,
wyci¹gniê cie wnio sków z prze bie gu tych za dañ, kon tro la oraz ba da nie osi¹gniê -
tych wy ni ków, kon fron ta cja ich z wy zna czo nym pla nem, prze pro wa dza nie
dzia³añ maj¹cych na celu ko re ktê oraz za po bie ga nie wy stê po wa niu b³êdów.

Stru ktu ra TQM kon cen tru je siê wokó³ dwu na stu po jêæ: zro zu mie nie, zaan ga -
¿o wa nie, or ga ni za cja, ko szty ja ko œci, sy stem za pe w nie nia ja ko œci, pla no wa nie,
pro je kto wa nie ja ko œci, zdo l no œci, ste ro wa nie, pra ca ze spo³owa, szko le nia, wdra -
¿a nie4.

Nie od³¹cznym ele men tem to wa rzysz¹cym TQM jest pra ca ze spo³owa. To
dziê ki zgod nej wspó³pra cy cz³on ków or ga ni za cji ³atwiej wy pra co waæ ja koœæ.
Efekt sy ne r gii to wa rzysz¹cy pra cy ze spo³owej przy spie sza i uspra w nia fun kcjo -
no wa nie ze spo³ów. Od po wied nie po dej œcie do mo ty wo wa nia pra co w ni ków,
wspie ra nie ich i za chê ca nie, prze ka zy wa nie upra w nieñ, daje im swo bo dê
dzia³ania i po bu dza ich kre a ty w noœæ, co daje le p sze re zu l ta ty pra cy. Isto t nym na -
rzê dziem mo ty wa cji pra co w ni ków jest ich udzia³ we wsze l kie go ro dza ju szko le -
niach czy ku r sach. Szko le nia ta kie do sta r czaj¹ nie zbêd nej wie dzy z za kre su ja ko -
œci. Dziê ki temu rów nie¿ pra co w ni cy czuj¹ siê po trze b ni w or ga ni za cji,
uto ¿ sa miaj¹ siê z ni¹. TQM to zbio ro we zaan ga ¿o wa nie w roz wój or ga ni za cji, ja -
ko œci, nie ty l ko na po zio mie wy ro bu czy te¿ us³ugi, ta k ¿e w sfe rach ja ko œci pra cy,
kon stru kcji, te ch no lo gii, mar ke tin gu, da nych i in nych dziê ki któ rym or ga ni za -
cja fun kcjo nu je. Dla te go te¿ niezbêdna jest dobra komunikacja sprawnoœæ
dzia³ania. 

Wa¿n¹ rolê w stra te gii TQM, jak¹ przy j mu je or ga ni za cja, od gry wa zarz¹dza -
nie pro ce sa mi. Dzia³al noœæ przed siê bio r stwa po win na byæ skie ro wa na na pro ce -
sy, któ re po win ny byæ w³¹czo ne w sy stem zarz¹dza nia ja ko œci¹. Isto t ny dla or ga -
ni za cji po wi nien byæ prze bieg tych pro ce sów, ci¹g³e do sko na le nie ich, a nie
ko ñ co we rezultaty. 

Sy stem zarz¹dza nia pro ce sa mi spe³nia wie le fun kcji i umo ¿ li wia po pra wê ja -
ko œci i zna le zie nie sku te cz nych me tod pro wadz¹cych do za do wo le nia klien ta,
wzrost wy da j no œci i efe kty w no œci po przez ob ni ¿ kê ko sztów, sku te cz ne roz wi¹zy -
wa nie pro ble mów i opty ma li za cjê cza su re a li za cji wy zna czo nych za dañ, re a li za -
cjê stra te gii i urze czywi st nia nie wi zji przed siê bio r stwa, de fi nio wa nie wy ma gañ
od nosz¹cych siê do sy ste mu info rma tycz ne go, zbu do wa nie spra w ne go i zin te gro -
wane go sy ste mu in fo r ma cji, któ ry gwa ran tu je uzy ska nie w³aœci wej in fo r ma cji
dla ka ¿ de go po zio mu de cy zyj ne go wspa r te go sy ste mem info rma ty cz nym, zbu do -
wa nie bar dziej efe kty w nej stru ktu ry orga niza cy j nej, po pra wê wspó³pra cy i ko -
mu ni ka cji po miê dzy fun kcja mi or ga ni za cji, spra w dze nie pra wid³owo œci kon -
stru kcji sy ste mu po mia rów, po moc or ga ni za cjom w prze ka zy wa niu upra w nieñ
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sa mo dzie l nym ze spo³om pra co w ni czym, zarz¹dza nie, zarz¹dza nie pro ce sa mi
w kszta³to wa niu ja ko œci5.

W kom p le kso wym zarz¹dza niu ja ko œci¹, przy wó dz two po le ga na wspó³udzia -
le pre ze sa oraz kie row ni c twa w jego wdra ¿a niu i roz budo wy wa niu. Nie zbêd nym
ele men tem tego pro ce su jest po moc i wspie ra nie pra co w ni ków, po zwa la nie im na 
wiêksz¹ odpo wie dzia l noœæ i da wa nie wiê kszej swo bo dy dzia³ania. Przy wó d cy po -
win ni stwa rzaæ od po wied nie wa run ki do tego, aby wdra ¿a nie TQM nie stwa rza³o 
pro ble mów. Na sta wie nie kie row ni c twa po win no ulec zmia nie na ta kie, któ re po -
bu dza kre a ty w noœæ pra co w ni ków, za chê ca ich do wspó³pra cy, roz wi ja ich umie -
jê t no œci. Przy wó d ca po wi nien da waæ do bry przyk³ad ca³ej swojej za³odze.

Jako pod sta wo we ob sza ry TQM E. Skrzy pek wy mie nia:
l stra te giê ja ko œci zo rien to wan¹ na klien ta, wy ra ¿on¹ w po sta ci biz ne sp la nu,

stra te gii konku rency j no œci, po li ty ki ja ko œci,
l za so by lu dz kie,
l pro ce sy maj¹ce na celu za po bie ga nie przy czy nom po wsta wa nia wad z wy ko -

rzy sta niem ba da nia zdo l no œci ma szyn, ana li zy FMEA, trans fo r ma cji wy ma -
gañ klien ta na pa ra me try te ch ni cz ne (QFD),

l sy stem za pe w nie nia ja ko œci jako gwa ran cjê sy ste maty czne go, za pla nowa ne go
spe³nia nia wy ma gañ klien ta.
Wed³ug E. Kind la r skie go TQM, to „wszech stron ne dzia³anie maj¹ce za pe w -

niæ ja koœæ na ka ¿ dym eta pie pro ce su re a li za cji wy ro bu od ba da nia po trzeb klien -
tów do bez pie cz nej dla œro do wi ska li k wi da cji wy ro bu”. Bar dzo isto t ne dla or ga -
ni za cji jest umie jê t ne pos³ugi wa nie siê TQM. Mo ty wów jego u¿y cia mo¿e byæ
wie le, jed nak jak wie le ich jest, tak wie le wi¹¿e siê z tym wy zwañ i po œwiê ceñ.
Sku te cz noœæ tych dzia³añ za le ¿y ty l ko i wy³¹cz nie od tego jak do brze TQM zo sta -
nie zro zu mia ne i ja kie bê dzie zaan ga ¿o wa nie ca³ej organizacji. 

3. Eta py wdra ¿a nia TQM

Wdra ¿a nie do or ga ni za cji TQM jest nie zbêd nym ele men tem jaki po wi nien
to wa rzy szyæ ka ¿ de mu z przed siê biorstw, któ re na pie r wszym mie j s cu sta wia ja -
koœæ. Ko nie cz noœæ jego sto so wa nia po win na byæ trwa le za ko rze nio na w œwia do -
mo œci or ga ni za cji, i staæ siê jej nie od³¹cznym elementem.

Pod czas wdra ¿a nia Komp le kso we go Zarz¹dza nia Ja ko œci¹ do przed siê bio r -
stwa, po win ny byæ bra ne pod uwa gê na stê puj¹ce aspe kty:
 1. Za po zna nie siê i zro zu mie nie tego jak znacz¹ce dla przed siê bio r stwa jest

wpro wa dze nie zarz¹dza nia ja ko œci¹. De cy zja o wdro ¿e niu do or ga ni za cji
TQM nie sie za sob¹ wie le trud nych pro ble mów, jak rów nie¿ wie le wa ¿ nych
de cy zji. Oz na cza ci¹g³¹ pra cê nad ule p sza niem, roz wi ja niem ja ko œci. TQM
zmie nia or ga ni za cjê, dla te go te¿ ko nie cz ne jest zro zu mie nie przez kie row ni c -
two wagi sy tu a cji.
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 2. Udzia³ kie row ni c twa w po dej mo wa niu de cy zji o TQM w or ga ni za cji. To dziê -
ki wspó³pra cy kie row ni c twa i zaan ga ¿o wa niu w fo r mu³owa nie stra te gii wpro -
wa dza nia zarz¹dza nia ja ko œci¹, pro ces mo¿e mieæ ³agod nie j szy i spra w nie j szy
prze bieg. Nie zbêd ne jest sfo r mu³owa nie przez kie row ni c two za³o¿eñ po li ty ki
ja ko œci.

 3. Mo dy fi ka cja stru ktur or ga ni za cji, w celu usta le nia odpo wie dzial no œci i za kre -
su dzia³añ zwi¹za nych z ja ko œci¹.

 4. Na le ¿y na bie¿¹co wy li czaæ ko szty, ja kie po no si przed siê bio r stwo oraz pod da -
waæ je ana li zie. Ta kie dzia³anie po zwa la na do sko na le nie ja ko œci.

 5. Sy stem za pe w nie nia ja ko œci. No r my ISO 9000 do tycz¹ce sy ste mu ja ko œci s¹
pod staw¹ stra te gii TQM. Za wa r te w niej me to dy, za sa dy oraz za le ce nia do sko -
na le na daj¹ pod sta wy do tego, a¿e by wpro wa dziæ TQM do or ga ni za cji.

 6. Wpro wa dze nie TQM do przed siê bio r stwa jest cza soch³on nym dzia³aniem.
Nie któ re z eta pów zarz¹dza nia ja ko œci¹ koñcz¹ siê, cho æ by ten, w któ rym za pa -
da de cy zja o wpro wa dze niu TQM, inne na to miast nie maj¹ te r mi nu uko ñ cze -
nia, po nie wa¿ s¹ sta le po wta rza ne. Do ta kich bez ter mi no wych eta pów za li czyæ
mo ¿ na szko le nia, zaan ga ¿o wa nie kie row ni c twa, do sko na le nie sy ste mu ja ko œci
czy te¿ pra cy ze spo³owej.

 7. Pro je kto wa nie ja ko œci, pod czas któ re go wa ¿ nym ele men tem staj¹ siê te ch ni ki,
me to dy, za po moc¹ któ rych mo ¿ na uw z glêd niæ po trze by klien tów przy pro je -
kto wa niu no wych wy ro bów.

 8. Pra co w ni cy musz¹ byæ zaan ga ¿o wa ni w to, co pla nu je i robi or ga ni za cja. Nie -
zbêd ne jest info r mo wa nie pra co w ni ków o pla nach or ga ni za cji, jak rów nie¿
pro wa dze nie sze re gu szko leñ i ku r sów, dziê ki któ rym ³atwiej zro zu miej¹ to co
ma siê wy da rzyæ w przed siê bio r stwie. Wa ¿ ne jest rów nie¿, aby spo œród cz³on -
ków or ga ni za cji wy od rê b niæ tych, któ rzy przy ci¹gn¹ in nych, uœwia do mi¹
w in nych sens wdro ¿e nia TQM. Maj¹ oni zdo l no œci orga niza to r skie, men to r -
skie. Po tra fi¹ prze ko naæ in nych do zmia ny zda nia na te mat pe w nych za gad -
nieñ, jak rów nie¿ po bu dziæ ich do dzia³ania. Przy ta kich oso bach two rzy³y siê
bêd¹ gru py pra co w ni cze.

 9. Umie jê t ne ste ro wa nie ja ko œci¹ jest nie zbêd ne do spe³nie nia wy ma gañ ja ko -
œcio wych. Pod czas ste ro wa nia ja ko œci¹ mo ¿ na œle dziæ ca³y pro ces oraz usu waæ
wsze l kie go ro dza ju b³êdy i ich przy czy ny.

10. Idea TQM opa r ta jest na pra cy ze spo³owej, dziê ki któ rej trud ne de cy zje s¹
spra w niej po dej mo wa ne. Pra ca w gru pach po zwa la na szy b sze dzia³anie, na
osi¹ga nie ta kich wy ni ków, któ re by³yby nie mo ¿ li we do wy pra co wa nia przez
po je dyn cze go pracownika.

11. Szko le nia dla cz³on ków or ga ni za cji, po wo duj¹ ³atwie j sze za po zna nie siê z po -
wsta³ymi zmia na mi oraz wpro wa dza nie ich w ¿y cie. Szko le nia dla pra co w ni -
ków pod nosz¹ ich kwa li fi ka cje, umie jê t no œci. Dziê ki ta kim szko le niom
wpro wa dza nie TQM do or ga ni za cji ma spra w ny przebieg.
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12. Wdra ¿a nie TQM do po szcze gó l nych dzia³ów or ga ni za cji po win no od by waæ
siê naj pierw w dzia³ach, w któ rych pra cuj¹ me ne d¿e ro wie na sta wie ni na po -
pra wê ja ko œci oraz któ rzy zain tere so wa ni s¹ in no wa cja mi. W pó Ÿ nie j szym cza -
sie na to miast, w po zo sta³ych dzia³ach. Dziê ki temu dzia³y, w któ rych naj pierw 
zo sta nie wpro wa dzo ne TQM stan¹ siê przyk³adem dla tych w któ rych je sz cze
to nie nast¹pi³o lub do pie ro siê roz po czy na. Me ne d¿e ro wie dzia³ów, w któ rych 
TQM ju¿ fun kcjo nu je mog¹ po móc po dzie liæ siê uwa ga mi oraz ra da mi z me -
ne d¿e ra mi pozosta³ych dzia³ów.

Wdra ¿a nie Komp le kso we go Zarz¹dza nia Ja ko œci¹ w przed siê bio r stwie sk³ada 
siê z na stê puj¹cych eta pów: de cy zji, dia g no zy, szko leñ, sy ste mu za pe w nie nia ja -
ko œci, przy wó dz twa, po li ty ki i stra te gii, zarz¹dza nia lu dŸ mi, za so bów, pro ce sów,
za do wo le nia klien tów, za do wo le nia pra co w ni ków, wp³ywu na oto cze nie. De cy zja 
o wdro ¿e niu TQM w or ga ni za cji jest po dy kto wa na miê dzy in ny mi chê ci¹ zdo by -
cia uz na nia na by w cy wo bec pro duko wa ne go wy ro bu b¹dŸ ofe ro wa nej us³ugi. Jest 
ta k ¿e spo wo do wa na ci¹gle roz wi jaj¹cym siê ryn kiem, rosn¹c¹ kon ku rencj¹, chê -
ci¹ wy prze dza nia kon ku ren tów oraz po praw¹ wy ni ków fi nan so wych. Pod jê cie
de cy zji o tym, aby wdro ¿yæ Kom p le kso we Zarz¹dza nie Ja ko œci¹ w or ga ni za cji,
po win no byæ efe ktem dys ku sji, prze my œleñ jej zarz¹du i kie row ni c twa. Pod czas
prze pro wa dzo nych roz mów po wi nien zo staæ okre œlo ny za kres dzia³añ, ja kie zo -
stan¹ pod jê te oraz uzy ska nie od po wie dzi, dla cze go w ogó le wpro wa dzo ne zo sta -
nie TQM do przed siê bio r stwa. Cho dzi o to, by ka ¿ dy zro zu mia³ cel wpro wa dze -
nia TQM. Aby wdro ¿yæ TQM, nie zbêd na jest dia g no za tego, jaki by³ do tej pory
stan ja ko œci w or ga ni za cji, a ta k ¿e tego, ja kie sto sun ki pa no wa³y miê dzy jej cz³on -
ka mi, jak rów nie¿ ana li za stru ktu ry orga niza cy j nej. Dziê ki uzy ska nym wy ni -
kom, mo ¿ na stwo rzyæ pla ny dzia³añ, za po moc¹ któ rych w po szcze gó l nych
dzia³ach bê dzie wpro wa dza ne TQM. Do tego, by od po wie d nio zdia g no zo waæ
stan ja ko œci w przed siê bio r stwie, nie zbêd ne jest jego oce nie nie. Do prze pro wa -
dze nia ta kiej oce ny, sto so waæ mo ¿ na miê dzy in ny mi ben ch mar king, me to dê
„góry lo do wej” De min ga, ska lê ocen, me to dê pun kta cji sfor mali zo wa nej czy me -
to dê uœre d nio nych zna mion ja ko œci. Wdra ¿a niu TQM do or ga ni za cji to wa rzy -
szyæ mog¹ wpro wa dzo ne rów no le gle stan dar dy ISO do tycz¹ce ja ko œci. Ta kie
dzia³anie mo¿e wzmo c niæ Kom p le kso we Zarz¹dza nie Ja ko œci¹. Przy wó d com
w or ga ni za cjach wpro wa dzaj¹cych TQM przy pi sa na jest rola men to rów, któ rzy
od po wie d nio po tra fi¹ uœwia do miæ pra co w ni ków, ¿e ja koœæ jest prio ry te tem
przed siê bio r stwa. Po win ni oni braæ udzia³ we wsze l kie go ro dza ju szko le niach,
pro wa dziæ je, jak rów nie¿ ucze st ni czyæ w nich w celu zdo by cia do da t ko wej wie -
dzy i umie jê t no œci. Isto t na jest rów nie¿ po sta wa przy wó d ców. Lu dzie ci, po win ni 
byæ otwa r ci na po mys³y in nych, na in no wa cje. Do bre mu przy wó dztwu po win na
to wa rzy szyæ idea de cen tra liza cji w³adzy. Po li ty ka oraz stra te gie w przed siê bio r -
stwie to prze de wszy stkim cele ja kie chce siê osi¹gn¹æ, wa r to œci, wi zje, kie run ki
roz wo ju a ta k ¿e to w jaki spo sób chce siê to wszy stko uzy skaæ. W sk³ad ogó l nej
stra te gii or ga ni za cji wcho dzi stra te gia ja ko œci. W jej sk³ad na to miast wchodz¹
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czyn ni ki we wnê trz ne, ta kie jak ukie run ko wa nie na in no wa cje, zaan ga ¿o wa nie
pra co w ni ków w pra cê nad ja ko œci¹ pro du ktu, jak rów nie¿ czyn ni ki ze w nê trz ne,
do któ rych na le ¿y za li czyæ, to jak pro po no wa ne przez przed siê bio r stwo wy ro by
od bie ra ne s¹ przez klien tów i czy s¹ le p sze ni¿ te ofe ro wa ne przez kon ku ren cjê.
Po li ty ka ja ko œci na to miast jest tym wszy stkim, co przed siê bio r stwo robi w kie -
run ku ja ko œci. Jest wy zna cza na wte dy, gdy ja s ne s¹ ju¿ cele ja ko œcio we or ga ni za -
cji. Aby po li ty ka przy no si³a po¿¹dane efe kty, po win na 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 przed -
siê bio r stwa.

Zarz¹dza nie lu dŸ mi w or ga ni za cji, któ ra kom p le kso wo zarz¹dza ja ko œci¹, po -
win no byæ ukie run ko wa ne prze de wszy stkim na ich umie jê t no œci, pre dy spo zy cje 
na roz wi ja nie ich wie dzy, na szko le nia. De le go wa nie upra w nieñ jest nie -
od³¹cznym ele men tem spra w ne go zarz¹dza nia lu dŸ mi. Nie po win no ono na to -
miast opie raæ siê na szty w nych regu³ach, na ka zach. Nie roz³¹cznym ele men tem
efe kty w ne go zarz¹dza nia lu dŸ mi jest da wa nie im po czu cia bez pie cze ñ stwa oraz
tego, ¿e s¹ po trze b ni or ga ni za cji. Pro ces ten po wi nien byæ okre so wo kon tro lo wa -
ny. Dziê ki temu mo ¿ na spra wiæ, ¿e zarz¹dza nie bê dzie do brze do sto so wa ne do
or ga ni za cji, do zatrudnionych w niej ludzi.

Isto t ne oka zu je siê byæ sto so wa nie me to dy ZPC. Zarz¹dza nie przez cele po le -
ga na udzia le pra co w ni ka przy fo r mu³owa niu dla nie go ce lów. Jest to wspó l na
ana li za i pra ca podw³ad ne go z kie ro w ni kiem, w wy ni ku któ rej usta la ne s¹ cele dla 
te go¿ w³aœ nie pra co w ni ka. Ta kie po dej œcie ma du¿y wp³yw na zaan ga ¿o wa nie
pra co w ni ków w wy ko ny wa nie za dañ. Ich wspó³udzia³ w okre œla niu ce lów po bu -
dza ich po czu cie przy nale ¿ no œci do or ga ni za cji. Te ch ni ka ZPC zak³ada, ¿e
oprócz wspó l ne go usta la nia ce lów, bar dzo wa ¿ ne jest wspó l ne okre œla nie kry te -
riów oce ny po stê pu w osi¹ga niu wcze œ niej za³o¿o ne go celu, po stê pu prac, ja kie
wy ko nu je pra co w nik. Ko le j nym wa ¿ nym ele men tem jest sta³y kon takt prze³o¿o -
ne go z pra co w ni kiem, wspó l ne kon sul to wa nie po czy nio nych kro ków, ana li zo wa -
nie b³êdów, mo ¿ li wych do wy bo ru opcji i in nych ele men tów maj¹cych wp³yw na
re a li za cjê ce lów. Nie zbêd na jest ta k ¿e wspó l na oce na osi¹gniê tych wy ni ków i ich
ana li za. Wpro wa dze nie ZPC do or ga ni za cji ma du¿y wp³yw na re la cje po miê dzy
jej cz³on ka mi, za rów no na li nii pra co w nik – pra co w nik, jak rów nie¿ kie ro w nik
– pra co w nik. Wspó l ny dia log i mo ¿ li woœæ ucze st ni c twa pra co w ni ków w fo r -
mu³owa niu dla nich za dañ przy czy niaj¹ siê do wzro stu po zio mu za do wo le nia
z wy ko ny wa nej pra cy, a co za tym idzie do jej efe kty w no œci. W me to dzie ZPC,
cz³owiek jest na pie r wszym mie j s cu. Jest on za so bem przed siê bio r stwa nie po wta -
rzal nym i nie zast¹pio nym. Dla te go te¿ wpro wa dza niu tej me to dy to wa rzy szyæ
po wi nien sze reg szko leñ i ku r sów zwi¹za nych z pod nie sie niem kwa li fi ka cji jej
cz³on ków. Ku r sy, szko le nia s¹ do brym na rzê dziem moty wa cy j nym. Jest to wa ¿ -
ne dla przed siê bio r stwa. Ucze st ni c two pra co w ni ków oraz kie row ni c twa w ta kich

Hos hin kan ri – Me toda stra teg iczne go zarz¹dza nia jak oœci¹  103



szko le niach pozwala na zrozumienie zmian zachodz¹cych w przedsiêbiorstwie,
jak równie¿ przyczynia siê do pobudzania ich kreatywnoœci. 

W sk³ad za so bów na le¿¹cych do or ga ni za cji wchodz¹ te ch no lo gia, ma te ria³y,
in fo r ma cje oraz ka pi ta³ fi nan so wy, któ re s¹ po trze b ne do rea li zo wa nia TQM. Te -
ch no lo gia jaka jest wyko rzy sty wa na, win na s³u¿yæ po pra wie ja ko œci, nie zbêd ne
jest jej ci¹g³e mode rni zo wa nie. Ma te ria³y wyko rzy sty wa ne w pro ce sie pro du kcji
po win ny byæ sta le kon tro lo wa ne pod wzglê dem ja ko œci, a kon takt z ich do sta w ca -
mi trwa³y i bu do wa ny na wza je mnym za ufa niu. Na le ¿y dbaæ rów nie¿ o spra w ne
ich wy ko rzy sta nie oraz o od po wied ni¹ uty li za cjê po wsta³ych od pa dów. In fo r ma -
cje, któ re s¹ gro ma dzo ne, trze ba od po wie d nio prze twa rzaæ, ana li zo waæ i ar chi wi -
zo waæ, tak aby do brze s³u¿y³y na bie¿¹co oraz w przysz³oœci. Wy da t ki zwi¹zane
z wpro wa dze niem TQM musz¹ byæ po kry wa ne z od po wie d nio do tego stwo rzo -
nych fun du szy. Sy ste maty cz na ana li za oraz kon tro la wy da t ków po zwa la na we ry -
fi ka cjê ko sztów, któ re zo sta³y ju¿ poniesione oraz na stworzenie bud¿etu na
przysz³oœæ.

Pro ce sy w Kom p le kso wym Zarz¹dza niu Ja ko œci¹, do tycz¹ spo so bów ocen, re -
a li za cji tej idei oraz tego, jaki prze bieg bê dzie mia³o zarz¹dza nie. Mo ¿ na wy od rê -
b niæ pro ce sy pod sta wo we i po mo c ni cze. Te pie r wsze do tycz¹ spraw fi nan so wych, 
kon ta któw z do sta w ca mi i od bio r ca mi, prac nad no wym produktem itp.

Aby wy ro by wy twa rza ne przez or ga ni za cjê spe³nia³y po trze by jej klien tów,
po trze b na jest od po wied nia pra ca nad pro du ktem. Dla te go te¿, przed siê bio r stwo
musi pro wa dziæ ba da nia nad po trze ba mi klien tów oraz nad tym, w ja kim sto p niu 
wy rób spe³nia ich ocze ki wa nia. Po trze b na jest ana li za zwro tów to wa rów, jak rów -
nie¿ tych od da nych w ra mach na praw gwa ran cy j nych. Na le ¿y bez ustan nie kon -
tro lo waæ po zy cjê pro du ktu na ryn ku, a w ra zie po trze by wpro wa dzaæ zmia ny.
Wa ¿ ne jest, by z mo dy fi kacj¹ wy ro bu wy prze dzaæ kon ku ren cjê, a nie cze kaæ na
jej ruch. Do za do wo le nia klien ta przy czy nia siê oprócz do bre go, ja ko œcio we go
wy ro bu, jego obs³uga. Ja koœæ obs³ugi jest nie zmie r nie isto t nym ele men tem. Po -
win na do ty czyæ za rów no sa mej sprze da ¿y, jak równie¿ obs³ugi przed i po sprze da -
¿o wej.

Wszy s cy pra co w ni cy or ga ni za cji po win ni byæ za do wo le ni z tego, ile za ra biaj¹,
jak rów nie¿ czuæ siê bez pie cz nie oraz po trzebni or ga ni za cji. Ich ko m fort psy chi -
cz ny wzbu dzi po czu cie tego, ¿e zaczn¹ uto ¿ sa miaæ siê z przed siê bio r stwem. Nie -
zbêd ne jest bu do wa nie do brych re la cji miê dzy nimi a kie row ni c twem. Or ga ni za -
cja po win na po dej mo waæ kro ki, któ re za spo koj¹ po trze by pra co w ni ków.
W prze dsiê bio r stwie sto suj¹cym TQM, wszy s cy jego cz³on ko wie s¹ na bie¿¹co
in for mo wa ni o tym, w ja kim sta nie jest ono, oraz ja kie ma plany na przysz³oœæ. 

Opi nia spo³ecz na, a wiêc to, jak przed siê bio r stwo jest oce nia ne przez spo³ecze -
ñ stwo, jest bar dzo wa ¿ nym ele men tem, jaki bie rze pod uwa gê or ga ni za cja. Isto t -
ny jest od biór spo³ecz ny, to jak or ga ni za cja jest wi dzia na w oczach swo ich po ten -
cja l nych i obe cnych klientów.
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Wie le or ga ni za cji na po ty ka na pro ble my przy wdra ¿a niu TQM. Wiê kszoœæ
z nich po nios³a po ra ¿ kê. Wœród roz li cz nych przy czyn nie po wo dzeñ we wpro wa -
dza niu zarz¹dza nia przez ja koœæ do naj czê œciej wy mie nia nych za li cza siê:6 brak
zaan ga ¿o wa nia kie row ni c twa, brak wi zji i pla nów, sa ty s fa kcjê z szy b kie go
za³atwie nia pro ble mów, do mi na cjê na rzê dzi nad pro ce sa mi, zbyt ogra ni czon¹ ja -
koœæ, sa ty s fa kcjê z za do wo le nia klien tów, sprze cz noœæ miê dzy ge ne ro wan¹
zmian¹ ku l tu row¹ a po dej œciem pla no wym, zinsty tucjo nalizo wa ne zarz¹dza nie
ja ko œci¹, nie wie l kie zaan ga ¿o wa nie pra co w ni ków, nie mie rza l noœæ wie lu
procesów zarz¹dzania przez jakoœæ.

4. TQM a hos hin kanri

De fi nio wa nie hos hin kanri

Ho s hin kan ri to ja po ñ ska me to da stra tegi cz ne go zarz¹dza nia ja ko œci¹, któ ra
zo sta³a opra co wa na pod ko niec lat 60. XX w. w Ja po nii. Obe c nie (rów nie¿ w Pol -
sce) sta³a siê in te gra l nym ele men tem wie lu or ga ni za cji wdra ¿aj¹cych nowe kon -
ce pcje zarz¹dza nia, ta kie jak TQM, Lean Ma na ge ment czy Six Si g ma. Dok³adne
przed sta wie nie tej me to dy wy ma ga po da nia de fi ni cji. Wed³ug Y. Kon do, ho s hin
kan ri to „sy stem zarz¹dza nia, w któ rym ro cz na po li ty ka usta lo na przez przed siê -
bio r stwo jest prze ka zy wa na w dó³ or ga ni za cji i wdra ¿a na we wszy stkich wy -
dzia³ach i fun kcjach”7. Jak wi daæ me to da ³¹czy zarz¹dza nie stra te gi cz ne
z bie¿¹cym fun kcjo no wa niem or ga ni za cji. Inne po dej œcie pre zen tu je G. Wa t son,
któ ry okre œla j¹ jako me to dy kê usta na wia nia kie run ku stra tegi cz ne go lub wpro -
wa dze nie cy klu PDCA (Plan, Do, Check, Act tj. pla no wa nie, wy ko na nie, kon tro -
lê, dzia³anie) do pro ce su zarz¹dza nia. Naj pe³niejsz¹ de fi ni cjê za pro po no wa³
Y. Akao8, któ ry post rze ga j¹ jako „sy stem wzma c niaj¹cy ogóln¹ zdo l noœæ or ga ni -
za cji i kon cen truj¹cy j¹ na po pra wie fun kcjo no wa nia. Po pra wa ta do ko ny wa na
jest przez roz wi niê cie ujed no li co nej po li ty ki i pla nu (wdro ¿e nie, spra w dze nie,
dzia³ania uspra w niaj¹ce) usta no wio ne go jako ro cz ny pro gram zarz¹dza nia opa r -
ty na mo t cie or ga ni za cji ro zu mia nym jako g³ówna kon ce p cja zarz¹dza nia przez
ni¹ przy jê ta. Zarz¹dza nie stra te gi cz ne jest wy pa d kow¹ d³ugo- i œred nio okre sowe -
go pla nu zarz¹dza nia oraz ro cz ne go pla nu zarz¹dza nia re a li zo wan¹ dziê ki
po³¹cze niu ja ko œci, wie l ko œci, ko sztu i cza su (do sta wy) oraz ra cjo nal ne mu wy ko -
rzy sta niu g³ów nych za so bów or ga ni za cji”. Au tor uwa ¿a, ¿e de fi ni cjê na le ¿y uzu -
pe³niæ o ko nie cz noœæ wy ko rzy sta nia kon ce pcji zarz¹dza nia ja ko œci¹ i jej me tod.
Za da nia rea li zo wa ne w ho s hin kan ri to:
l usta le nie przez na cze l ne kie row ni c two za³o¿eñ bi z ne su (wi zja, klu czo we cele),
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l pro je kto wa nie spo so bów re a li za cji ce lów wraz z kie row ni c twem œred nie go
szcze b la,

l wy ko rzy sta nie œro d ków i za so bów (wy ty cz ne osi¹gniê cia celu, za da nia i za -
so by),

l re a li za cja za pla no wa nych za³o¿eñ (ze spo³y wdro ¿e nio we).
Re a li za cja wi zji spro wa dza siê do dwóch rów no leg³ych ro dza jów za dañ o in -

nym po zio mie od dzia³ywa nia. Po ziom pie r wszy kon cen tru je siê na re a li za cji
zarz¹dza nia stra tegi cz ne go (okre œla ny jako ho s hin i obe j mu je dzia³ania skie ro -
wa ne na grun town¹, prze³omo wa zmia nê, re zu l ta tem któ rej jest szy b ka i wi do cz -
na po pra wa), dru gi zaœ to zarz¹dza nie ope ra cy j ne (bie¿¹ce, re a li za cja ci¹g³ego do -
sko na le nia ina czej Ka i zen). Oba typy dzia³añ po win ny byæ rea li zo wa ne
me to dy cz nie, aby za pe w niæ syn chro ni za cjê osi¹gania celów w ca³ej organizacji. 

Pró by t³uma cze nia na zwy me to dy ho s hin kan ri, z uwa gi na spe cy fi kê jê zy ka
ja po ñ skie go, spra wia na uko w com trud no œci. Dla te go te¿, pie r wszy cz³on na zwy
me to dy ho s hin jest in ter pre towa ny na ki l ka spo so bów. T³uma czy siê go jako przy -
jê ty kurs, wy ty cz na lub spo sób wy zna cza nia do bre go kie run ku. W na ukach
o zarz¹dza niu by³yby to: po li ty ka, plan, cel lub cele i œro d ki. Dru gi zaœ cz³on kan -
ri, t³uma czo ny jest jako ste ro wa nie, kon tro la lub zarz¹dza nie. Za tem dos³owne
t³uma cze nie brzmi: zarz¹dza nie po li tyk¹ albo kon tro la, ste ro wa nie lub zarz¹dza -
nie po li tyk¹, kie run kiem, do któ re go or ga ni za cja zmie rza, wy tyczn¹9. Z po wo du
trud no œci w po pra wnym t³uma cze niu na zwy tej me to dy, na uko w cy spo za Ja po nii 
po zo sta wiaj¹ na zwê w ory gi na l nym brzmie niu lub j¹ ad ap tuj¹. Ho s hin kan ri jest
jed nym z trzech g³ów nych ele men tów To tal Qu a li ty Ma na ge ment i jest odpo wie -
dzia l ne za do bra nie od po wied nich wy ko na w ców do re a li za cji stra te gi cz nych za -
mie rzeñ. Obe c nie czê sto wy stê pu je w kon ce pcji TQM jako jed na z me tod do sko -
na le nia or ga ni za cji. Opi suj¹c jej fun kcjê, au to rzy nawi¹zuj¹ do cy klu dzia³ania
zor gani zowa ne go, ujê te go w ra mach czte rech faz PDCA (pla no wa nie, wy ko na -
nie, kon tro la i dzia³anie). In nym ele men tem ho s hin kan ri bli skim TQM jest sto -
so wa nie w jej ob rê bie za sa dy pra cy ze spo³owej wyko rzy sty wa nej w pro ce sach
usta la nia ce lów oraz roz wi¹zy wa nia pro ble mów (ja po ñ ski spo sób po dej mo wa nia
de cy zji – rin gi). Ho s hin kan ri ma rów nie¿ swo je mie j s ce w ro dzi nie me tod pla no -
wa nia stra tegi cz ne go. Mo ¿ na tu wska zaæ na mo del za pro pono wa ny przez M. Li -
si ñ skie go. Sk³ado wy mi tego mo de lu s¹: ana li za stra te gi cz na oraz pro je kto wa nie
stra te gii. Au tor skla sy fi ko wa³ ho s hin kan ri na pod sta wie opra co wa ne go przez
siebie modelu i okreœli³ cel jej stosowania jako realizacjê przedstawionych
poni¿ej funkcji:
l ana li zy ma kroo to cze nia or ga ni za cji,
l ana li zy jej oto cze nia kon ku ren cyj nego, po ten cja³u stra tegi cz ne go oraz po zy cji 

stra te gi cz nej,
l fo r mu³owa nia pro gnoz roz wo ju sy tu a cji,
l okre œle nia wi zji, mi sji i ce lów or ga ni za cji,
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l usta la nia opcji stra te gi cz nych i wy bo ru wa rian tu opcji wraz z opra co wa niem
pla nu stra tegi cz ne go or ga ni za cji

10
.

Ob sza rem ba da w czym ho s hin kan ri jest oto cze nie i po ten cja³ stra te gi cz ny, co
wska zu je jej cha ra kter diagno styczno -fun kcjonal ny, zaœ zna cz ny sto pieñ ustru -
ktury zo wa nia me to dy wska zu je na jej wy so ki sto pieñ sche ma ty za cji i trud no œci
kwan ty fi ka cji in fo r ma cji. Ho s hin kan ri jest me tod¹ o mie sza nej fo r mie re a li za cji, 
gdy¿ uw z glêd nia siê w niej udzia³ or ga ni za cji z zewn¹trz. Wg M. Li si ñ skie go jest
ona jed na z me tod zin te gro wa nych, re a li zuj¹cych wszy stkie fun kcje pla no wa nia
stra tegi cz ne go. Me to da mi pomo c ni czy mi w pro ce sie jej praktycznego za sto so wa -
nia s¹:
l me to da PEST,
l ana li za luki stra te gi cz nej,
l ben ch mar king,
l ana li za piê ciu si³ Po rte ra,
l bi lans stra te gi cz ny przed siê bio r stwa,
l ana li za SWOT,
l ma cierz: po zy cja kon ku ren cyj na – wzrost ryn ku.

Ujê cie M. Li si ñ skie go jest pie r wszym w kra ju ujê ciem tej gru py me tod, w któ -
rym uwz glê d nio no ho s hin kanri.

Po wsta nie i roz wój ho s hin kan ri

Me to da ho s hin kan ri po ja wi³a siê w Ja po nii w wy ni ku roz wo ju kon ce pcji
TQM. Ogromn¹ rolê ode gra³ J.M. Ju ran, któ ry wy ja œ ni³, ¿e po trze b na jest po li ty -
ka ja ko œci dla ca³ej or ga ni za cji, a zarz¹dzaj¹cy s¹ odpo wie dzia l ni za jej pro mo cjê.
Isto t ny wp³yw wy war³a rów nie¿ opub li ko wa na ksi¹¿ka P. Dru c ke ra pt. Pra kty ka
zarz¹dza nia, w któ rej zo sta³o opi sa ne m.in. zarz¹dza nie przez cele. Roz po wszech -
nie niu ho s hin kan ri sprzy ja³o otwa r cie siê Ja po nii na kon ku ren cjê œwia tow¹.
Zarz¹dzaj¹cy orga ni za cja mi za czê li wdra ¿aæ roz wi¹za nia po zwa laj¹ce szy b ko re a -
go waæ na zmia ny ze w nê trz ne, wœród nich mo ¿ na wy mie niæ: kon tro lê ja ko œci,
ko³a ja ko œci, zarz¹dza nie przez cele (ZPC) oraz ho s hin kan ri, któ re od tej pory
sta³o siê po wszechn¹ pra ktyk¹ zarz¹dza nia sto so wan¹ w ja po ñ skich przed siê bio r -
stwach. Inne kra je za czê³y siê in te re so waæ ho s hin kan ri do pie ro w la tach 80.
XX w. i wdra ¿aæ j¹ g³ów nie do or ga ni za cji pro du kcy j nych, a na stê p nie w la -
tach 90. XX w. do firm poza produ kcy j nych. Od tego cza su me to da ho s hin kan ri
za czê³a zy ski waæ co raz wiêksz¹ po pu la r noœæ za rów no w ja po ñ skich, ame ry ka ñ -
skich, jak i eu ro pe j skich przed siê bio r stwach. Obe c nie ho s hin kan ri sto su je siê
nie ty l ko jako sa mo dzieln¹ me to dê zarz¹dza nia stra tegi cz ne go, ale te¿ czê sto
z ró¿ no rod ny mi, wspó³cze s ny mi kon ce pcja mi zarz¹dza nia, ta ki mi jak TQM,
Lean Ma na ge ment czy Six Si g ma. Me to da ho s hin kan ri sta³a siê ponad to pod -
staw¹ do opra co wa nia in nych na rzê dzi wyko rzy sty wa nych w zarz¹dza niu stra te -
gi cz nym, m.in. po wszech nie zna nej i sto so wa nej zrów no wa ¿o nej ka r cie wy ni ków 
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(BSC). Pod su mo wuj¹c, mo ¿ na stwier dziæ, ¿e me to da ho s hin kan ri bar dzo szy b ko 
sta³a siê uz na nym i sze ro ko sto so wa nym narzêdziem zarz¹dzania strategicznego,
stosowanym przez przedsiêbiorstwa na ca³ym œwiecie.

Wspó l ny sche mat po stê po wa nia w ho s hin kan ri i TQM 

Jed nym z g³ów nych za³o¿eñ ho s hin kan ri jest opa r cie jej toku po stê po wa nia
na cy klu PDCA, któ re go sy ste maty cz ne sto so wa nie po zwa la na in te gra cjê pla no -
wa nia i re a li za cji przy jê tych przez or ga ni za cjê ce lów na wszy stkich szcze b lach
zarz¹dza nia. PDCA, jak ju¿ wcze œ niej wy ja œ nio no, jest skró tem po chodz¹cym od
an gie l skich s³ów: Plan, Do, Check, Act, co zna czy: Pla no wa nie, Wy ko na nie,
Kon tro lê i Dzia³anie. W li te ra tu rze przed mio tu, skrót PDCA sto su je siê pod
nazw¹ cy klu De min ga, zapre zento wa ne go na rys. 1.

Dziê ki sto so wa niu ho s hin kan ri stra te gia roz wi ja na jest przez naj wy ¿sze kie -
row ni c two i przy wspó³udzia le kie row ni c twa œred nie go szcze b la wyko na w cze go
oraz pra co w ni ków odpo wie dzia l nych za pla no wa nie i re a li za cjê stra te gii. Re zu l -
ta tem jest nowy typ sa mo kon tro li (zro zu mie nie i wspó³udzia³ wszy stkich pra co -
w ni ków) oraz ela sty cz na ucz¹ca siê or ga ni za cja. W me to dzie ho s hin kan ri cykl
PDCA sta no wi o toku jej po stê po wa nia i jest wyko rzy sty wa ny w pro ce sie usta na -
wia nia po li ty ki dzia³ania oraz kon tro li jej re a li za cji. Zgod nie z za³o¿e nia mi naj -
pierw opra co wu je siê plan, na stê p nie po dej mu je siê okre œlo ne dzia³ania, a na stê p -
nie spra w dza wy ni ki. W sy tu a cji nie zrea lizo wane go pla nu, ana li zu je siê
przy czy ny i po dej mu je dzia³ania uw z glêd nia ne w przysz³ym pla nie. Dla te go tak
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Rys. 1. Ko³o De min ga – roz wi¹zy wa nie pro ble mów ja ko œci

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie S. Tka czyk: In ¿y nie ria ja ko œci a in ¿y nie ria ma te ria³owa. In sty -
tut Or ga ni za cji i Zarz¹dza nia w Prze my œle ORGMASZ, Wa r sza wa 2000, s. 38.



du¿¹ wagê przy wi¹zuje siê do prze bie gu pro ce su, któ ry za pe w nia re a li za cjê pla -
no wa ne go wy ni ku. Jed nym z wa ¿ nie j szych pro ble mów zwi¹za nych z re a li zacj¹
ho s hin kan ri jest usta no wie nie ce lów ro cz nych, któ rych ana li za po zwa la na
moni to ro wa nie zmian w oto cze niu i do sto so wa nie do nich ce lów d³ugo o kre so -
wych. Za do pa so wa nie i syn chro ni za cjê dzia³añ pra co w ni ków od po wia da etap
zwa ny roz wi niê ciem (de plo y ment). Cech¹ cha ra kte ry styczn¹ w ho s hin kan ri jest
prze³o¿e nie ce lów stra te gi cz nych sfo r mu³owa nych na rok na cele po szcze gó l nych 
wy dzia³ów, a na stê p nie dla po szcze gó l nych pra co w ni ków, g³ów nym zaœ za da -
niem me to dy jest do sto so wa nie przed siê bio r stwa do zmian ze w nê trz nych oraz
re a k cja w przy pa d ku zmian do ko nuj¹cych siê wewn¹trz przed siê bio r stwa11. W li -
te ra tu rze przed mio tu zna j du je my piêæ naj bar dziej zna nych mo de li ho s hin kan ri
(mo del z Flo ri da Po wer & Light, mo del P. Ba bi cha, mo del D. Hu t chin sa, mo del
bry ty j ski oraz mo del S. Shi by)12. M. Æwi kli ñ ski i H. Ob ora za pre zen towa li pol ski
mo del ho s hin kan ri w œwie t le ba dañ w³as nych. W pie r wszej ko le j no œci na uko w cy 
zi den tyfi kowa li sto so wa nie ho s hin kan ri w ja po ñ skich przed siê bio r stwach
dzia³aj¹cych w Pol sce. Za po moc¹ an kie ty tele fo ni cz nej usta lo no me to dy
zarz¹dza nia (g³ów nie powi¹zane z zarz¹dza niem ja ko œci¹), ja kie s¹ wyko rzy sty -
wa ne w tych or ga ni za cjach. W an kie cie do da no py ta nie, czy w ba da nym przed -
siê bio r stwie wy stê puj¹ ce chy chara ktery sty cz ne dla me to dy ho s hin kan ri. W ten
spo sób wy ty po wa li piêæ przed siê biorstw do ba dañ szcze gó³owych. Nie ste ty, je dy -
nie w trzech fi r mach ucze ni otrzy ma li zgo dê na prze pro wa dze nie pog³êbio nych
wy wia dów, któ re umo ¿ li wi³y okre œle nie wy stê puj¹cego w nich mo de lu ho s hin
kan ri. Cha ra kte ry sty kê przed siê biorstw sto suj¹cych ho s hin kan ri przed sta wio no 
w ta be li 113.

Ta be la 1. Cha ra kte ry sty kê przed siê biorstw sto suj¹cych ho s hin kan ri

Wy szcze gól nie nie Fi r ma A Fi r ma B Fi r ma C

Rok roz po czê cia dzia³al no œci 
w Pol sce

ko niec pie r wszej de ka dy 
XXI w. 

ko niec lat 90. XX w. pocz¹tek XXI w. 

Li cz ba za tru d nio nych 
pra co w ni ków

150 ponad 200 85

Pro cent ja po ñ skiej ka dry
zarz¹dzaj¹cej

50 0 50

Sy ste my zarz¹dza nia ISO 9000, ISO 14000,
OHSAS 18000

ISO 9000 i bran ¿o we ISO 9000, ISO 14000

Pro fil dzia³al no œci pro du k cja, mon ta¿ pro du k cja us³ugi

Bran ¿a ele ktro ni cz na moto ryza cy j na han d lo wa, lo gi sty cz na

îród³o: M. Æwi kli ñ ski, H. Ob ora: Ho s hin kan ri. Ja po ñ ska me to da stra tegi cz ne go zarz¹dza nia ja ko œci¹
w Po l s ce, Wy daw ni c two PWE, Wa r sza wa 2011, s. 80.
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W ka ¿ dej z firm – jak pisz¹ cy to wa ni au to rzy – wy stê pu je powi¹za nie stra te gii
z wizj¹ i misj¹ ko r po ra cji. Ze sta wy za sad re a li za cji za dañ ró ¿ ni¹ siê w po szcze gó l -
nych or ga ni za cjach, ale umo ¿ li wiaj¹ do ko na nie ich syn te zy, wska zuj¹c na pe w ne
wspó l ne ele men ty. To w³aœ nie z tych za sad wy ni ka stra te gia dzia³ania, któ ra
prze kszta³cona w stra te gie lo ka l ne sta je siê pocz¹tkiem pro ce su ho s hin kan ri. Re -
a li za cja wi zji jest zwi¹zana z ma rze niem, naj czê œciej od no szo nym do klien ta lub
sze rzej do œro do wi ska, w któ rym dzia³a. W osi¹gniê ciu ta kie go ma rze nia, wi zji
ma po ma gaæ duch oz na czaj¹cy wia rê i wy trwa³oœæ w osi¹ga niu ce lów. Zak³ada
siê, ¿e pra co w ni cy sa mo dzie l nie po win ni usta laæ za da nia i je wy ko ny waæ, przy
jed no cze s nych pró bach roz wo ju swo ich umie jê t no œci, a w przy pa d ku ze spo³u,
po win no siê two rzyæ za ufa nie i po dej mo waæ wspó l ne dzia³ania, do sta r czaj¹c po -
zy ty w nych bo dŸ ców. Ten duch to nie pod da wa nie siê ni g dy i dzia³anie z pasj¹
oraz z po stê pem po ja wiaj¹cym siê w ci¹g³ym do sko na le niu w ofe ro wa niu us³ug
dla klien tów po przez two rze nie no wych fun kcji i dzie dzin dzia³al no œci. Te dwa
ele men ty s¹ uzu pe³nia ne odwo³ywa niem siê do rze czy wi sto œci. Dla te go pod kre -
œla siê ko nie cz noœæ dzia³ania (action) zmierzaj¹cego do jego urzeczywistnienia.

Pod su mo wa nie

Czyn ni ki ad ap ta cji ho s hin kan ri w pol skich od dzia³ach ja po ñ skich przed siê -
biorstw sta no wi¹ pró bê wy ja œ nie nia wa run ków, ja kie musz¹ byæ spe³nio ne, aby
wdro ¿e nie za ko ñ czy³o siê su kce sem. Mo ¿ na stwier dziæ, ¿e na tê ad ap ta cjê
wp³ywaj¹: inno wa cy j noœæ pra co w ni ków, za da nio wy styl zarz¹dza nia, mo ty wa cja
do pra cy oraz chêæ zmian. S¹ one wspie ra ne przez m.in. te ch no lo giê, spe cja li za cjê 
za dañ i flu ktu a cjê, mimo to za klu czo we na le ¿y uz naæ styl zarz¹dza nia na sta wio -
ny na re zu l ta ty oraz pra gnie nie zmian. Na pod sta wie prze pro wa dzo nych wy wia -
dów z zarz¹dem firm, mo ¿ na okre œliæ kierunek podejmowania innowacji. 

W Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej ty l ko ki l ka ko mend (m.in. Ko men da G³ówna
PSP, Ko men da Wo je wó dz ka PSP w Lu b li nie) wdro ¿y³o sy stem zarz¹dza nia ja -
ko œci¹ opa r ty na no r mach se rii 9000, na to miast w Ko men dzie Wo je wó dz kiej
PSP w Wa r sza wie sy stem zarz¹dza nia ja ko œci¹ nie zo sta³ wdro¿ony. 

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

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

stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, a co za tym idzie, wpro wa dze nie nie zbêd no œci ba da -
nia ich opi nii co do ja ko œci pro ce su kszta³ce nia. 
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l Przy swo je nie przez pra co w ni ków no wej fi lo zo fii ja ko œci, musz¹ za tem przyj¹æ 
nowe na sta wie nie. Nie wy starcz¹ jed nak ogó l ni ko we stwier dze nia o zmia nach 
po dej œcia, lecz na le ¿y my œleæ o wdro ¿e niu dzia³añ s³u¿¹cych pod no sze niu ja -
ko œci, jak rów nie¿ mie rze niu jej po zio mu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

l Trze ba wy eli mi no waæ stan dar dy, któ re zak³adaj¹ pla ny ilo œcio we, za rów no
dla pra co w ni ków jak i dla kie row ni c twa. Od gó r ne pod no sze nie pla nów ilo -
œcio wych do pro wa dza do po go r sze nia efe kty w no œci pra cy w d³u¿ szej per spe -
kty wie. Do da t ko wo do pro wa dza to do we wnê trz nej kon ku ren cji po miê dzy
wy dzia³ami, pra cow ni ka mi i w kon se k wen cji do po wa ¿ nych pro ble mów. Le -
piej jest wpro wa dziæ œro d ki po mo cy wspie raj¹ce no wo cze s ne me to dy
zarz¹dza nia i wpro wa dziæ me to dy sta ty sty cz ne do oce ny pro ce sów.
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l Nie zbêd na jest ta k ¿e zmia na nie pra wid³owych wa run ków pra cy, prze sta -
rza³ego sprzê tu i niew³aœci wych pro ce dur. 

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

l Zarz¹dzaj¹cy musz¹ in fo r mo waæ o no wej wi zji pra co w ni ków. W ten spo sób
ujed no li co ne zo stan¹ cele g³ówne a tym sa mym pod nie sio na zo sta nie efe kty -
w noœæ dzia³al no œci ko mend.
Wnio ski, ja kie mo ¿ na sfo r mu³owaæ na pod sta wie ba dañ, po zwa laj¹ na przy jê -

cie tezy, i¿ wdro ¿e nie ho s hin kan ri umo ¿ li wia spra w nie j sze zarz¹dza nie or ga ni -
zacj¹, ale sto so wa nie tej me to dy musi po prze dzaæ wpro wa dze nie do or ga ni za cji
me cha ni z mów wspie raj¹cych, przez któ re ro zu mie siê za ufa nie oraz ku l tu rê or -
ga ni za cyjn¹ sprzy jaj¹c¹ roz wi¹zy wa niu pro ble mów.
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Abs tract

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 Bezpie-
czeñstwa ̄ 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



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.

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 te a ching the dis ci p li ne “Fo re ign lan gu a ge (for pro fes sio nal

pu r po ses)” is fo r ming ne ces sa ry com muni ca ti ve ca pa bi li ty in the sphe res of
pro fes sio nal and si tu a tio nal com mu ni ca tion in oral and writ ten forms, skills
of pra cti cal lan gu a ge ma ste ry in dif fe rent kinds of lin gu i stic per fo r man ce
wi t hin the sca le of the sub ject mat ter which is de fi ned by pro fes sio nal ne eds;
mastering new professional activities by means of foreign sources. 

2. The main task of stu dy ing the dis ci p li ne “Fo re ign lan gu a ge (for pro fes sio nal
pu r po ses)” is le a r ning, de ve lo ping and im pro ve ment of dif fe rent kinds of
lin gu i stic per fo r man ce, li ste ning, spe a king, dia lo gic spe a king, reading
writing and translation.

3. Ac cor ding to the de mands of the pro fes sio nal syl la bus stu dents have to:
Know:
pho ne tics, vo ca bu la ry, word -bu i l ding, gram mar, of the fo re ign lan gu a ge wi t hin
the sca le pro vi ded by the syl la bus; in fo r ma tion of the main kinds of eme r gen cy
si tu a tions; ru les of in ter per so nal communication in a foreign language.

Know how to: 
– use lexi co- gram mati cal mi ni mum in a ce r ta in field, du ring oral bu si ness

con tacts, use te ch ni qu es and me t hods of oral com mu ni ca tion and
cor re spon ding communicative methods:
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– hold di s cus sions of ge ne ral scien ti fic and pro fes sio nal ly orien ted cha ra c ter, that 
aims at re a ching mu tu al understanding;

– ex chan ge in fo r ma tion du ring day -to - day and bu si ness con tacts (bu si ness
me e tings, con su l ta tions etc.) with the aim of re ce i ving in fo r ma tion ne ces sa ry
for so l ving certain activity tasks; 

– un de r stand mo no lo gue mes sa ge wi t hin the fra mes of a de fi ni te field  and
com muni ca ti ve situation;

– bu ild a dia lo gue by the con tent 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. Con ce r ning the pro blem of co m pi ling text edi tions
for pro fes sio nal 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 stu dy ing

Mo du le 1. Fire se r vi ce as a ca re er

The me 1. Lviv Sta te Uni ve r si ty of Life Sa fe ty. No uns

The me 2. You Are in Fire Scho ol. Ar ti c les.

The me 3. To Be a Fi re fig h ter. Pre sent Si m p le Ten se. 

The me 4. Ty pi cal Work Ac ti vi ties of a fi re fig h ter. Pre sent Con ti nu o us Ten se.

The me 5. Sport and Fi t ness. Pre sent Si m p le Ten se vs. Pre sent Con ti nu o us
Tense. 

The me 6. Fire De pa r t ment. Pre sent Si m p le Ten se vs. Pre sent Con ti nu o us
Tense.

Mo du le 2. Re s cue ve hi c les and equ i p ment

The me 7. Clas si fi ca tion of Fire. Ad je c ti ves.

The me 8. Re s cue equ i p ment and to ols. Ad verbs: co m pa ri son.

The me 9. Fire fi g h ting Uni form. Past Si m p le Ten se. 

The me 10. Kinds of Fire Ex tin gui s hers. Past Con ti nu o us Ten se.

The me 11. Fire Trucks. Past Si m p le vs. Past Con ti nu o us.

Mo du le 3. Ro les of fire se r vi ce per son nel and glo bal pro blems

The me 12. Eme r gen cy Me di cal Se r vi ces Per son nel. Fu tu re Si m p le Ten se. 

The me 13. Di spatch Per son nel. Pre sent Per fect Ten se.

The me 14. World Pro blems. Past Per fect Ten se. 

The me 15. Ex tre me We at her Con di tions. Past Per fect vs. Past Si m p le.

Mo du le 4. Na tu ral ca la mi ties

The me 16. Fo rest Fi res. Pas si ve Vo i ce.

The me 17. Dro ught. Pas si ve Vo i ce.

The me 18. Ra in storms. Mo dal Verbs.

The me 19 Flo ods. Mo dal Verbs.

The me 20. Ear th qu a kes. Di rect and in di rect spe ech.

The me 21. Ava lan ches. Di rect and in di rect spe ech.

The me 22. Vo l ca nic Eru p tions. Im pe ra ti ve Mood.

The se cond year of stu dy ing

Mo du le 5. Man - ma de Di sa sters

The me 23. Ae ro p la ne cra s hes. Con di tio nals (Type I, II).

The me 24. Mi ne - fi res, Ex p lo sions. Con di tio nals (Type III).

The me 25. Oil Spills. Re vi sion of Con di tio nals.

The me 26. Fi res. In fi ni ti ve.

The me 27. Road Ac ci dents. Ge rund.

The me 28. Nu c le ar Ac ci dents. Par ti ci p le.

Fig. 2 The syllabus of 1st and 2nd year of studying
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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 mis sing words: 
1. to go …  – to be de stro y ed by fire or an ex p lo sion

E.g. The who le bu i l ding … up in fla mes.
2. to … out of – to avo id so me t hing

E.g. The kids tried to get … of do ing the di s hes.
3. to put so me t hing …  – to stop so me t hing from bu r ning or shi ning

E.g. Fire fi g h ters soon put … out.
4. to cut … – to pre vent so me bo dy or so me t hing from le a ving or re a ching a place

E.g. The army was … off from its base.
5. to … down – to re du ce the size, amo unt or nu m ber of so me t hing 

E.g. We need to … the ar ti c le 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 fol lo wing words with the ir de fi ni tions [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 pro vi de pre pa ring ca dets (stu dents) to iden ti fy and dif fe ren tia te words,
to do se man tic guess work.

Task 3. De fi ne whe t her the se sta te ments are TRUE or FALSE to the to pic
Dro ught. If fa l se, then wri te the cor rect sen ten ces [13]. 
 1. The con fe ren ce was de vo ted to ana ly zing the ca u ses of this year’s dro ught.
 2. The re will be no gra in left for win ter.
 3. Farm ani mals were also af fe c ted by the dro ught.
 4. Last win ter did not dif fer sig nifi can t ly from the pre vio us ones.
 5. The pro blem was that last win ter the soil was ex po sed to the we at her.
 6. Che mi cal fe r ti li zers will re pa ir the da ma ge done to the to p so il.
 7. Ir ri ga tion is one of the me ans of ga i ning ex tra land for gro wing crops. 
 8. Tu r ning up soil is one of the me t hods of get ting rid of we eds.
 9. It can be con c lu ded that Agun da re lies he a vi ly on ele c tri ci ty ge ne ra ted by

wa ter - po wer.
10. Now pe o p le are ban ned from wa s hing cars and wa te ring gar dens.
11. To make wa ter safe for con su m p tion it must be bo i led first.
12. Ca la mi to us we at her abno r ma li ties are now ta king pla ce more of ten than

before.

Aim: to sti mu la te lo gi cal thin king and in cre a se mo ti va tion of an exe r ci se for con -
te x tu al gu ess, which co m pri se ele ments of problem learning.

Task 4. Sen ten ces a-d each con ta ins two pa irs of ita lic words. You need to
cho o se one from each pair. Aga in, 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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mgr in¿. Ma te usz JAGUSZEWSKI

pro mo tor: dr in¿. Anna SZAJEWSKA

Ana li za przy da t no œci wy bra nych pro gra mów do
sy mu la cji po ¿a rów la sów dla pol skich warunków

W ka ¿ dym roku stra ¿a cy oraz le œ ni cy w Pol sce zma gaj¹ siê z po ¿a ra mi lasu,
któ re maj¹ de stru kcy j ny wp³yw na œro do wi sko na tu ra l ne, jak i przy nosz¹ stra ty
fi nan so we. Do prze wi dy wa nia roz wo ju oraz mo ¿ li wo œci za ist nie nia po ¿a rów te re -
nów le œ nych na œwie cie od wie lu lat opra co wy wa ne s¹ pro gra my kom pu te ro we.
Ró ¿ ni¹ siê one od sie bie mo de la mi mate maty cz ny mi, ty pa mi pa liw, prze zna cze -
niem na dane ob sza ry, wy ma ga nia mi sprzê to wy mi oraz po zio mem wie dzy spe -
cjali sty cz nej po sia da nej przez u¿yt ko w ni ków. W Pol sce wiod¹cym pro gra mem
tego typu jest Mo del po ¿a ru lasu, opra co wa ny przez In sty tut Ba da w czy Le œ ni c -
twa. Zrea li zo wa ny jest w po sta ci u¿y te cz ne go kal ku la to ra po ¿a ro we go jed nak nie
mo ¿e my w nim, w pe³ni prze pro wa dziæ sy mu la cji po ¿a ru lasu. W zwi¹zku z tym
na su wa siê py ta nie: Czy mo ¿ na za sto so waæ inne pro gra my wyko rzy sty wa ne
w po zo sta³ych kra jach do prze wi dy wa nia roz wo ju po ¿a rów lasu w Pol sce? Je ¿e li
tak, to na ja kich wa run kach? Co mo ¿ na zmie niæ i wpro wa dziæ? Do od po wie dzi
na te py ta nia na le ¿y wy ko rzy staæ wie dzê te ch niczn¹ i opro gra mo wa nie wyko rzy -
sty wa ne w kra jach wiod¹cych w tej dzie dzi nie m. in. Ka na dzie, Sta nach Zjed no -
czo nych, Au stra lii, kra jach po³ud nio wej Eu ro py. Bo ry kaj¹ siê one z wiel koob -
szaro wy mi po ¿a ra mi oraz wy ko rzy stuj¹ opro gra mo wa nia, s³u¿¹ce do
za pla no wa nia wa l ki z nimi. Pro gra my oraz wie dza spe cja li sty czna udo stê p nia na
jest na stro nach in ter ne to wych or ga ni za cji, za j muj¹cych siê dzie dzin¹ le œ ni c twa
b¹dŸ ochro ny lud no œci.

G³ów nym ce lem pra cy by³o za pre zen towa nie wy bra nych pro gra mów do sy -
mu la cji po ¿a ru oraz przed sta wie nie mo de li roz prze strze nia nia siê og nia, któ re
zo sta³y w nich wyko rzy sty wa ne. Przed sta wio no rów nie¿ typy pa li wo we za sto so -
wa ne dla ro œlin no œci wy stê puj¹cych na ró ¿ nych sze ro ko œciach geo gra fi cz nych.
Ko le j ny etap pra cy po le ga³ na prze pro wa dze niu sy mu la cji po ¿a ru po kry wy
œció³ko wej (naj czê œciej wy stê puj¹cy po ¿ar lasu w Pol sce). Do tego celu wy ko rzy -
sta no da r mo we opro gra mo wa nie: Be ha ve Plus 5.0.5, Mo del po ¿a ru lasu, Wild -
lan d -Ur ban In ter fa ce Fire Dy na mics Si mu la tor (WFDS). Kry te ria wy bo ru opie -
ra³y siê na do stê p no œci, mo de lach pa li wo wych, zró¿ ni co wa nych wy ma ga niach
sprzê to wych oraz po zio mie wie dzy specjalistycznej do opanowania. Dodatkowo
przeprowadzono symulacjê po¿aru na podstawie danych uzyskanych z Nad leœ ni -
c twa I³awa.



W pra cy opi sa no rów nie¿ ro dza je po ¿a rów lasu, czyn ni ki de te r mi nuj¹ce jego
po wsta nie i roz wój oraz po da no pod sta wo we dane sta ty sty cz ne do tycz¹ce wie l ko -
œci po ¿a rów lasu na te re nie Polski z lat 2010-2013.

Wy ko rzy sta ne pro gra my do ana li zy s¹ do stê p ne za da r mo na stro nach in ter -
ne to wych in sty tu tów, urzê dów le œ nych. W przy pa d ku Mo de lu po ¿a ru lasu do da -
t ko wo udo stê p nio ne s¹ za le ¿ no œci mate ma ty cz ne, po zwa laj¹ce do ko naæ ob li czeñ
w ar ku szu kal kula cy j nym. Do da t ko wo ka ¿ dy z nich cha ra kte ryzo wa³ siê in ny mi
wy ma ga nia mi sprzê to wy mi. Naj bar dziej wy ma gaj¹cym pro gra mem pod tym
wzglê dem jest WFDS. W pro gra mach do stê p na by³a sze ro ka gama ty pów pa li wa,
któ re mo ¿ na by³o wy ko rzy staæ w sy mu la cjach. Prze pro wa dzo no ob li cze nia
maj¹ce na celu usta le nie przy da t no œci wy bra nych pro gra mów dla pol skich wa -
run ków. Wy ni ki otrzy ma ne w pro gra mie Mo del po ¿a ru lasu (pro gram opra co wa -
ny dla pol skich wa run ków) nie po kry waj¹ siê z rze czy wi sty mi wy ni ka mi. Prê d -
koœæ fron tu po ¿a ru oraz po zo sta³ych pa ra me trów (po wie rz ch nia spa lo na oraz jej
ob wód) za le ¿ na jest je dy nie od wa r to œci wia tru i wil go t no œci œció³ki. Nie uw z -
glêd nia siê ich przy wy zna cza niu obci¹¿e nia og nio we go oraz kla sy wie ku drze wo -
sta nu. Ka ta log pa liw jest bar dzo ubo gi. Pro gram Be ha ve Plus 5.0.5 po sia da sze ro -
ki ka ta log pa liw, jed nak nie od po wia daj¹ one ro œlin no œci wy stê puj¹cej w Pol sce.
Mo ¿ li we jest ³¹cze nie pa liw oraz skon figu ro wa nie w³as ne go typu pa li wa. Od by wa 
siê to jed nak me tod¹ prób i b³êdów. Do brze wi do cz ne by³o to w pró bie od two rze -
nia prze bie gu po ¿a ru z dnia 22.04.2013 r., któ ry wyst¹pi³ w Le œ ni c twie Drwê ca.
Je dy nym pa ra me trem po rów na w czym by³a po wie rz ch nia ob jê ta po ¿a rem. Po zo -
sta³e pa ra me try nie zo sta³y uwz glê d nio ne. In nym spo j rze niem na sy mu la cje jest
pro gram WFDS. Po zwa la on na wizu a li za cjê pro ce su spa la nia. Jed nak 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. 

Roz wi¹za niem tej sy tu a cji by³o by opra co wa nie pro gra mu kom pute ro we go
oraz ty pów pa liw od po wia daj¹ce pol skim wa run kom. Po dobn¹ dro gê wy bra³y
kra je ba se nu Mo rza Œró dzie mne go, któ re opra co wa³y pa li wa (Pro me t he us) oraz
zaad ap to wa li mo del Rot he r me la dla w³as nej ro œlin no œci. In nym przyk³adem jest
izra e l ski Ma tash, któ ry zo sta³ opra co wa ny wed³ug wy ma gañ do tycz¹cych te re -
nów Izra e la. W tym przy pa d ku rów nie¿ wy ko rzy sta no wie dzê in nych jed no stek
ba da w czych m. in. Sta nów Zjed no czo nych. Oprócz do sto so wa nia pa liw do ty pów 
sie d li sko wych lasu w Pol sce [2], przy da t ne by³oby wska za nie za kre su wa r to œci
wil go t no œci œció³ki, prê d ko œci wia tru itp., po zwa laj¹ce na kon tro lo wa ne wy pa la -
nie te re nów le œ nych (pro gram Fi re pa ra dox). Opra co wa nie dla wy bra nych ob sza -
rów Eu ro py oraz drze wo sta nów zna j du je siê w do ku men cie Han d bo ok to plan
and usepre scribe dbu r ning in Europe [1]. W przypadku utworzenia grup paliw
przydatnym elementem by³yby mapy cyfrowe z warstwami przedstawiaj¹cymi
rozk³ad paliw w terenie. 

130 Zeszyty Naukowe SGSP nr 54 (2) 2015



Pod su mo wuj¹c, wy ni ki otrzy ma ne pod czas prze pro wa dze nia sy mu la cji
w ma³ym sto p niu od zwie rcie d laj¹ rze czy wist¹ sy tu a cjê po ¿a row¹. Bar dzo przy da -
t ne w we ry fi ka cji by³yby dane do tycz¹ce rze czy wi s tych po ¿a rów. W sk³ad tej gru -
py pa ra me trów wchodz¹: po wie rz ch nia, kszta³t oraz ob wód ob sza ru ob jê te go po -
¿a rem, prê d koœæ oraz kie ru nek wia tru, prê d koœæ fron tu po ¿a ru (m/min),
lo ka li za cja pun ktu za ini cjo wa nia po ¿a ru oraz wa r toœæ wil go t no œci œció³ki. Dobr¹
praktyk¹ by³oby umieszczanie ich w arkuszu ewidencyjnym po¿aru lasu
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Oce na przy go to wa nia jed no stek KSRG na te re nie
po wia tu wê gro wskie go do pro wa dze nia dzia³añ

w za kre sie kwa lifi ko wa nej pie r wszej po mo cy

Naj istot nie j szym spo œród za dañ na³o¿o nych na pod mio ty Krajo we go Sy ste -
mu Ratow niczo- Gaœni cze go jest niew¹tpli wie ra to wa nie ¿y cia i zdro wia lu dzi.
St¹d szcze gó l ne mie j s ce w stru ktu rach sy ste mu za j mu je ra tow ni c two me dy cz ne,
jako od rê b na ga³¹Ÿ ra tow ni c twa spe cjali stycz ne go. W dzi sie j szych cza sach mo ¿ na 
za uwa ¿yæ szcze gó l ny na cisk, jaki w stru ktu rach KSRG k³ad zie siê na tê dzie dzi nê 
ra tow ni c twa. Sk³adaj¹ siê na to wy so kie wy ma ga nia pod wzglê dem wy szko le nia
i wy po sa ¿e nia sprzê to we go, re gu la r ne in spe kcje go to wo œci uw z glêd niaj¹ce tre œci
pro gra mo we kwa lifi ko wa nej pie r wszej pomocy.

Pro ble ma ty ka ni nie j szej pra cy do ty czy³a uzy ska nia od po wie dzi na py ta nie,
w ja kim sto p niu pod mio ty KSRG po wia tu wê gro wskie go przy go to wa ne s¹ do
sku te cz ne go pro wa dze nia dzia³añ ra to w ni czych w za kre sie kwalifikowanej
pierwszej pomocy.

Roz wi¹za nie tak po sta wio ne go pro ble mu wy ma ga³o dwo ja kie go po dej œcia
– ana lity cz ne go oraz empi ry cz ne go. Czêœæ teo re ty cz na obe j mo wa³a ana li zê sta nu
fa kty cz ne go fun kcjo no wa nia pod mio tów KSRG po wia tu wê gro wskie go. Scha -
rakte ryzo wa ne zo sta³y tu taj wszy stkie jed no stki sy ste mu. Do ko na no ana li zy po -
zio mu wy szko le nia i usprzê to wie nia Sta ty sty cz nie opra co wa no dzia³alnoœæ
ratownicz¹ podmiotów oraz wyniki inspekcji gotowoœci operacyjnej.

W wy ni ku prze pro wa dzo nej ana li zy usta lo no, ¿e aktu a l ne upra w nie nia ra to w -
ni ka KPP po sia da 171 osób, w tym 52 fun kcjo na riu szy PSP w Wê gro wie i 119
stra ¿a ków OSP. Do da t ko wo, trzech fun kcjo na riu szy po sia da rów nie¿ upra w nie -
nia ra to w ni ka me dy cz ne go. Oz na cza to, ¿e na ka¿d¹ jed no stkê OSP w KSRG
przy pa da œred nio 8,5 ra to w ni ka KPP. W po rów na niu do sta nu z lat ubieg³ych ob -
se r wu je siê wy raŸn¹ po pra wê po zio mu wy szko le nia. Do da t ko wo, na rok 2015
prze wi dzia ne s¹ kolejne kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy dla stra¿aków
powiatu wêgrowskiego.

Ana li zuj¹c wy po sa ¿e nie sprzê to we mo ¿ na stwier dziæ, ¿e w ka ¿ dej jed no st ce
OSP zna j du je siê przy naj mniej je den kom p le t ny ze staw PSP R-1. Na wy po sa ¿e -
niu KP PSP w Wê gro wie zna j duj¹ siê trzy ta kie ze sta wy, de fi bry la tor AED, dwa
zestawy Triage oraz fantomy treningowe.

Pod wzglê dem wy ma gañ okre œlo nych przez Za sa dy or ga ni za cji ra tow ni c twa
me dy cz ne go w KSRG je dy nie dwa pod mio ty (OSP £ochów ul. Wê gro wska
i OSP Sto czek) osi¹gaj¹ do ce lo wy po ziom go to wo œci ope ra cy j nej. Bra ki w wy -



szko le niu   i usprzê to wie niu po zo sta³ych jed no stek OSP nie s¹ jed nak znacz¹co
du¿e, i mo ¿ li we do uzu pe³nie nia ju¿ w 2015 roku w ra mach do ta cji ce lo wej
z KSRG. Na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e ¿ad na jed no stka OSP po wia tu wê gro wskie go nie
po sia da defi bry la to ra zauto maty zowa ne go. Koszt za ku pu ta kie go urz¹dze nia jest
jed nak bar dzo wy so ki. Jed no stka Ratow niczo -Gaœ ni cza PSP w We gro wie nie
spe³nia wy ma ga ne go po zio mu go to wo œci ope ra cy j nej ABC, g³ów nie z po wo du
bra ku za trud nie nia do sta te cz nej ilo œci fun kcjo na riu szy z wy kszta³ceniem
ratownika medycznego. Na dzieñ dzisiejszy ten problem jest jednak niemo¿liwy
do rozwi¹zania z powodów formalnych.

Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e po ziom wy ma gañ na rzu co ny przez Za sa dy Or ga ni za cji
KPP jest bar dzo wy so ki, i na te re nie ca³ego kra ju pod mio ty sy ste mu maj¹ pro ble -
my z osi¹gniê ciem do ce lo we go po zio mu go to wo œci ope ra cy j nej. Po wiat
wêgrowski nie jest tutaj wyj¹tkiem.

Sta ty sty ki wy ja z dów do akcji ra to w ni czych po ka zuj¹, ¿e kwa lifi ko wa na pie r -
wsza po moc sta no wi bar dzo wa ¿ ny ele ment umie jê t no œci stra ¿a ków. Na prze strze -
ni lat 2012-2014 iloœæ zda rzeñ, w któ rych udzie la no KPP, prze kra cza³a 10% wszy -
stkich zda rzeñ w ska li roku. Wœród nich zde cy do wa nie do mi no wa³y zda rze nia
zwi¹zane  z rato w ni c twem te ch ni cz nym (wy pa d ki i ko li zje). Za stê py PSP i OSP
dys po no wa no ta k ¿e do zda rzeñ ty po wo me dy cz nych, co sta no wi³o du¿e wspa r cie
dla jed no stek Pa ñ stwo we go Ra tow ni c twa Me dy cz ne go. Z jed nej stro ny mo¿e siê
wy da waæ, i¿ dys po no wa nie stra ¿a ków do zda rzeñ me dy cz nych sta no wi zbyt da le ko 
id¹ce brniê cie w dzia³ania za strze ¿o ne do ty ch czas dla in nych pod mio tów. Z dru -
giej jed nak stro ny na le ¿y po pie raæ wsze l kie roz wi¹za nia zmie rzaj¹ce do po pra wy
bez pie cze ñ stwa mie sz ka ñ ców po wia tu. Dla cze go nie sko rzy staæ za tem w ra zie ko -
nie cz no œci z umie jê t no œci i kwa li fi ka cji stra ¿a ków KSRG.

Wy ni ki in spe kcji go to wo œci ope ra cy j nej uzy ska ne przez jed no stki OSP
w osta t nich la tach s¹ po wo dem do op ty mi z mu. Wszy stkie kon tro lo wa ne pod -
mio ty pod czas in spe kcji pro wa dzo nych w la tach 2012-2014 osi¹gnê³y ko ñ co wy
wy nik do bry lub bar dzo do bry. Wy nik in spe kcji jest wa r to œci¹ uœre d nion¹, obe j -
muj¹c¹ oce nê stra ¿a ków w ró ¿ nych dzie dzi nach ra tow ni c twa, jed nak bar dzo
wa¿n¹ sk³adow¹ oce ny ko ñ co wej jest po stê po wa nie w za kre sie kwa lifi ko wa nej
pie r wszej po mo cy, spra w dza ne pod czas ka ¿ dej in spe kcji.

To wszy stko sk³ania do stwier dze nia, i¿ po mi mo nie wype³nie nia wszy stkich
wy mo gów pod wzglê dem wy po sa ¿e nia i usprzê to wie nia, pod mio ty KSRG s¹ do -
brze przy go to wa ne do dzia³añ ra to w ni czych w za kre sie KPP. Bior¹c pod uwa gê
po trze by po wia tu i umiar ko wa ne na tê ¿e nie zda rzeñ, obe c ny stan wy szko le nia
mo ¿ na uz naæ za wy sta r czaj¹cy. Pod mio ty sy ste mu wie lo kro t nie po twier dzi³y
swo je ko m pe ten cje bez po œred nio w dzia³aniach ra to w ni czych, a ta k ¿e pod czas
do ko ny wa nych in spe kcji go to wo œci ope ra cy j nej. Nie mo ¿ na jed nak pod cho dziæ
do tego zbyt bez kry ty cz nie. Pod mio ty sy ste mu ca³y czas po win ny d¹¿yæ do po -
pra wia nia po zio mu wy szko le nia i wy po sa ¿e nia sprzê to we go. Nad zór na tym spo -
czy wa na pra co w ni kach ko men dy po wia to wej PSP w Wêgrowie, w szczególnoœci
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na powiatowym koordynatorze ratownictwa medycznego oraz naczelniku
wydzia³u operacyjnego.

W czê œci ba da w czej pra cy prze pro wa dzo no an kie tê, któ rej wy ni ki prze³o¿y³y
siê na re a l ny ob raz fun kcjo no wa nia ra tow ni c twa w za kre sie kwa lifi ko wa nej pierw -
szej po mo cy w po wie cie wê gro wskim. An kie tê prze pro wa dzo no w fo r mie pi se m -
nej, z za cho wa niem ano ni mo wo œci re spon den tów.

Wy ni ki pie r wszej czê œci an kie ty wska zuj¹, i¿ pod mio ty KSRG w po wie cie wê -
gro wskim w za kre sie KPP s¹ su bie kty w nie do brze post rze ga ne. Ok. 75% an kie -
to wa nych oce ni³o w³asne umie jê t no œci na po zio mie przy naj mniej wy sta r -
czaj¹cym do sku te cz ne go pro wa dze nia dzia³añ. Je sz cze wy ¿ej oce nio no ogó l ny
po ziom fun kcjo no wa nia ra tow ni c twa – ponad 85% ankietowanych okreœli³o go
jako przynajmniej wystarczaj¹cy. 

An kie to wa nych za py ta no rów nie¿ o pro po zy cje i po mys³y na uspra w nie nie
ra tow ni c twa me dy cz ne go w KSRG. Wœród wie lu pro po zy cji m.in.: zwiê ksze nie
li cz by i za kre su szko leñ, po³o¿e nie wiê ksze go na ci sku na wspó³pra cê z PRM,
zwiê ksze nie nak³adów fi nan so wych prze zna czo nych na za kup sprzê tu dla jed no -
stek OSP. Wa r to sko rzy staæ z pro po no wa nych przez re spon den tów roz wi¹zañ ce -
lem po pra wy ja ko œci KPP. Nic nie stoi na prze szko dzie, aby nawi¹zaæ wspó³pra cê 
z pod mio ta mi s³u¿by zdro wia. Za wo do wi ra to w ni cy me dy cz ni i le ka rze mo gli by
prze ka zaæ stra ¿a kom do da t kow¹ wie dzê, zwró ciæ uwa gê na b³êdy pope³nia ne
pod czas udzie la nia KPP, dzie liæ siê do œwia d cze niem. Wp³ynê³oby to bar dzo po -
zy ty w nie na umie jê t no œci stra ¿a ków, a ta k ¿e zwiê kszy³o ogó l ny po ziom bez pie -
cze ñ stwa mie sz ka ñ ców po wia tu wê gro wskie go. Zwiê ksza nie nak³adów fi nan so -
wych dla jed no stek OSP w obe cnych cza sach jest nie³atwe do osi¹gniê cia.
W³aœci we te re no wo gmi ny z tru dem do pi naj¹ bu d¿et, st¹d pro ble maty cz nym jest 
po zy ski wa nie stamt¹d dodatkowych œrodków. Wsparcie stanowi¹ dotacje celowe
z centrali KSRG. Jednostki OSP dysponuj¹ równie¿ œrodkami w³asnymi,
pozyskiwanymi w ró¿ny sposób.

Aby oce nê su bie ktywn¹ po rów naæ z wa r to œcia mi bar dziej wy mie r ny mi,
w dru giej czê œci an kie ty prze pro wa dzo no kró t ki spra w dzian wie dzy w za kre sie
KPP, sk³adaj¹cy siê z 15 za dañ te sto wych. Py ta nia po dzie lo no na dwie czê œci.
Dzie siêæ py tañ, w uz na niu au to ra, na le ¿a³o do gru py py tañ pod sta wo wych, obe j -
muj¹cych po stê po wa nie w sy tu a cjach naj bar dziej ty po wych dla KPP. Po zo sta³e
piêæ py tañ (okre œlo nych jako roz sze rzo ne) mia³o zwiê kszo ny sto pieñ trud no œci,
i wy ma ga³o od an kie to wa nych nie co wiê kszej wie dzy oraz grun tow nie j szej zna jo -
mo œci spe cy fi ki sprzêtu.

Wy ni ki tej czê œci an kie ty rów nie¿ od zwie rcie d laj¹ tezê, ¿e ra tow ni c two w za -
kre sie KPP fun kcjo nu je w po wie cie wê gro wskim na po zio mie do brym. £¹czny
wy nik z ca³oœci an kie ty wy niós³ 73,13% pra wid³owych od po wie dzi, z cze go
w czê œci pod sta wo wej 80,6% pun któw, a z czê œci roz sze rzo nej 58,2%. Wi do cz na
dys pro po r cja wy ni ków an kie ty jest wy ni kiem zró¿ nico wa ne go po zio mu trud no -
œci py tañ. Dla po trzeb ra tow ni c twa w po wie cie, uw z glêd niaj¹c spe cy fi kê zda rzeñ
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i naj czê œciej wyko rzy sty wa ny sprzêt, wy nik czê œci pod sta wo wej na po zio mie
prze kra czaj¹cym 80% mo ¿ na uz naæ za wy so ki, i po twier dza do bre przy go to wa nie
ra to w ni ków do wy ko ny wa nia KPP. S³ab szy wy nik czê œci trud nie j szej mo¿e byæ
wska zówk¹, pod ja kim k¹tem na le ¿y ukie run ko wy waæ pro wa dze nie szkoleñ dla
podmiotów KSRG powiatu, a tak¿e czynnikiem motywuj¹cym dla ratowników
do samodzielnego pog³êbiania swojej wiedzy.

Bior¹c pod uwa gê wy ni ki po szcze gó l nych an kie to wa nych, 9 osób uzy ska³o
ma ksy maln¹ mo ¿ liw¹ iloœæ pun któw, na to miast najs³ab szy osi¹gniê ty wy nik wy -
niós³ 40%. Uzy ska ne wy ni ki by³y za zwy czaj sko re lo wa ne z po sia da ny mi kwa lifi -
ka cja mi i do œwia d cze niem. Oso by maj¹ce wy ¿sze ko m pe ten cje w dzie dzi nie ra -
tow ni c twa medycznego uzyskiwa³y najlepsze wyniki. 

Ze sta wiaj¹c ze sob¹ oby d wie czê œci an kie ty mo ¿ na dojœæ do wnio sku, i¿ od -
czu cia su bie kty w ne ra to w ni ków zna laz³y po twier dze nie w czê œci obie kty w nie
oce niaj¹cej ich wie dzê. Su ma ry cz ne re zu l ta ty po twier dzaj¹ rów nie¿ to, co zo sta³o
usta lo ne wcze œ niej w ana li zie teo re ty cz nej – do bre przy go to wa nie pod mio tów do
pro wa dze nia dzia³añ w za kre sie KPP, z pe w ny mi, mo ¿ li wy mi do wy eli mino wa -
nia, nie do ci¹gniê cia mi. 
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m³. kpt. mgr in¿. po¿. Ba r tosz OBST

pro mo tor: dr hab. in¿. Ja nusz RYBIÑSKI, prof. SGSP

Ba da nie roz wo ju po ¿a ru sa mo cho du oso bo we go
na par kin gu przy u¿y ciu ka me ry ter mowi zy j nej

Obe c nie sa mo cho dy oso bo we s¹ naj po wszech nie jszym œro d kiem trans po rtu.
Na ryn ku po ja wiaj¹ siê co raz no wsze po ja z dy wy ko rzy stuj¹ce no wo cze s ne te ch -
no lo gie i na pê dza ne ró ¿ ny mi ro dza ja mi pa liw. Oprócz do brze zna nych si l ni ków
ben zy no wych i die s li w au tach mo ¿ na spo t kaæ do da t ko we Ÿród³o pa li wa w po sta -
ci in sta la cji LPG, CNG czy na pê du ele ktry cz ne go. Za awan so wa ne pro ce sy pro -
du kcji sa mo cho dów s³u¿¹ zwiê ksze niu bez pie cze ñ stwa i wy go dy kie ro w cy
oraz pa sa ¿e rów. Z roku na rok li cz ba sa mo cho dów po ru szaj¹cych siê po pol skich
dro gach ro œ nie. Spo œród li cz nych zda rzeñ z udzia³em sa mo cho dów oso bo wych
szcze gó l nie nie bez pie cz nym i nie prze widy wal nym zja wi skiem jest po ¿ar. Ten
bar dzo dy na mi cz ny pro ces mo¿e mieæ ró ¿ ny prze bieg i cha ra kter. Pal¹cy siê sa -
mo chód za wsze nie sie ze sob¹ ry zy ko dla stra ¿a ków bior¹cych udzia³ w akcji. Jed -
nym z ta kich za gro ¿eñ s¹ in sta la cje LPG. W celu po sze rze nia zdo by tych in fo r -
ma cji i le p sze go po zna nia prze bie gu pro ce su spa la nia sa mo cho du
prze pro wa dzo no ba da nie eks pery men tal ne.

Do ba dañ wy ko rzy sta no sa mo chód oso bo wy mar ki Opel Astra F typu ha t ch -
back z za mon to wan¹ in sta lacj¹ LPG. Zbio r nik gazu fi r my STAKO o po je mno œci 
geo me try cz nej 40 dm3, wy po sa ¿o ny w wie lo za wór, zna j do wa³ siê w prze strze ni
ba ga ¿ ni ka. Dla po trzeb eks pe ry men tu do bu t li LPG za tan ko wa no 14,7 dm3 gazu, 
co sta no wi³o 46% do zwo lo nej ob jê to œci zbio r ni ka. W baku auta zna j do wa³y siê
œla do we ilo œci ben zy ny. Po jazd w chwi li eks pe ry men tu po sia da³ kom p le t ne wy -
po sa ¿e nie, za wyj¹tkiem ko³a za pa so we go. Auto je sz cze ki l ka dni przed prze pro -
wa dze niem do œwia d cze nia po zo sta wa³o w co dzien nej eks plo a ta cji. Na sku tek
awa rii rozrz¹du zo sta³o wyre je stro wa ne i pod da ne z³omo wa niu. Sa mo chód po -
sia da³ wszy stkie drzwi, szy by oraz ko m p let usz cze lek – szcze l noœæ auta by³a za -
cho wa na.

Ba da nie prze bie gu po ¿a ru sa mo cho du oso bo we go prze pro wa dzo no w spe cja l -
nie wy bra nym mie j s cu, przy pe³nym za bez pie cze niu prze ciwpo ¿a ro wym. Te ren
eks pe ry men tu sta no wi³a po wie rz ch nia utwar dzo na p³yta mi be to no wy mi spo ty -
ka ny mi na wie lu par kin gach. Ob szar, na któ rym od by wa³o siê do œwia d cze nie,
by³ oto czo ny z trzech stron wa³ami o wy so ko œci oko³o 4 m oraz zna j do wa³ siê
w zna cz nej od leg³oœci od wsze l kich za bu do wañ prze mys³owych i go spo da r czych. 
Pod czas do œwia d cze nia pa no wa³y na stê puj¹ce wa run ki po go do we: tem pe ra tu ra
po wie trza 25°C, ci œ nie nie 1015,6 hPa, wilgotnoœæ powietrza 63%, wiatr 0,9÷1,3
m/s w kierunku pó³nocno-wschodnim, brak opadów atmosferycznych.



W wy bra nych mie j s cach auta roz mie sz czo ne zo sta³y te r mo pa ry. Tem pe ra tu rê 
mie rzo no w ko mo rze si l ni ka, w ko k pi cie w stre fie pod su fi to wej oraz przy
pod³odze, w ko mo rze ba ga ¿ ni ka, we wle wie baku, a ta k ¿e na zewn¹trz na po wie -
rz ch ni ka ro se rii. Jed no cze œ nie ka me ra ter mowi zy j na zo sta³a na kie ro wa na na
jedn¹ z te r mo par za mon to wa nych na ka ro se rii, w celu po rów na nia wska zañ
termoelementów oraz termogramów. W eksperymencie uczestniczy³ promotor.

Po ¿ar sa mo cho du zo sta³ za ini cjo wa ny za po moc¹ pa l nej cie czy roz la nej na
dach sa mo cho du. Czas po ¿a ru mie rzo no od mo men tu za dzia³ania im pu l su cie p l -
ne go na roz lan¹ mie sza ni nê. W pie r wszej ko le j no œci og niem zajê³a siê usz cze l ka
prze dniej szy by od stro ny pa sa ¿e ra. W na stê p nych mi nu tach po ¿ar siêgn¹³ ko -
mo ry si l ni ka oraz ko k pi tu, prze su waj¹c siê w stro nê ko mo ry ba ga ¿ ni ka.
Wewn¹trz sa mo cho du ku mu lo wa³y siê ga zo we pro du kty spa la nia. Po za pad niê -
ciu siê prze dniej szy by zwiê kszy³ siê do stêp tle nu, bêd¹cego jed nym z pod sta wo -
wych ele men tów sub stra tów re a kcji spa la nia. Wraz ze zwiê kszo nym dop³ywem
tle nu po ¿ar wcho dzi³ w fazê roz go rze nia, co jest ty po we w tego ro dza ju po ¿a rach
[1]. W cza sie trwa nia eks pe ry men tu dosz³o do za dzia³ania w zbio r ni ku LPG za -
wo rów bez pie cze ñ stwa. Jako pie r wszy uru cho mi³ siê za wór ci œ nie nio wy, któ ry
re du ku je ci œ nie nie w bu t li gdy prze kro czy ono 2,7 MPa. Na stê p nie uru cho mi³ siê 
za wór po ¿a ro wy, któ ry uwo l ni³ w spo sób stru mie nio wy po zo sta³y w bu t li gaz. Si l -
ny stru mieñ og nia po wsta³y w wy ni ku spa la nia LPG w stre fie po ¿a ro wej osi¹ga³
na wet do 9 m. Po ¿a ro wi sa mo cho du to wa rzysz¹ li cz ne nie bez pie cz ne zja wi ska,
ta kie jak: wy bu chy opon, eks plo zje si³ow ni ków, wy bu chy amor ty za to rów,
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.

Czê œcio we mu lub ca³ko wi te mu sto pie niu uleg³y alu mi nio we ele men ty wy po -
sa ¿e nia si l ni ka. Wska za nia ter moe le men tu zain sta lowa ne go na po wie rz ch ni ka -
ro se rii sa mo cho du po kry waj¹ siê w du ¿ym sto p niu ze wska za nia mi skie ro wa nej
na te r mo pa rê ka me ry ter mowi zy j nej. Roz bie ¿ noœæ wy ni ków wzra sta³a wraz ze
wzro stem za dy mie nia oraz p³omie ni w stre fie po miê dzy pun ktem ba da nym a ka -
mer¹. Ró ¿ ni ca re je stro wa nych te m pe ra tur spo wo do wa na by³a ta k ¿e zmian¹
wspó³czyn ni ka emi sy j no œci ka ro se rii pojazdu. W literaturze dane na temat
wartoœci wspó³czynników emisyjnoœci s¹ bardzo sk¹pe [2, 4]. 

Z prze prowa dzo ne go eks pe ry men tu wy ni kaj¹ przed sta wio ne ni ¿ej wnioski.
Prze bieg po ¿a ru sa mo cho du oso bo we go jest za le ¿ ny od sto p nia we nty la cji

– je œli do stêp po wie trza jest ogra ni czo ny, po ¿ar roz wi ja siê po wo li. Po ¿ar na bie ra
zna cz nej dy na mi ki po pê k niê ciu szyb lub te¿ otwa r ciu drzwi. Temperatura
osi¹ga wartoœæ 1000°C.

W stre fie spa la nia do cho dzi do li cz nych wy bu chów: opon, ha mu l ców, amor -
ty za to rów oraz si³ow ni ków hy drau li cz nych. Wszy stkie one sta no wi¹ du¿e nie -
bez pie czeñ stwo za rów no dla ra to w ni ków, jak i osób zna j duj¹cych siê w pobli¿u
po¿aru.
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Wy ko rzy sta nie ka me ry ter mowi zy j nej umo ¿ li wia ob se r wa cjê œro do wi ska po -
¿a ru w wa run kach nie bez pie cz nych z du ¿ej od leg³oœci. Ka me ra daje mo ¿ li woœæ
do strze ¿e nia ró ¿ nic te m pe ra tur po wie rz ch ni badanego obiektu wzglêdem jego
otoczenia.

Wa r to œci tem pe ra tu ry mie rzo nej we wspó l nym pun kcie te r mo pa ry i ka me ry
ter mowi zy j nej ró ¿ ni¹ siê. Ró ¿ ni ce uwi da cz niaj¹ siê szcze gó l nie po prze j œciu po -
¿a ru w fazê roz wi niêt¹. Na wska za nia ka me ry ter mowi zy j nej wp³ywa usta wio na
wa r toœæ wspó³czyn ni ka emi sy j no œci. Dzia³anie wy so kich te m pe ra tur po ¿a ru pro -
wa dzi do de fo r ma cji la kie ru i ka ro se rii auta. Wraz z tym zmia nie ule ga ta k ¿e
wspó³czyn nik emi sy j no œci po wie rz ch ni samochodu. Ponadto dym i p³omienie
wprowadzaj¹ zak³ócenia wskazañ kamery [3]. 

In sta la cja LPG wraz ze zbio r ni kiem oraz za tan ko wa nym ga zem pro pan -bu -
tan w wa run kach po ¿a ro wych za cho wu je siê tak, jak prze wi duj¹ kon stru kto rzy.
W sy tu a cjach eks tre ma l nych uru cha miaj¹ siê za wo ry maj¹ce na celu nie do pu œciæ 
do roze rwa nia i wy bu chu zbio r ni ka. Za sto so wa na za sad za wo ru po ¿a ro we go upu -
sz czaj¹cego ca³¹ za wa r toœæ bu t li jest zja wi skiem szcze gó l nie isto t nym dla bez pie -
cze ñ stwa stra¿aków oraz taktyki prowadzenia dzia³añ gaœniczych. 

Wy bra na li te ra tu ra
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m³. kpt. mgr in¿. po¿. Da mian SZCZÊSNY

pro mo tor: dr in¿. Ma rek WOLIÑSKI

Ana li za i oce na ry zy ka po ¿a ro we go i wy bu cho we go 
zwi¹za ne go z eks plo a tacj¹ m³yna zbo ¿o we go

W przesz³oœci cykl wy twa rza nia m¹ki by³ nie skomp liko wa ny i zro zu mia³y
pra wie dla ka ¿ de go. Wiê kszoœæ m¹ki oraz pro du któw j¹ za wie raj¹cych jak np.
ma ka ro ny po wsta wa³y w za ci szu do mo stwa. Wraz z roz wo jem cy wi li za cji prze -
mia³ m¹ki sta³ siê pro ce sem z³o¿o nym i zmo der nizo wa nym. W dzi sie j szych cza -
sach m³yny to du¿e zak³ady prze mys³owe, a ich pro dukt jest g³ów nym sk³ad ni -
kiem wie lu po zy cji ¿y wie nio wych jak np. pie czy wo. Nie ka ¿ dy jed nak zda je so bie 
spra wê, ¿e  g³ówny sk³ad nik w czymœ tak zdro wym i zwyk³ym jak chleb, mo¿e
byæ œmie r te l nie gro Ÿ nym ma te ria³em wy bu cho wym.  Zagro¿enie to wynika z fa k -
tu, ¿e m¹ka to po prostu palny py³. 

Py³y ze  wzglê du na swe w³as no œci  i po wszechn¹ obe cnoœæ w pro ce sach tech -
nolo gi cz nych sta no wi¹ du¿e za gro ¿e nie wy bu cho we i po ¿a ro we. Czê sto mog¹
staæ siê przy czyn¹ usz ko dzeñ in sta la cji pro ce so wych, a co go r sze mog¹ pro wa dziæ 
do na ra ¿e nia lu dz kie go ¿y cia. Za gro ¿e nia te wy stê puj¹ g³ów nie w prze my œle spo -
¿y w czym, drze w nym, ob ró b ce two rzyw sztu cz nych i gó r ni c twie. Szy b ki roz wój
tech nolo gi cz ny para do ksa l nie spra wia, i¿ czê sto nie zwra ca siê uwa gi lub baga te -
li zu je siê zagro¿enia jakie ze sob¹ nios¹ cia³a sta³e w postaci rozdrobnionej. 

Pra ca mia³a na celu prze pro wa dze nie ana li zy i oce nê ry zy ka, a co za tym idzie,
usta le nie po zio mu bez pie cze ñ stwa w no wo cze s nej in sta la cji pro du kcy j nej m¹ki.
Dla te go te¿, ry zy ko to osza co wa no dla nowo cze s ne go m³yna zbo ¿o we go w Da la -
cho wie. Za pro je kto wane in sta la cje tech nolo gi cz ne w wy bu do wa nym w 2005
roku ele wa to rze oraz w 2012 roku m³ynie, uka zuj¹ kie run ki roz wo ju prze mys³u
m³yñ skie go i aktu a l nie sto so wa ne sy ste my za bez pie czeñ przed po ¿a rem i wy bu -
chem.

Przed przyst¹pie niem do sza co wa nia ry zy ka au tor przed sta wi³ ogóln¹ te o riê
wy bu chu py³ów. Sku pio no siê g³ów nie na zja wi sku wy bu chu py³ów oraz pa ra me -
trach bez po œred nio i po œred nio wp³ywaj¹cych na wy bu cho woœæ py³ów.  Omó wio -
no rów nie¿ pod sta wo we wy ma ga nia pra w ne w za kre sie ochro ny prze ciwpo ¿a ro -
wej jak i wy ma ga nia wy ni kaj¹ce z zaimp lemen to wa nia w pra wie pol skim
Dy re ktyw ATEX i ATEX User. Do da t ko wo, aby zo bra zo waæ nie bez pie czeñ stwo
ja kie nie sie ze sob¹ two rze nie siê at mo s fer wy bu cho wych. ze sta wio no dane hi sto -
ry cz ne uka zuj¹ce mo ¿ li we zni sz cze nia po wstaj¹ce pod czas wy bu chów py³ów pa l -
nych w m³ynach i si lo sach zbo ¿o wych w Pol sce i na œwie cie. Informacje te
pomog³y w szacowaniu ewentualnych zniszczeñ jak i czêstoœci wystêpowania
tego typu zdarzeñ. 



Ko le j nym eta pem ana li zy by³o przed sta wie nie pro ce su pro du kcyj ne go prze -
mia³u m¹ki, sto so wa nych w nim urz¹dzeñ i in sta la cji oraz uka za nie za gro ¿eñ po -
¿a ro wych i wy bu cho wych zwi¹za nych z ko le j ny mi fa za mi pro ce su pro du kcyj ne -
go. Po zwo li³o to na wy ty po wa nie ob sza rów pro du kcji naj bar dziej nara¿onych na
niebezpieczeñstwo. Obszary te to:
a) ob szar m³yna – li nie aspi ra cy j ne wraz z fil tro cy klo nami 
b) obie kty ma ga zy no we (ele wa tor) – li nie trans po rtu prze no œ ni ka kube³ko we go

i œli ma ko we go.
Zgod nie z Dy re ktyw¹ ATEX User, oce na ry zy ka w ww. ob sza rach prze pro wa -

dzo no po przez: 
– iden ty fi ka cjê za gro ¿eñ,
– okre œle nie pra wdopo dobie ñ stwa wyst¹pie nia at mo s fe ry wy bu cho wej i jej ob jê -

to œci,
– okre œle nie obe cno œci Ÿró de³ zap³onu i pra wdopo dobie ñ stwa wyst¹pie nia Ÿró de³ 

zap³onu zdo l nych do za pa le nia at mo s fe ry wy bu cho wej,
– okre œle nie mo ¿ li wych sku t ków wy bu chu,
– osza co wa nie ry zy ka,
– roz wa ¿e nie œro d ków dla mini ma li za cji ry zy ka.

Prze pi sy te jed nak nie okre œlaj¹ me to dy sza co wa nia ry zy ka, dla te go te¿ wy bra -
no do tego celu me tod¹ wska Ÿ ni kow¹ RISC SCORE. Osza co wa nie ry zy ka uzy -
sku je siê jako wy nik mno ¿e nia wa r to œci wska Ÿ ni ków S, E i P uka za nych w ta be -
lach. Tak osza co wa ny po ziom ry zy ka jest na stê p nie oce nia ny przez po rów na nie z 
przy jêt¹ umown¹ skal¹ po zio mu ry zy ka.

R = S × E × P

gdzie:
R – ry zy ko
S – po ten cja l ne  sku t ki  za gro ¿e nia
E – pra wdopo dobie ñ stwo po ja wie nia siê at mo s fe ry wy bu cho wej py³u 
P – pra wdopo dobie ñ stwo wyst¹pie nia Ÿród³a zap³onu

Otrzy ma ne wy ni ki ry zy ka dla oby d wu ob sza rów by³y na po zio mie akce pto-
 wa l nym dla ob sza ru nr 1 oraz ma³ym dla ob sza ru nr 2. Na stê p nie roz wa ¿o no
i wska za no ewen tu a l ne œro d ki dla mini ma li za cji ry zy ka.

Prze pro wa dzo ny pro ces ana li zy i oce ny ry zy ka za gro ¿eñ po¿aro wo-wy bu cho -
wych dla nowo cze s ne go m³yna zbo ¿o we go po zwa la na wyci¹gnie cie na stê -
puj¹cych wnio sków:
1. Osza co wa ne po zio my ry zy ka dla przy jê tych sce na riu szy s¹ na po zio mie ry zyk

akce pto wa l nych i ma³ych. Pro ces zarz¹dza nia ry zy kiem na te re nie zak³adu
za pe w nia wiêc wy so ki po ziom bez pie cze ñ stwa pra co w ni kom zak³adu.

2. Przy jê te przez Unie Eu ro pejsk¹ stan dar dy bez pie cze ñ stwa w po sta ci Dy re k -
tyw 94/9/WE  i 99/92/WE  oraz re gu la cji pra wnych im p le men tuj¹cych te wy -
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ma ga nia do prze pi sów krajo wych (usta wy, roz porz¹dze nia, no r my) spra wiaj¹, 
i¿ ju¿ na eta pie pro je kto wa nia no wo cze s nych sy ste mów i li nii tech nolo gi cz -
nych prze mia³u zbó¿ mamy do czy nie nia z pro ce sem zarz¹dza nia ry zy kiem
po wsta nia wy bu chu i po ¿a ru.

3. Pro ces tech nolo gi cz ny prze mia³u m¹ki choæ na pie r wszy rzut oka wy da je siê
byæ bar dzo nie bez pie cz ny z po wo du ko nie cz no œci wy stê po wa nia w nim at mo -
s fer wy bu cho wych, wy ma ga rów nie¿ osi¹gniê cia pe w nych pa ra me trów któ re
zde cy do wa nie ob ni ¿aj¹ zwi¹zane z nim ry zy ko po¿a rowo- wybu cho we. Pa ra -
me try te to np. wi l go t noœæ, hermetyzacja, kontrola temperatury w silosie itp. 

4. M³yn zbo ¿o wy Da la chów zo sta³ za pro je kto wany tak by spe³nia³ wy ma ga nia
i no r my w za kre sie ochro ny prze ciw -po¿a ro wej, jed nak pro fi la kty ka ta wy ma -
ga ci¹g³ego dzia³ania w za kre sie zarz¹dza nia ry zy kiem. Dzia³ania kie row ni c -
twa i pra co w ni ków w tym za kre sie po zwa laj¹ na utrzy ma nie ma³ego po zio mu
ry zy ka co po zy ty w nie wp³ywa na oferowane pracownikom bezpieczeñstwo.

5. Obiekt m³yna nie po sia da je sz cze nie ste ty Do ku men tu Za bez pie cze nia Przed
Wy bu chem wy ma ga ne go od pra co da w cy, w przy pa d ku mo ¿ li wo œci wyst¹pie -
nia  na sta no wi sku pra cy at mo s fe ry wy bu cho wej. Do ku ment ten jest przy -
goto wy wa ny, a ni nie j sza pra ca mo¿e byæ podstaw¹ do wykonania tego
dokumentu.
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Pra ca dy p lo mo wa wy ró ¿ nio na na Wy dzia le

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

w roku aka de mi c kim 2014/2015

in¿. Ka ta rzy na ZAT£OKA

pro mo tor: st. kpt. dr in¿. Anna PRÊDECKA

Ana li za czyn ni ków ergo no mi cz nych
i psy cho spo³ecz nych wy stê puj¹cych

w budo w ni c twie

Pra ca od za wsze sta no wi³a nie od³¹czn¹ czêœæ lu dz kie go ¿y cia.  Zmia ny go spo -
da r cze osta t nich lat znacz¹co wp³ynê³y na in ten sy w noœæ pra cy, co zwiê kszy³o po -
trze bê ochro ny pra co w ni ków i ich bez pie cze ñ stwa. Do osi¹gniê cia tego celu nie -
zbêd ne jest ³¹cze nie po pra wy wa run ków te ch ni cz nych, ergo no mi cz nych
i p sy cho spo³ecz nych. D¹¿¹c do naje fekty wniej sze go wy ko rzy sta nia lu dz kich si³,
przy za pe w nie niu bez pie cze ñ stwa i ko m fo r tu pra co w ni ka, na stê pu je roz wój no -
wych te ch no lo gii, me tod ba da w czych, a ta k ¿e nauk. Sto sun ko wo m³od¹ nauk¹,
któ rej ce lem jest do pa so wa nie wa run ków pra cy do mo ¿ li wo œci psy chi cz nych i fi -
zy cz nych cz³owie ka jest er go no mia. W cen trum sta wia ona cz³owie ka, jako naj -
wa¿ nie j sze og ni wo ³añ cu cha pracy.

Jed nym z se kto rów go spo dar ki, któ ry ce chu je siê du¿¹ wypa d ko wo œci¹ jest
bu dow ni c two. Wiê kszoœæ za wo dów bu do w la nych zwi¹zana jest z bar dzo du ¿ym
wysi³kiem fi zy cz nym. Prze ci¹¿e nie ilo œcio we i ja ko œcio we prac¹, nie ergo nomi cz -
ne œro do wi sko pra cy oraz na gmin ne le kce wa ¿e nie i ³ama nie prze pi sów bez pie -
cze ñ stwa i hi gie ny pra cy to g³ówne po wo dy wy pa d ków przy pra cy i ab sen cji cho -
ro bo wej. W pra cy sku pio no siê na trzech wy bra nych za wo dach bu do w la nych:
ope ra tor ko par ko- ³ado war ki, be to niarz- zbro jarz i kie ro w nik bu do wy, dla któ -
rych prze pro wa dzo no ana li zê czyn ni ków ergo no mi cz nych i psy cho spo³ecz nych.  
Za kres  za dañ tych pra co w ni ków jest bar dzo ró ¿ no rod ny. Na ka ¿ dym sta no wi sku  
wy stê pu je sze reg za gro ¿eñ, któ rych zmini mali zo wa nie jest nad rzêd nym ce lem.
Na bez pie cze ñ stwo i ko m fort pra cy pra co w ni ków bu do w la nych bar dzo du¿y
wp³yw ma er go no mia i czyn ni ki psy cho spo³ecz ne. Ze wzglê du na cha ra kter wy -
ko ny wa nych prac wiê kszo œci pra co w ni ków bu do w la nych, bardzo trudno jest
zmniejszyæ ich wysi³ek fizyczny, dlatego poprawa warunków pracy zwi¹zana
powinna byæ w szczególnoœci z popraw¹ czynników ergonomicznych i p sy cho -
spo³ecznych.



W tre œci pra cy sku pio no siê na ana li zie wy bra nych czyn ni ków ergo no mi cz -
nych i psy cho spo³ecz nych, wy stê puj¹cych na trzech sta no wi skach w bran ¿y bu -
do w la nej. Czyn ni kiem ergo no mi cz nym, któ ry ma prze wa ¿aj¹cy wp³yw na bez -
pie cze ñ stwo i ko m fort pra cy jest obci¹¿e nie fi zy cz ne, zwi¹zane z prac¹ uk³adu
miêœ niowo- szkie letowe go. Obci¹¿e nie fi zy cz ne dzie li siê na dy na mi cz ne i sta ty -
cz ne. Obci¹¿e nie dy na mi cz ne zwi¹zane jest z akty w no œci¹ ru chow¹ cz³owie ka,
zaœ sta ty cz ne wy stê pu je gdy d³ugo trwa le obci¹¿one s¹ te same gru py miê œ ni, któ -
re nie wy ko nuj¹ ru chu, lecz ule gaj¹ na piê ciu. Przy u¿y ciu chro nome tra ¿o wo-
tabe la ry cz nej me to dy oce ny wy da t ku ener gety cz ne go wed³ug Le h ma na, osza co -
wa no prze ciê t ny wy da tek ener ge ty cz ny na wy bra nych sta no wi skach. W pra cy
prze ana lizo wa no rów nie¿ wy stê puj¹ce obci¹¿e nie sta ty cz ne me tod¹ OWAS. Jest
to me to da, któ ra uw z glêd nia obci¹¿e nie po chodz¹ce od czte rech czyn ni ków: po -
zy cji ple ców, po³o¿e nia ra mion, pra cy nóg oraz obci¹¿e nia zew nê trz ne go. Ana li -
zie pod da je siê te¿ czas utrzy ma nia obci¹¿e nia i typ po zy cji (na tu ra l na lub wy mu -
szo na). U¿y cie tej me to dy po zwo li³o na oce nê wie l ko œci obci¹¿e nia sta ty cz ne go
i o kre œle nie jego wp³ywu na zdro wie oraz ko m fort pra co w ni ków. Ko le j nym
czyn ni kiem ergo no mi cz nym jest mo no ty po woœæ ru chów ro bo czych, któ ra jest
bar dzo uci¹¿li wa, gdy¿ an ga ¿u je wci¹¿ te same gru py miê œ ni przy wy ko ny wa niu
po wta rza l nych czyn no œci. Nie zwy kle wa ¿ na, z pun ktu wi dze nia er go no mii jest
po zy cja cia³a cz³owie ka. Pra co w ni cy bu do w la ni, pod czas wype³nia nia swo ich
obo wi¹zków przy j muj¹ ró ¿ no rod ne po zy cje cia³a, któ re zwi¹zane s¹ z okre œlo -
nym ko sztem fi zjo logi cz nym. Oprócz przy j mo wa nej po zy cji, nie zwy kle wa ¿ ny
jest rów nie¿ jej typ, czy jest to po zy cja na tu ra l na, czy wy mu szo na. Wy mu sze nie
po zy cji zwiê ksza bo wiem koszt fi zjo logi cz ny a¿ do 60%. D³ugo trwa³e przy j mo -
wa nie jed nej po zy cji b¹dŸ przy j mo wa nie niew³aœci wej po zy cji jest bar dzo czêst¹
przy czyn¹ do le gli wo œci, ze stro ny uk³adu miêœ niowo- szkie letowe go. Na stê p nym
czyn ni kiem, bêd¹cym jedn¹ z nauk sta no wi¹cych er go no miê jest an tro po me tria.
Jej ce lem jest do pa so wa nie kon stru kcji obie któw te ch ni cz nych i re la cji prze -
strzen nych do wy mia rów antro pome try cz nych po pu la cji u¿yt ko w ni ków. Ma to
szcze gó l ne zna cze nie w pra cach przy obs³udze sprzê tów, ma szyn i urz¹dzeñ. Po -
win ny one byæ za pro je kto wane tak, aby za pe w nia³y pra cow ni ko wi od po wied ni
do stêp i wy god ne u¿y t ko wa nie.   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 miêœ niowo- szkie letowe go.

Ce lem pra cy by³o ta k ¿e przed sta wie nie i prze anali zo wa nie czyn ni ków psy -
cho spo³ecz nych. Stres, obe c nie to wa rzy szy ka ¿ de mu pra cow ni ko wi, nie za le ¿ nie
od wyko ny wa ne go za wo du. U pra co w ni ków bu do w la nych jest on szcze gó l nie wi -
do cz ny, gdy¿ wy ko ny wa ne przez nich za da nia bar dzo czê sto s¹ bar dzo odpo wie -
dzia l ne, a zle ce nio daw cy i pra co da w ca wy ma gaj¹ on nich jak naj le p sze go wy ko -
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na nia, w jak naj szy b szym cza sie. Jest to Ÿród³em prze ci¹¿e nie ilo œcio we go
i ja ko œcio we go prac¹, któ re ma z³y wp³yw na zdro wie i bez pie cze ñ stwo. Czyn ni -
kiem psy cho spo³ecz nym, któ ry zna cz nie rza dziej, lecz ta k ¿e wy stê pu je w   budo -
w ni c twie jest nie do ci¹¿e nie ilo œcio we i ja ko œcio we prac¹, któ re jest rów nie nie -
bez pie cz ne, co prze ci¹¿e nie. Ogra ni czo ny za kres kon tro li nad prac¹ ta k ¿e ma
bar dzo du¿y wp³yw, zw³asz cza na sa mo po czu cie pra co w ni ka, któ ry chce mieæ
wp³yw na prze bieg pro ce su swo jej pra cy. Osta t nim czyn ni kiem psy cho spo³ecz -
nym, opi sa nym w pra cy s¹ sto sun ki miê dzy lu dz kie. At mo s fe ra w pra cy, sto sun ki
z wspó³pra cow ni ka mi i pra co dawc¹ s¹ klu czo wym bo dŸ cem mo ty wuj¹cym lub
de mo ty wuj¹cym do dzia³ania.  Opi sa ne w pra cy czyn ni ki,  sta no wi¹ o obci¹¿e niu
psy chi cz nym, któ re go na si le nie za le ¿ ne jest od cha ra kte ru wy ko ny wa nej pra cy.
By oce niæ sto pieñ obci¹¿e nia psy chi cz ne go pra co w ni ków bu do w la nych, pos³u¿o -
no siê me tod¹ Fra na sz czuk i Ga do m skiej, któ ra dzie li pro ces pra cy na trzy eta py:
od biór in fo r ma cji, po dej mo wa nie de cy zji i wy ko ny wa nie czyn no œci. Ka ¿ dy
z tych eta pów oce nia ny jest pod wzglê dem piê ciu kry te riów: czê sto t li woœæ,
zmien noœæ, z³o¿o noœæ, wa ¿ noœæ i dok³ad noœæ. Bra na jest ta k ¿e pod uwa gê
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. 

Czyn ni ki ergo no mi cz ne i psy cho spo³ecz ne w œro do wi sku pra cy maj¹ bar dzo
du¿y wp³yw na bez pie cze ñ stwo pra cy i mog¹ sta no wiæ czyn nik ry zy ka. Aby wy -
eli mi no waæ za gro ¿e nia, któ re s¹ wy ni kiem wy stê po wa nia ne ga ty w nych czyn ni -
ków ergo no mi cz nych i psy cho spo³ecz nych, po win no siê wy eli mi no waæ te ele -
men ty lub mini ma li zo waæ ich wp³yw. W celu zwiê ksze nia bez pie cze ñ stwa
za le co no wy ko na nie dzia³añ zwi¹za nych ze zmia na mi tech ni cz ny mi i orga niza -
cyj ny mi. Na stan psy chi cz ny pra co w ni ka du¿y wp³yw ma at mo s fe ra w pra cy. Aby 
zmi nima li zo waæ zja wi sko prze ci¹¿e nie lub nie do ci¹¿e nia prac¹, nie zbêd ne jest
za cho wy wa nie rów no wa gi po miê dzy nak³ada ny mi na pra co w ni ka obo wi¹zka mi,
a jego mo¿ li wo œcia mi. Aby zmnie j szyæ zmê cze nie prac¹, pra co w ni cy po win ni
mieæ za pe w nio ny od po wied ni od po czy nek i mo ¿ li woœæ re ge ne ra cji, za rów no
w go dzi nach pra cy, jak i po jej za ko ñ cze niu. Aby zmnie j szyæ ry zy ko zwi¹zane
z czyn ni ka mi ergo nomi cz ny mi na le ¿y za pe w niæ har mo ni j ne wspó³dzia³anie
cz³owie ka z jego œro do wi skiem pra cy. Po œród roz wi¹zañ te ch ni cz nych, naj bar -
dziej sku te cz ne mo¿e oka zaæ siê wy po sa ¿e nie sta no wisk pra cy w na rzê dzia,
urz¹dze nia i ma szy ny, wy po sa ¿o ne w no wo cze s ne sy ste my re du kuj¹ce wp³yw ne -
ga ty w nych czyn ni ków ergo no mi cz nych na zdro wie cz³owie ka. Pro ce sy stwa -
rzaj¹ce naj wiê ksze za gro ¿e nie po win ny byæ za uto maty zowa ne, by od se pa ro waæ
cz³owie ka od czyn ni ka ry zy ka. Przy prze no sze niu ciê ¿ kich ele men tów, naj wa¿ -
nie j sze jest prze strze ga nie za sad bez pie cze ñ stwa, ale w tych se kcjach bu dow ni c -
twa, gdzie bar dzo czê sto pra co w ni cy musz¹ prze no siæ ciê ¿a ry, po win no za ku piæ
siê urz¹dze nia trans po rto we. Czyn ni kiem ergo no mi cz nym, któ ry rów nie¿
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wp³ywa na bez pie cze ñ stwo i ko m fort pra cy jest stru ktu ra prze strzen na. Bu dow -
ni c two jest se kto rem, w któ rym œro do wi sko pra cy wci¹¿ siê zmie nia. Ka ¿ dy plac
bu do wy jest inny i cha ra kte ryzu je go inna prze strzeñ. Czê sto jest to prze strzeñ
ogra ni czo na, któ rej nie mo ¿ na do pa so waæ do pra co w ni ków. Mo ¿ na jed nak do pa -
so waæ inne ele men ty, ta kie jak sto so wa ne urz¹dze nia i ma szy ny oraz od zie¿ ro bo -
cza i œro d ki ochro ny indy widu a l nej. Przy pro je kto wa niu ich, nie zbêd ne jest sto -
so wa nie za sad an tro po me trii, co umo ¿ li wia wy god ne ko rzy sta nie ze œro d ków
te ch ni cz nych wszy stkim u¿yt ko w ni kom. Pra ca w budo w ni c twie wi¹¿e siê z du¿¹
odpo wie dzial no œci¹ i wy ma ga sku pie nia ca³ego or ga ni z mu na wy ko ny wa niu za -
dañ. Zmys³em, któ ry jest szcze gó l nie wa ¿ ny w od bio rze in fo r ma cji i wy ko ny wa -
niu za dañ jest zmys³ wzro ku, dla te go bez wzglêd nie po win no byæ za pe w nio ne ka -
¿ de mu pra cow ni ko wi od po wied nie pole wi dze nia.  Oprócz, roz wi¹zañ
te ch ni cz nych, bar dzo isto t ne jest tez wpro wa dza nie roz wi¹zañ orga niza cy j nych.
Pra ca, wy ma gaj¹ca tak du ¿e go wysi³ku fi zy cz ne go jest bar dzo mêcz¹ca dla or ga -
ni z mu, dla te go ka ¿ de mu pra cow ni ko wi po wi nien byæ za pe w nio ny od po czy nek.
Czê ste prze rwy, w od po wied nich wa run kach po zwa laj¹ pra co w ni kom zre ge ne ro -
waæ si³y i zwiê kszyæ ich efe kty w noœæ. Przy bar dzo wy so kim wy da t ku ener ge ty cz -
nym, pra co da w ca ma obo wi¹zek za pe w niæ pra co w ni kom na po je i posi³ki rege -
nera cy j ne. Dzia³aniem po pra wiaj¹cym bez pie cze ñ stwo i ko m fort pra cy mog¹ byæ 
ta k ¿e ro ta cje pra co w ni ków oraz pra ca w gru pach. Czê stym pro ble mem wœród
pra co w ni ków bu do w la nych jest le kce wa ¿e nie za gro ¿eñ i isto ty prze pi sów BHP,
dla te go naj wa¿ nie j szym roz wi¹za niem jest wpro wa dza nie ku l tu ry bez pie cze ñ -
stwa. Prze strze ga nie za sad i prze pi sów BHP oraz sto so wa nie œro d ków ochro ny
jest klu czo we dla po pra wy bez pie cze ñ stwa i ko m fo r tu pra cy. Przed sta wio na kon -
ce p cja po pra wy wa run ków pra cy za wie ra zmia ny orga niza cy j ne i te ch ni cz ne, któ -
re s¹ rów nie wa ¿ ne i po win ny byæ wdra ¿a ne wspó l nie. Nie któ re z przed sta wio -
nych roz wi¹zañ mog¹ wy da waæ siê bar dzo ko szto w ne, ale w ogó l nym ujê ciu nios¹ 
one za sob¹ wy³¹cz nie ko rzy œci. Za pe w niaj¹ bez pie cze ñ stwo pra co w ni ków, co po -
win no byæ pod sta wo wym ce lem ka ¿ de go przed siê bio r stwa, a cze go wy ni kiem s¹
rów nie¿ ko rzy œci eko no mi cz ne.
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