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st. sekc. mgr in¿. Rafa³ WRÓBEL
dr in¿. Mag dal ena GIKIEWICZ
Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿ arn icz ej

De mons trator oprog ramo wan ia wspo mag aj¹cy
two rzen ie pla nów zarz¹dza nia kry zys owe go na

po ziom ie wo jewó dztwo, po wiat, gmi na – czê œæ 2.
Fun kcjonalnoœæ oprog ramo wan ia Ri sko1

De mon stra tor of So f twa re Sup po r ting the Pro cess
of Ma king Cri sis Ma na ge ment Plans at the Le vel

of Pro vin ce, Di strict, Com mu ne – 2st part.
So f twa re Func tio na li ty of the Ri sko

Stre sz cze nie
Ar ty ku³ sta no wi kon ty nu a cjê opra co wa nia zapre zento wa ne go w Ze szy tach Na u -

ko wych, nr 53/2015 pt. De mon stra tor opro gra mo wa nia wspo ma gaj¹cy two rze nie
pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go na po zio mie wo je wó dz two, po wiat, gmi na
– czêœæ 1. Au to rzy, nawi¹zuj¹c do tre œci wska za nych w pun kcie pi¹tym nad mie nio -
ne go ar ty ku³u, bar dzo szcze gó³owo oma wiaj¹ po szcze gó l ne fun kcjo nal no œci opro -
gra mo wa nia – kro ki, któ rych wy ko na nie de ter mi nu je po wo dze nie osi¹gniê cia celu
ko ñ co we go – sporz¹dze nia pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go na jed nym z trzech po -
zio mów: wo je wó dz twa, po wia tu lub gmi ny.

S³owa klu czowe: zarz¹dza nie kry zy so we, pla ny zarz¹dza nia kry zy so we go,
de mon stra tor opro gra mo wa nia do wspo ma ga nia two rze nia pla nów zarz¹dza nia
kry zy so we go, fun kcjo na l noœæ opro gra mo wa nia, Ri sko

Summary
The article is a continuation of the studies presented in this issue 53/2015 entitled

Demonstrator of software supporting the Process of Making Crisis Management Plans 
at the level of Province, District, Commune – 1st. The authors, referring to the
content specified in the fifth paragraph of that article, in more detailed way discus
individual software functionality – steps that determines the effectiveness of
achieving the final objective – drawing up a crisis management plan on one of three
levels: province, district or commune.

Keywords: crisis management, crisis management plans, demonstrator of software
which supports the process of making the crisis management plans, software
functionality, the Risko

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



Wpro wa dze nie

Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej (SGSP) jest cz³on kiem kon so r cjum
o cha ra kte rze na uko wo- prze mys³owym re a li zuj¹cego pro jekt na rzecz bez pie -
cze ñ stwa i ob ron no œci pt. Zin te gro wa ny sy stem bu do wy pla nów zarz¹dza nia kry zy -
so we go w opa r ciu o no wo cze s ne te ch no lo gie info rma ty cz ne. Wœród ocze ki wa nych
efe któw ko ñ co wych rea lizo wa ne go pro je ktu zna laz³o siê opra co wa nie kon ce p -
cji i pro je ktu tech ni cz ne go opro gra mo wa nia wspo ma gaj¹cego two rze nie pla -
nów zarz¹dza nia kry zy so we go na po zio mie wo je wó dz twa2, po wia tu oraz gmi ny, 
a w osta te cz nym roz ra chun ku opra co wa nie de mon stra to ra opro gra mo wa nia
wspo ma gaj¹cego two rze nie pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go z wy ko rzy sta -
niem me to dy ki wy twó r czej zgod nej z CMMI 3. W ra mach pro je ktu za³o¿o no
rów nie¿ prze pro wa dze nie se rii te stów we wnê trz nych i ze w nê trz nych, w opa r -
ciu o pla ny te stów i udzie lo ny in stru kta¿ do prze pro wa dza nia te stów, przy wy -
ko rzy sta niu do stê p ne go œro do wi ska te sto we go. Za sad ni czym ce lem ich or ga ni -
za cji jest we ry fi ka cja po pra wno œci fun kcjo no wa nia de mon stra to ra opro gra mo-
wa nia Ri sko, spra w dze nie po pra wno œci dzia³ania opro gra mo wa nia, jego fun k -
cjo nal no œci i in tui cyj no œci obs³ugi. 

Pre zen to wa ny ar ty ku³ po œwiê co ny zo sta³ szcze gó³owej cha ra kte ry styce opro -
gra mo wa nia Ri sko, sta no wi¹cego efekt pra cy kon so r cjum i ma s³u¿yæ wska za niu
po szcze gó l nych fun kcjo nal no œci opro gra mo wa nia, w rze czy wi sto œci sk³ada j¹-
cych siê na ko le j ne kro ki po zwa laj¹ce na utwo rze nie pla nu zarz¹dza nia kry zy so -
we go.

1. Ap li ka cja Ri sko – idea two rze nia

Obo wi¹zek two rze nia pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go przez or ga ny
zarz¹dza nia kry zy so we go na wszy stkich szcze b lach ad mi ni stra cji pu b li cz nej
nak³ada usta wa z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym3. Pla ny te
w okre œlo nych wa run kach musz¹ pod le gaæ sy ste maty cz nej aktu a li za cji, nie rza -
dziej ni¿ co dwa lata. Czyn noœæ ta z jed nej stro ny an ga ¿u je or ga ny ad mi ni stra cji
pu b li cz nej, z dru giej zaœ pod mio ty prze wi dzia ne do re a li za cji przed siê w ziêæ
okre œlo nych w pla nie zarz¹dza nia kry zy so we go w za kre sie ich ko m pe ten cji.
Rów no cze œ nie pla ny zarz¹dza nia kry zy so we go pod le gaj¹ uz god nie niom z kie -
row ni ka mi jed no stek orga niza cy j nych pla no wa nych do wy ko rzy sta nia przy re a -
li za cji przed siê w ziêæ zde fi nio wa nych w pla nie w za kre sie ich ko m pe ten cji4. Za -
twier dze nie pla nu lub jego aktu a li za cja w rze czy wi sto œci sta no wi¹ pro ces, któ ry
tra wa nie jed no krot nie od ki l ku do ki l ku na stu mie siê cy i po le ga na prze ka zy wa -
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2 M. Gi kie wicz, Ana li za po rów na w cza pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go na szcze b lu wo je wó dz -
kim, Ze szy ty Na uko we SGSP 2012, nr 44.

3 Usta wa z dnia 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym (DzU z 2007 r., nr 89 poz. 590
z póŸn. zm.), art. 5, ust. 1.

4 R. Wró bel, M. My t ko wska, Ochro na in fra stru ktu ry kry ty cz nej a obo wi¹zek opra co wa nia pla nów
i pro gra mów wy ni kaj¹cy z usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym, Ze szy ty do kto ran c kie AON 2012, nr 2.



niu pla nów z jed nych r¹k do dru gich – od in sty tu cji do in sty tu cji. Maj¹c na uwa -
dze zde fi nio wa ne po wy ¿szej wy ma ga nia i fa kty, au to rzy opra co wa nia wchodz¹cy
w sk³ad kon so r cjum SGSP-AON-ZOSP-CNBOP-ASSECO po sta no wi li przyst¹-
piæ do przy go to wa nia kon ce pcji, za³o¿eñ de mon stra to ra opro gra mo wa nia do
wspo ma ga nia two rze nia pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go na po zio mie wo je wódz -
two, po wiat, gmi na, a na stê p nie do jego utwo rze nia i prze te sto wa nia w wa run -
kach rze czy wi s tych na po ten cja l nych u¿yt ko w ni kach ko ñ co wych. Zde fi nio wa na
ini cja ty wa wyda³a siê szcze gó l nie cen na w ob li czu zain tere so wa nia re zul ta ta mi
przez mi ni strów w³aœci wych do spraw ad mi ni stra cji pu b li cz nej oraz spraw we -
wnê trz nych. Do cie kli woœæ wy mie nio nych mi ni strów po dej mo wa nym za kre sem
ba dañ wy da je siê nie byæ przy pa d ko wa, wszak mi ni ster w³aœci wy do spraw ad mi -
ni stra cji pu b li cz nej, w uz god nie niu z mi ni strem w³aœci wym do spraw we wnê trz -
nych oraz po za siê g niê ciu opi nii dy re kto ra Rz¹do we go Cen trum Bez pie cze ñ -
stwa, wy da je, w dro dze zarz¹dze nia, wo je wo dom, wy ty cz ne do wo je wó dz kich
pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go5.

Za rys mo ¿ li wo œci opro gra mo wa nia Ri sko w pro ce sie wspo ma ga nia two rze nia
pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go au to rzy za pre zen towa li w pie r wszej czê œci
opra co wa nia6. Na le ¿y przy tym zwró ciæ uwa gê, i¿ pre zen to wa na ap li ka cja poza
funkcj¹ auto maty cz ne go ge ne ro wa nia pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go na pod -
sta wie wpro wa dzo nych in fo r ma cji po zwa la na gro ma dze nie da nych w fo r mie re -
po zy to rium (dane o wszy stkich za gro ¿e niach, za so bach, pro ce du rach i pla nach
w jed nym mie j s cu i cza sie), a ta k ¿e sta no wi pla t fo r mê wy mia ny in fo r ma cji kry zy -
so wych (ko mu ni ka ty o za gro ¿e niach in nych jed no stek admi ni stra cyj nych oraz
wspó³dzie lo na baza po jêæ i aktów pra wnych). 

2. Kon fi gu ra cja opro gra mo wa nia

Kon fi gu ra cja opro gra mo wa nia sta no wi klu czo wy ele ment okre œlaj¹cy za kres
mo ¿ li wo œci ko rzy sta nia z fun kcjo nal no œci opro gra mo wa nia Ri sko. Kon ce p cja
two rze nia opro gra mo wa nia zak³ada po zio mo wa nie upra w nieñ zgod nie z za sad¹
„sto so w nie do po sia da nych ko m pe ten cji”. W opro gra mo wa niu mo ¿ na pra co waæ
na jed nym z czte rech po zio mów uprawnieñ jako:
l ad mi ni stra tor,
l ad mi ni stra tor re gio na l ny,
l pla ni sta,
l czy te l nik.
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5 Usta wa z dnia 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu…, op. cit., art. 14, ust. 3. oraz W. Sko m ra,
Zarz¹dza nie kry zy so we – pra kty cz ny po rad nik po no we li za cji usta wy, Wyd. Pres s com Sp. z o.o.,
Wroc³aw 2010.

6 M. Gi kie wicz, R. Wró bel, De mon stra tor opro gra mo wa nia wspo ma gaj¹cy two rze nie pla nów
zarz¹dza nia kry zy so we go na po zio mie wo je wó dz two, po wiat, gmi na – czêœæ 1, Ze szy ty Na uko we SGSP
2015, nr 53 (1).



Ka ¿ dy ze wska za nych u¿yt ko w ni ków po sia da zró¿ ni co wa ny za kres mo ¿ li wo -
œci in ge ro wa nia w opro gra mo wa nie i ko rzy sta nia z jego mo ¿ li wo œci. Fun k cja
admi ni stra to ra daje naj wiê cej upra w nieñ, po zwa la na in ge ren cjê w po szcze gó l ne
ka ta lo gi opro gra mo wa nia (np. do da wa nie no wych ele men tów, usu wa nie i edy cja
ju¿ ist niej¹cych). Rów no cze œ nie po zwa la na de fi nio wa nie za kre su upra w nieñ po -
zo sta³ych u¿yt ko w ni ków. Fun k cja ta jest de dy ko wa na pod mio to wi, któ ry
w przysz³oœci bê dzie pe³niæ rolê tech ni cz ne go admi ni stra to ra opro gra mo wa nia
Ri sko. Mniej upra w nieñ po sia da ad mi ni stra tor re gio na l ny, któ ry spra wu je mery -
to ry cz ny nad zór nad info r ma cja mi za mie sz cza nymi przez oso by tworz¹ce plan
zarz¹dza nia kry zy so we go. Upra w nie nia pla ni sty po zwa laj¹ na przy go to wa nie
pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go, przy czym za kres jego upra w nieñ jest zde fi nio -
wa ny z po zio mu admi ni stra to ra. Za lo go wa nie na kon to czy te l ni ka po zwa la g³ów -
nie na wy szu ki wa nie i bie¿¹ce œle dze nie za wa r tych w sy ste mie in fo r ma cji, bez
mo ¿ li wo œci in ge ro wa nia w ich za wa r toœæ. Z za sa dy fun k cja ta ma byæ wyko rzy -
sty wa na przez jed no stki zo bo wi¹zane do kon sul to wa nia pla nów w za kre sie ich
dotycz¹cym w trybie okreœlonym w ustawie.

Modu³ kon figu racy j ny s³u¿¹cy do po zio mo wa nia upra w nieñ, do da t ko wo
umo ¿ li wia ko rzy sta nie przez wszy stkich u¿yt ko w ni ków, nie za le ¿ nie od po sia da -
nych upra w nieñ wy szu ka nie do wo l ne go u¿y tko w ni ka zare je stro wane go w sy ste -
mie wed³ug okre œlo ne go kry te rium, któ rym mo¿e byæ: imiê, na zwi sko, sta tus
(akty w ny/nie akty w ny), rola (ad mi ni stra tor, ad mi ni stra tor re gio na l ny, pla ni sta,
czy te l nik), jed no stka admi ni stra cyj na (kon kre t ne wo je wó dz two, powiat, czy
gmina).
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Rys. 1. Okno lo go wa nia do opro gra mo wa nia wspo ma gaj¹cego two rze nie pla nów zarz¹dza nia
kry zy so we go na po zio mie wo je wó dz two, po wiat, gmi na

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



Ka ¿ dy z u¿yt ko w ni ków mo¿e rów nie¿ do ko naæ przegl¹du ka te go rii pod mio tu 
(np. jed no stki bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go, ad mi ni stra cja pu b li cz na), 
za rów no tych, któ re wid niej¹ w sy ste mie, jak rów nie¿ tych, o cha ra kte rze ar chi -
wa l nym, któ re w przesz³oœci zo sta³y usu niê te przez admi ni stra to ra. Ana lo gi cz ne
czyn no œci po szcze gó l ni u¿y tko w ni cy mog¹ wy ko naæ w od nie sie niu do ka te go rii
œro d ków, za gro ¿eñ oraz ko mu ni ka tów. W od nie sie niu do tych osta t nich u¿yt-
ko w nik ma mo ¿ li woœæ ich pose gre go wa nia m.in. na bie¿¹ce ko mu ni ka ty kry zy -
so we, czy ko mu ni ka ty o awa riach.

Do da t ko wo admi ni stra to rzy po sia daj¹ ko m pe ten cjê do two rze nia, edy cji
i usu wa nia ka te go rii pod mio tów, œro d ków, ty pów za gro ¿eñ i sza b lo nów ko mu ni -
ka tów. Te osta t nie w przy pa d ku do da wa nia wy ma gaj¹ od nich zde fi nio wa nia na -
zwy, okre œle nia te ma tu i tre œci sza b lo nu ko mu ni ka tu. Okno lo go wa nia do de -
mon stra to ra opro gra mo wa nia Ri sko dla wszy stkich u¿yt ko w ni ków nie za le ¿ nie
od po sia da nych upra w nieñ wygl¹da tak samo (rys. 1).

3. Baza wie dzy

Baza wie dzy sta no wi modu³ po zwa laj¹cy na zarz¹dza nie s³ow ni kiem po jêæ
oraz zarz¹dza nie baz¹ in fo r ma cji o aktach pra wnych. S³ow nik po jêæ za wie ra nie -
spe³na tysi¹c hase³ z pro ble ma ty ki bez pie cze ñ stwa i ochro ny lud no œci. Zarz¹dza -
nie s³ow ni kiem po le gaj¹ce na in ge ren cji w jego za wa r toœæ sta no wi do me nê admi -
ni stra to ra, a wiêc wi¹¿e siê z po sia da niem od po wied nich upra w nieñ do edy cji
(do da wa nia no wych hase³ oraz edy cji i ka so wa nia zna j duj¹cych siê w s³ow ni ku
po jêæ). Stan dar do wy u¿y t ko w nik (pla ni sta, czy te l nik), po sia da je dy nie mo ¿ li -
woœæ wy szu ka nia has³a po na zwie i podgl¹du na treœæ de fi ni cji. Podgl¹d po jê cia
s³ow ni ka w try bie edy cji po ka za no na rys. 2.

De mons trator oprog ramo wan ia wspo mag aj¹cy two rzen ie pla nów zarz¹dza nia...  9

Rys. 2. Podgl¹d po jê cia s³ow ni ka w try bie edy cji

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



Poza wspo mnian¹ funkcj¹ zwi¹zan¹ z pre zen tacj¹ i edycj¹ s³ow ni ka po jêæ
w ba zie wie dzy zna j du je siê wy kaz aktów pra wnych. Wœród li cz nych aktów pra w -
nych z za kre su bez pie cze ñ stwa i ochro ny lud no œci zna j duj¹ siê akty wy ko na w cze
Unii Eu ro pe j skiej (roz porz¹dze nia, dy re kty wy, de cy zje, za le ce nia, opi nie) oraz
akty pra wa krajo we go (w fo r mie ustaw, roz porz¹dzeñ, uchwa³ itp.). Fun kcjo na l -
noœæ zwi¹zana z zarz¹dza niem t¹ czê œci¹ opro gra mo wa nia jest to ¿ sa ma z mo¿ li -
wo œcia mi okre œlo ny mi w od nie sie niu do s³ow ni ka po jêæ, przy czym sele kcjo no -
wa nie aktów pra wnych mo¿e od by waæ siê wed³ug ko le j no œci alfa be ty cz nej, po
na zwie lub da cie sporz¹dze nia. Idea stwo rze nia s³ow ni ka po jêæ oraz bazy aktów
pra wnych ma na celu ujed no li ce nie apa ra tu po jê cio we go oraz po dej œcia wszy st -
kich wœród wszy stkich u¿yt ko w ni ków opro gra mo wa nia Ri sko, nie za le ¿ nie od
po zio mu przy dzie lo nych upra w nieñ. 

4. Ob szar w³asny u¿y tko w ni ka

Ka ¿ dy z u¿yt ko w ni ków opro gra mo wa nia Ri sko, przy go to wuj¹cy plan
zarz¹dza nia kry zy so we go (pla ni sta) na po zio mie da nej jed no stki admi ni stra cyj -
nej re pre zen tu je dany ob szar, któ ry jest do nie go auto ma ty cz nie przy pi sa ny przez 
admi ni stra to ra jako ob szar w³asny. Dane do tycz¹ce jego cha ra kte ry styki mog¹
byæ wpro wa dza ne, edy to wa ne lub usu wa ne je dy nie przez u¿y tko w ni ka, któ re mu
przy pi sa ny jest dany ob szar. Okno edy cji cha ra kte ry styki ob sza ru w³as ne go na
przyk³ad zie gmi ny mie j skiej Miñsk Ma zo wie cki po ka za no na rys. 3. 

Pla ni sta po sia da upra w nie nia do pre zen ta cji in fo r ma cji o ob sza rze w³as nym,
do da nia no wej wa r stwy ma po wej oraz do da nia obie ktu na ma pie, edy cji kszta³tu
obie ktu ma po we go, usu niê cia obie ktu z mapy, edy cji ko lo ru obie ktu ma po we go
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Rys. 3. Okno edy cji cha ra kte ry styki ob sza ru w³as ne go 

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



(usta wie nia po zio mu prze zro czy sto œci), mo dy fi ka cji na zwy wa r stwy ma po wej.
Do da nie obie ktu na ma pie mo ¿ li we jest po uprzed nim stwo rze niu wa r stwy ma -
po wej i jej na zwa niu po przez wy ko rzy sta nie fun kcjo nal no œci „do daj wa r stwê”.
Do da wa ny obiekt mo¿e mieæ kszta³t pun ktu, okrê gu, li nii, do wo l ne go wie lo bo -
ku, czy stre fy. Rów no cze œ nie na nowo utwo rzo nej wa r stwie mo ¿ na na nieœæ pod -
mio ty, ko rzy staj¹c z zak³adki „do daj pod miot”. Op cja ta wy ma ga po da nia przez
oso bê wpro wa dzaj¹c¹ in fo r ma cjê: na zwy pod mio ty, przy pi sa nia jej do jed nej
z ka te go rii oraz wska za nia po³o¿e nia na ma pie, a ta k ¿e da nych tele a dre so wych
(mie j s co woœæ, uli ca, nu mer bu dyn ku, kod po czto wy). Okno do da wa nia no we go
pod mio tu po ka za no na rys. 4. 

Za pre zen towa ne na rys. 4 okno do da wa nia pod mio tu za wie ra w tle utwo rzo ne
przyk³ado we wa r stwy (jed no stki OSP, sta cja ko le jo wa, szpi ta le) oraz pa sek na rzê -
dzi do two rze nia, edy cji i usu wa nia ob sza rów na wa r stwie (gó r na czêœæ ekranu).

Ka ¿ dy u¿y t ko w nik po sia daj¹cy upra w nie nia pla ni sty lub czy te l ni ka poza pre -
zen to wa niem in fo r ma cji na te mat ob sza ru w³as ne go ma mo ¿ li woœæ wy szu ki wa -
nia in fo r ma cji o in nych ob sza rach do wo l nej jed no stki admi ni stra cyj nej kraju.

5. Za so by

Ka ta log za so bów sta no wi je den z klu czo wych ele men tów u¿y tko w ni ka opro -
gra mo wa nia. Two rzy on bazê da nych o pod mio tach z po dzie lon¹ na ka te go rie
oraz przy pi sa ne do nich szcze gó³owych in fo r ma cje do tycz¹ce œro d ków, za dañ
i obo wi¹zków, za dañ w za kre sie moni to ro wa nia za gro ¿eñ, a ta k ¿e roli w sia t ce
bez pie cze ñ stwa i pro ce du rach. 
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Rys. 4. Okno do da wa nia pod mio tu

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



Z po zio mu tego ka ta lo gu u¿y t ko w nik mo¿e wy szu kaæ pod mio ty wed³ug kry -
te rium na zwy, ad re su, ka te go rii oraz ob sza ru w³as ne go, ob sza rów s¹sia duj¹cych
oraz nies¹sia duj¹cych (pod mio ty z wszy stkich in nych ob sza rów ani ¿e li ob szar
w³asny oraz s¹sia duj¹ce) czy au to ra wpisów. 

Do da nie no we go pod mio tu od by wa siê po przez wype³nie nie in fo r ma cji
zapre zen to wa nych na rys. 4. Do da nie œro d ków do pod mio tu mo ¿ li we jest po za -
zna cze niu da ne go pod mio tu na li œcie wszy stkich do stê p nych pod mio tów, wy bo -
rze zak³adki œro d ki, a na stê p nie kli k niê ciu u¿y ciu zak³adki „do daj”. Wœród wy -
ma ga nych do po da nia in fo r ma cji zna j duj¹ siê na zwa œro d ka, jego iloœæ oraz
mie j s ce lo ka li za cji. To osta t nie z za sa dy do my œle nie to ¿ sa me jest z lo ka li zacj¹
pod mio tu (op cja: do my œle mie j s ce po³o¿e nia), nie mniej jed nak opro gra mo wa nie
umo ¿ li wia jego zmia nê (op cja: zmieñ mie j s ce œro d ka). Do da wa ny œro dek u¿y t ko -
w nik przy dzie la do danej kategorii œrodków (rys. 5). 

Pre zen to wa ny rys. 5 zo bra zu je ki l ka fun kcjo nal no œci ka ta lo gu Za so by. Lewa
stro na ekra nu po œwiê co na jest fun kcjo nal no œci wy szu ki wa nia pod mio tów.
W przy pa d ku wy bo ru do wo l ne go z kry te riów i na ci œ niê ciu przy ci sku „szu kaj”
w œro d ko wej czê œci ekra nu u¿y t ko w nik otrzy mu je wy nik. Li sta pod mio tów wy -
œwie t lo nych na rys. 5 od no si siê do pod mio tów zna le zio nych przez sy stem, któ re
zo sta³y wpro wa dzo ne przez kon kre t nych u¿yt ko w ni ków z po zio mu woje wó dz -
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Rys. 5. Okno do da wa nia œro d ka do pod mio tu, okre œle nia jego na zwy, ilo œci i po³o¿e nia oraz
przy nale ¿ no œci do ka te go rii œro d ków

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



kie go (woj. ma zo wie c kie). Pra wa stro na ekra nu wi do cz na na rys. 5 za wie ra na -
zwê, iloœæ i ka te go riê œro d ka, któ re wcze œ niej zo sta³y przy pi sa ne do wybranego
przez nas z listy podmiotu.

Przy pi sa nie za dañ i obo wi¹zków od by wa siê po do b nie jak do da wa nie œro d ka.
W pie r wszej ko le j no œci na le ¿y wy braæ z li sty in te re suj¹cy nas pod miot, a na stê p -
nie po wej œciu w zak³adkê za da nia i obo wi¹zki sko rzy staæ z przy ci sku „dodaj”. 

Wy zna cza nie za dañ w za kre sie moni to ro wa nia oraz przy pi sa nie roli pod mio -
tu w sia t ce bez pie cze ñ stwa od by wa siê w tra kcie ana li zy za gro ¿eñ (ka ta log Za gro -
¿e nia), zaœ zde fi nio wa nie roli pod mio tu w pro ce du rze okre œla ne jest na eta pie
two rze nia pro ce dur (ka ta log Pro ce du ry). Ich wype³nie nie we wska za nych mie j s -
cach wizu ali zo wa ne jest na bie¿¹co w ka ta lo gu Za so by.

6. Za gro ¿e nia

Pra ca z ka ta lo giem Za gro ¿e nia umo ¿ li wia wy szu ki wa nie sce na riu szy za gro -
¿eñ, ich otwie ra nie i edy cjê, do da wa nie no wych sce na riu szy za gro ¿eñ lub ich
usu wa nie. Szcze gó l nie cie ka wym kry te rium wy szu ki wa nia sce na riu szy za gro ¿eñ
jest po ziom ry zy ka ich wyst¹pie nia. Ponad to sele kcjo no wa nie sce na riu szy za gro -
¿eñ mo¿e od by waæ siê wed³ug na zwy, typu za gro ¿e nia oraz ob sza ru w³as ne go (1),
w³as ne go i ob sza rów pod leg³ych (2), s¹sia duj¹cych (3), nies¹siaduj¹cych (4). 

Do da wa nie no we go sce na riu sza za gro ¿eñ od by wa siê po przez sko rzy sta nie
z o pcji „do daj sce na riusz”, do stê p nej w gó r nej czê œci ekra nu ka ta lo gu Za gro ¿e -
nia, a na stê p nie wy bór typu za gro ¿e nia, typu sce na riu sza i na da nie na zwy sce na -
riu sza (rys. 6.)
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Rys. 6. Do da wa nie no we go sce na riu sza za gro ¿eñ

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



W przy pa d ku, gdy in te re suj¹cy u¿y tko w ni ka sce na riusz zo sta³y ju¿ do da ny
w przesz³oœci nie ma po trze by do da wa nia go na nowo – mo ¿ na go wy szu kaæ z li s -
ty. Po wy szu ka niu in te re suj¹cego sce na riu sza, po przez kli k niê cie w jego na zwê,
u¿y t ko w nik za zna cza go na li œcie sce na riu szy, a na stê p nie mo¿e otwo rzyæ (fun k -
cja „otwórz”). Otwa r cie sce na riu sza prze no si u¿y tko w ni ka do wi do ku warstw ob -
sza ru w³as ne go, warstw za gro ¿e nia oraz sce na riu sza, o ile te zo sta³y wcze œ niej
utwo rzo ne. Wej œcie w tryb edy cji sce na riu sza za gro ¿e nia umo ¿ li wia rów nie¿
po nown¹ ana li zê ry zy ka oraz sku t ków wyst¹pie nia sce na riu sza. Ana li za ry zy ka
obe j mu je osza co wa nie wa r to œci pra wdopo dobie ñ stwa oraz sku t ków (sku t ki dla
lu dzi, mie nia, œro do wi ska oraz spo³ecz ne). 

Osza co wa na wa r toœæ ry zy ka wy œwie t la siê po pra wej stro nie ekra nu w try bie
jego edy cji, a ta k ¿e w wi do ku li sty g³ów nej sce na riu szy za gro ¿eñ obok na zwy sce -
na riu sza (rys. 6). Co cie ka we osza co wa na wa r toœæ ry zy ka da ne go sce na riu sza
mo¿e zo staæ zmie nio na przez u¿y tko w ni ka za po moc¹ su wa ka (rys. 7). Ponad to
w pre zen to wa nym na rys. 7 try bie mo ¿ na do da t ko wo do ko naæ ja ko œcio we go opi -
su sku t ków oraz do daæ mapê sce na riu sza za gro ¿eñ, okre œlaj¹c przy tym nazwê
mapy oraz opis.

Usu wa nie sce na riu szy za gro ¿eñ mo ¿ li we jest po uprzed nim za zna cze niu sce -
na riu sza, któ ry u¿y t ko w nik za mie rza usun¹æ, a na stê p nie sko rzy sta nia z fun kcji
„usuñ”. 

Ad mi ni stra tor sy ste mu po sia da upra w nie nia do do da wa nia no we go typu za -
gro ¿e nia, mody fi ko wa nia i usu wa nia ist niej¹cego typu za gro ¿e nia, a ta k ¿e do do -
da wa nia typu sce na riu sza za gro ¿e nia, mo dy fi ka cji i usu wa nia typu sce na riu sza
za gro ¿e nia, usu wa nia ka te go rii zagro¿enia.
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Rys. 7. Okno edy cji sce na riu sza za gro ¿eñ

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



Usu niê cie typu za gro ¿e nia przez admi ni stra to ra spra wia, i¿ zni ka on z li sty
sce na riu szy za gro ¿eñ wi dzia nej przez u¿yt ko w ni ków opro gra mo wa nia, nie mniej
jed nak jest on ci¹gle za pi sa ny w pa miê ci sy ste mu i do stê p ny w tra kcie wy szu ki -
wa nia sce na riu szy za gro ¿eñ po kry te rium „wycofane”.

7. Pro ce du ry
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Rys. 8. Okno do da wa nia pro ce du ry

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



Pra ca nad opra co wa niem pro ce dur w pre zen to wa nej ap li ka cji jest naj bar dziej
cza soch³on nym, trud nym oraz wy ma gaj¹cym sze ro kiej wie dzy ele men tem.
Wœród ty pów pro ce dur, któ re u¿y t ko w nik mo¿e stwo rzyæ, na le ¿y wy mie niæ pro -
ce du ry re a go wa nia kry zy so we go oraz pro ce du ry re a li za cji za dañ, o któ rych
mowa w usta wie z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym7. Do da nie no -
wej pro ce du ry (mo ¿ li we dziê ki opcji „do daj” do stê p nej w ka ta lo gu Pro ce du ry)
wy ma ga od u¿y tko w ni ka wska za nia na stê puj¹cych in fo r ma cji: na zwy, wy bo ru
typu pro ce du ry i sta tu su (w tra kcie two rze nia), typu za gro ¿e nia, a na stê p nie do -
da nia typu ko le j nych kro ków pro ce du ry i opisania jej metryki (rys 8).

Do da nie kro ku pro ce du ry po le ga na wy bo rze z li sty pod mio tu, przy pi sa niu
dla nie go za dañ do wy ko na nia ze wska za niem pod sta wy pra wnej ich wy ko na nia
oraz wska za nia pro ce du ry w za da niu.

Wœród wy ma ga nych do po da nia in fo r ma cji w ok nie do da wa nia pro ce du ry
(rys. 8) w czê œci po œwiê co nej me try ce pro ce du ry zna j duj¹ siê: 
l Cel two rze nia pro ce du ry.
l In fo r ma cja wej œcio wa (in fo r ma cja ini cjuj¹ca pro ce du rê).
l In fo r ma cja wyj œcio wa (efekt ko ñ co wy pro ce du ry).
l Pod sta wy pra w ne re a li za cji pro ce du ry.
l Na zwa pod mio tu ko or dy nuj¹cego dzia³ania.
l Na zwa pod mio tu opra co wuj¹cego pro ce du rê.
l Na zwa pod mio tu odpo wie dzial ne go za pro ce du rê.
l Data sporz¹dze nia pro ce du ry oraz uwa gi. 

Rów no cze œ nie poza two rze niem no wych pro ce dur, u¿y t ko w nik mo¿e se le -
kcjo no waæ po wy bra nym kry te rium (typ lub sta tus) pro ce du ry ju¿ zna j duj¹ce siê
w opro gra mo wa niu, a na stê p nie je edy to waæ, dru ko waæ lub usuwaæ.

8. Do ku men ty

Ka ta log Do ku men ty po zwa la na do da wa nie za³¹czni ków do ka ta lo gu
za³¹czni ków. Do da nie do ku mne tu, któ ry sta no wiæ bê dzie za³¹cznik dla nowo
two rzo ne go pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go jest mo ¿ li we po przez fun kcjo na l -
noœæ „do daj”, do stêpn¹ w gó r nej czê œci ekra nu g³ów ne go okna ap li ka cji. Do da nie 
za³¹czni ka jest mo ¿ li we po okre œle niu jego na zwy, wska za niu ka te go rii, fi zy cz -
nym za³¹cze niu pli ku w wy bra nym fo r ma cie, a ta k ¿e na da niu ety kie ty i sta tu su
(rys. 9). 

Akty w ny sta tus za³¹czni ka spra wia, i¿ do ku ment, z za sa dy, auto ma ty cz nie,
sta no wi ele ment pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go. Sta tus nie akty w ny oz na cza, i¿
fi zy cz nie za³¹cznik zna j du je siê w sy ste mie, nie mniej jed nak nie jest wi do cz ny,
a tym sa mym nie jest uw z glêd nia ny przy ge ne ro wa niu pla nu.
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7  Usta wa z dnia 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu…, op. cit., art. 5, ust. 2, pkt 2c; art. 5, ust. 2, pkt
3a.



Po do b nie, jak w przy pa d ku in nych ka ta lo gów, ele men ty ka ta lo gu Do ku men ty
mog¹ byæ sele kcjo no wa ne po na zwie do ku men tu, ety kie ty lub sta tu sie. Do stê p ne
w opro gra mo wa niu Ri sko za³¹czni ki mo ¿ na na bie¿¹co edy to waæ, po bie raæ, dru -
ko waæ po je dyn czo jako nie za le ¿ ne do ku men ty, a ta k ¿e usu waæ. Podgl¹d na
za³¹czni ki, któ rych sta tus jest za rów no akty w ny, jak i nie akty w ny zna j du je siê
w g³ów nym ok nie ap li ka cji (rys. 9).

9. Pla ny

Two rze nie pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go z mo ¿ li wo œci¹ edy cji do wo l nych
jego ele men tów w ka ¿ dym cza sie sta no wi za sad ni czy ele ment po dej mo wa nej ini -
cja ty wy. 

Do da nie no we go pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go to jed na z ki l ku fun kcjo nal -
no œci ka ta lo gu Pla ny, do stê p na obok mo ¿ li wo œci wy szu ki wa nia, przegl¹da nia
i mo dy fi ka cji pla nu ju¿ ist niej¹cego ro bie nia ko pii pla nu b¹dŸ jego wy bra nych
ele men tów czy ka so wa nia pla nu. Sko rzy sta nie z fun kcjo nal no œci do da nie no we -
go pla nu oz na cza, i¿ dla przy pi sa ne go u¿yt kow ni ko wi ob sza ru w³as ne go nie
stwo rzo no pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go w ogó le lub ¿e plan taki zo sta³ opra co -
wa ny, przy czym nie uzy ska³ on sta tu su pla nu obo wi¹zuj¹cego. Do da wa nie no -
we go pla nu mo¿e rów nie¿ mieæ mie j s ce wów czas, gdy plan zarz¹dza nia kry zy so -
we go zna j du je siê ju¿ w sy ste mie, przy czym gros z jego ele men tów wy ma ga
aktu a li za cji. W ta kim przy pa d ku sy stem za py ta u¿y tko w ni ka o mo ¿ li woœæ im por tu 
ele men tów z po prze dnio obo wi¹zuj¹cego pla nu, któ rych u¿y t ko w nik w toku
bie¿¹cej pra cy nie edy to wa³ (rys. 10).

Wszy stkie two rzo ne przez u¿y tko w ni ka pla ny zarz¹dza nia kry zy so we go s¹
do stê p ne dla u¿y tko w ni ka w ok nie g³ów nym ka ta lo gu Pla ny. Pla ny do stê p ne
w sy ste mie mo ¿ na se le kcjo no waæ po sta tu sie (two rzo ny, uz gad nia ny, akce p to wa -

De mons trator oprog ramo wan ia wspo mag aj¹cy two rzen ie pla nów zarz¹dza nia...  17

Rys. 9. Wi dok okna do da wa nie za³¹czni ków do two rzo ne go pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go

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



ny, obo wi¹zuj¹cy, prze sta rza³y), da cie obo wi¹zy wa nia, czy jed no st ce admi ni stra -
cyj nej. W przy pa d ku, gdy dany u¿y t ko w nik po sia da upra w nie nia na da ne przez
admi ni stra to ra, przy sele kcjo no wa niu w jego ok nie g³ów nym do stê p ne bêd¹ rów -
nie¿ pla ny jed no stek z in nych ob sza rów. W za le ¿ no œci od po sia da nych upra w -
nieñ mog¹ to byæ pla ny ob sza rów pod leg³ych, s¹sia duj¹cych lub nies¹sia -
duj¹cych.

Stru ktu ra nowo two rzo ne go pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go za wie ra ele men -
ty, o któ rych mowa w usta wie z dnia 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so -
wym8 (rys. 11). 

W przy pa d ku gdy dany ele ment pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go nie zo sta³
uzu pe³nio ny lub nie by³ edy to wa ny przez u¿y tko w ni ka w chwi li ge ne ro wa nia
pla nu, opro gra mo wa nie wska zu je li stê bra kuj¹cych ele men tów, z za py ta niem,
czy u¿y t ko w nik chce wy dru ko waæ nie komp le t ny plan lub zaim po r to waæ nad -
mie nio ne ele men ty z po prze dnio obo wi¹zuj¹cego pla nu zarz¹dza nia kry zy so we -
go (o ile zo sta³ wcze œ niej utwo rzo ny). Utwo rzo ny lub aktu ali zo wa ny plan pod le -
ga uz god nie niom. Stan prac nad two rze niem, aktu a li zacj¹, za twier dza niem
pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go jest oz na cza ny po przez zmia nê sta tu su pla nu.
Za twier dze nie do da wa ne go pla nu sku t ku je tym, i¿ uzy sku je on sta tus „obo -
wi¹zuj¹cy”, zaœ do ty ch czas obo wi¹zuj¹cy plan zarz¹dza nia kry zy so we go zmie nia
sta tus na „prze sta rza³y”. Za rów no ca³y plan, jak i jego po szcze gó l ne ele men ty
mo ¿ na ko pio waæ, po bie raæ, przegl¹daæ, edy to waæ oraz dru ko waæ. Two rze nie ko -
pii ele men tów pla nu od by wa siê po przez ich za zna cze nie na li œcie roz dzia³ów pla -
nu, a na stê p nie wci œ niê ciu opcji „zapisz” (rys. 12).
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Rys. 10. Okno two rze nia no we go pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go

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

8  Ibi dem, art. 5, ust. 2.



10. Ze sta wie nie œro d ków

Wy szu ka nie za so bów i pod mio tów jest mo ¿ li we po kry te rium: na zwy ka te go -
rii pod mio tu, lo ka li za cji pod mio tu, za so bów na okre œlo nym ob sza rze. Po jego
wy ko na niu w ok nie g³ów nym ka ta lo gu Ze sta wie nie Œro d ków sy stem udo stê p nia
u¿yt kow ni ko wi li stê in te re suj¹cych go ele men tów. W ok nie tym sy stem ge ne ru je 
dwie gru py in fo r ma cji: w jed nej zna j duj¹ siê pod mio ty, zaœ w dru giej ka te go rie
œro d ków. 
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Rys. 11. Stru ktu ra pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go

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

Rys. 12. Okno two rze nia ko pii ele men tów pla nu

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



W gru pie pod mio tów u¿y t ko w nik zna j dzie ze sta wie nie œro d ków przy pi sa -
nych do pod mio tów.  Ze sta wie nie wy bra nych œro d ków w po dzia le na ka te go rie
przy pi sa nych do Cen tra l ne go Szpi ta la Kli ni cz ne go MSW jako jed no stki Pa ñ -
stwo we go Ra tow ni c twa Me dy cz ne go za pre zen towa no na rys. 13.

Z ko lei kli k niê cie na do woln¹ ka te go riê œro d ka (zak³adka Ka te go rie œro d ków) 
do sta r cza u¿yt kow ni ko wi in fo r ma cji na te mat su ma ry cz nej li cz by œro d ków da nej 
ka te go rii na ob sza rze w³as nym z po dzia³em na iloœæ œro d ka da nej ka te go rii przy -
na le¿n¹ do da ne go podmiotu. 

Pre zen to wa ne fun kcjo nal no œci ka ta lo gu Ze sta wie nie Œro d ków po zwa laj¹ na
ge ne ro wa nie bazy in fo r ma cji o si³ach i œro d kach zna j duj¹cych siê na te re nie po -
szcze gó l nych wo je wództw, któ re mog¹ byæ wyko rzy sty wa ne w mnie j szej b¹dŸ
wiê kszej ska li przez po szcze gó l ne pod mio ty ad mi ni stra cji te re no wej lub cen tra l -
nej, w za le ¿ no œci od po zio mu upra w nieñ na da nych im przez admi ni stra to ra
opro gra mo wa nia. Ge ne ro wa ne ze sta wie nia mog¹ byæ drukowane.

11. Ko mu ni ka cja miê dzy u¿yt kow ni ka mi

Stan dar do wi u¿y tko w ni cy opro gra mo wa nia Ri sko mog¹ siê ze sob¹ ko mu ni -
ko waæ w re la cji wertyka lno-ho ryzonta l nej z wy ko rzy sta niem modu³u ko mu ni ka -
cji, zna j duj¹cego siê w pra wym gó r nym rogu ekra nu, bez po œred nio przy ok nie lo -
go wa nia. Ka ¿ dy u¿y t ko w nik, nie za le ¿ nie od po zio mu po sia da nych upra w nieñ,
mo¿e in fo r ma cje od bie raæ i wysy³aæ. W celu po pra wy czy te l no œci modu³u komu -
nika cyj ne go skrzyn ki wia do mo œci po dzie lo no do da t ko wo na ka te go rie: wszy st -
kie, przeczytane, nieprzeczytane. 
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Rys. 13. Ze sta wie nie œro d ków przy pi sa nych do Cen tra l ne go Szpi ta la Kli ni cz ne go

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



Otrzy ma nie wia do mo œci od in nych u¿yt ko w ni ków syg nali zo wa ne jest w ok -
nie ko mu ni ka cji po przez po ma ra ñ czow¹ ikon kê w kszta³cie ko³a, oz na czo ne go
liczb¹ nie od czy ta nych ko mu ni ka tów. Aby wy œwie t liæ otrzy ma ne wia do mo œci,
na le ¿y klikn¹æ we wspo mnian¹ iko nê, wejœæ w skrzyn kê od biorcz¹ i wy braæ ka te -
go rie „nie prze czy ta ne”. Za mkniê cie na des³anej in fo r ma cji spo wo du je jej prze -
nie sie nie do ka te go rii „prze czy ta ne”.

W przy pa d ku wysy³ania in fo r ma cji na le ¿y sko rzy staæ z opcji „nowa”, a na stêp -
nie wy braæ ad re sa ta. Wy bór ad re sa ta na stê pu je po przez wej œcie do li sty ad re sa -
tów (op cja „do” w ok nie modu³u komu nika cyj ne go), za zna cze niu in te re suj¹cego
u¿y tko w ni ka pod mio tu, do da niu go do li sty od bio r ców (wci œ niê cie przy ci sku
„do daj”) i za twier dze niu przy ci skiem „OK” (rys. 14). 

Wys³anie no wej wia do mo œci wy ma ga wska za nia ka te go rii (bie¿¹ce ko mu ni -
ka ty kry zy so we, ko mu ni ka ty o awa riach, inne), wpi sa nia te ma tu oraz tre œci.
W przy pa d ku, gdy ad mi ni stra tor stwo rzy³ sza b lon, u¿y t ko w nik mo¿e z nich ko -
rzy staæ. Roz wi¹za nie to skra ca czas przy go to wa nia tre œci wia do mo œci.

Spra w dze nie tego, czy wia do moœæ zo sta³a wys³ana na stê pu je po przez wej œcie
do skrzyn ki wia do mo œci wys³anych. S³u¿y temu ra port prze czy tañ. W przy pa d -
ku, gdy ad re sat od czy ta³ wi do moœæ, sy stem auto ma ty cz nie prze no si j¹ do ka te go -
rii prze czy ta nych, zaœ ra port za wie ra in fo r ma cjê na te mat daty i go dzi ny jej wy -
œwie t le nia na ko m pu te rze od bio r cy. Je ¿e li, od bio r ca nie od czy ta³ wia do mo œci,
zna j du je siê ona w ka te go rii nie prze czy ta ne, zaœ ra port za wie ra dane ad re sa ta ze
zna kiem za py ta nia. W przy pa d ku, gdy na da w ca wysy³a³ wia do moœæ do kli ku od -
bio r ców i przy naj mniej je den z nich nie prze czy ta³ wia do mo œci, wia do moœæ ta
u ad re sa ta na dal zna j du je siê w ka te go rii wia do mo œci nie prze czy ta nych, przy
czym ra port za wie ra in fo r ma cjê na te mat tego, któ rzy ad re sa ci wia do moœæ ju¿
ode bra li, a któ rzy je sz cze nie.
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Rys. 14. Okno wysy³ania no wej wia do mo œci

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



Pod su mo wa nie

Kom pu te ro we wspa r cie zarz¹dza nia kry zy so we go od lat wy da je siê nie ty l ko
czymœ zupe³nie na tu ra l nym, ale i ko nie cz nym. Poza sto so wa ny mi w wy bra nych
wo je wó dztwach sy ste ma mi wspo ma ga nia de cy zji typu ARCUS, DART, e-CZK
nie zi den tyfi kowa no do ty ch czas opro gra mo wa nia do wspo ma ga nia two rze nia
pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go. Z uwa gi na po wszech ny cha ra kter obo wi¹zku
two rze nia pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go przez wszy stkie jed no stki ad mi ni -
stra cji pu b li cz nej oraz ich cy kli cz nej aktu a li za cji i za twier dza nia, pro dukt w po -
sta ci opro gra mo wa nia Ri sko sta no wi d³ugo ocze ki wa ny re zu l tat od bio r ców ko ñ -
co wych, zw³asz cza z po zio mu wo je wó dz twa, po wia tu oraz gmi ny. Ni nie j szy
ar ty ku³ s³u¿y³ za pre zen towa niu fun kcjo nal no œci opro gra mo wa nia Ri sko, któ re
zo sta³o prze te sto wa ne przez jego twó r ców w wa run kach we wnê trz nych oraz ope -
ra cy j nych. W nad mie nio nych te stach udzia³ bra li za rów no stu den ci kie run ków
in ¿y nie ria bez pie cze ñ stwa i bez pie cze ñ stwo na ro do we, pra co w ni cy nauko wo-dy -
dakty cz ni z SGSP AON, przed sta wi cie le wy ko na w cy tech ni cz ne go opro gra mo -
wa nia, pra co w ni cy CNBOP, cz³on ko wie ZG ZOSP RP oraz przed sta wi ciel ad mi -
ni stra cji te re no wej z wo je wództw mazo wie c kie go, lu be l skie go i wiel kopo l skie go.
Te sto wa nie we wnê trz ne, te sto wa nie w wa run kach stre su oraz te sto wa nia na po -
ten cja l nych u¿yt ko w ni kach ko ñ co wych ka¿ do ra zo wo po prze dzo ne by³o kil ku -
go dzin nym in stru kta ¿em do te stów i trwa³o ki l ka na œcie mie siê cy. G³osy ucze st -
ni ków te stów sta no wi³y nie oce nio ny wk³ad w opra co wa niu ko le j nych wer sji
de mon stra to ra opro gra mo wa nia oraz przy go to wa nia re ko men da cji i uwa run ko -
wañ wdro ¿e nio wych opro gra mo wa nia Ri sko. Ponad to na bie¿¹co by³y uw z glêd -
nia ne w opra co wy wa nej do ku men ta cji u¿y tko w ni ka opro gra mo wa nia (pod rê cz nik
u¿y tko w ni ka) i pro je kto wa nym szko le niu e-le ar nin go wym dla osób ¿ywo zain -
tere so wa nych two rze niem pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go z wy ko rzy sta niem
opro gra mo wa nia Ri sko oraz zarz¹dza nia do stê p ny mi w nim ba za mi danych. 

Upra w nie nia prze wi dzia ne dla po szcze gó l nych u¿yt ko w ni ków opro gra mo wa -
nia Ri sko (Ad mi ni stra tor, Ad mi ni stra tor Re gio na l ny, Pla ni sta, Czy te l nik) w od -
nie sie niu do ob sza ru w³as ne go za pre zen towa no w tabeli 1.

Ta be la 1. Upra w nie nia cha ra kte ry zuj¹ce po szcze gó l nych u¿yt ko w ni ków opro gra mo wa nia Ri sko
w od nie sie niu do obszaru w³asnego

Akty w noœæ Ad mi ni stra tor
Ad mi ni stra tor

Re gio na l ny
Pla ni sta Czy te l nik

Wy szu ki wa nie u¿yt ko w ni ków + + + +

Podgl¹d i edy cja kont u¿yt ko w ni ków + +

Do da wa nie ka te go rii pod mio tu +

Wy szu ki wa nie i edy cja ka te go rii pod mio tu +

Do da nie za dañ i obo wi¹zków dla ka te go rii pod mio tu +

Podgl¹d i edy cja za dañ i obo wi¹zków przy pi sa nych
do ka te go rii pod mio tu

+
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Akty w noœæ Ad mi ni stra tor
Ad mi ni stra tor

Re gio na l ny
Pla ni sta Czy te l nik

Usu niê cie za dañ i obo wi¹zków +

Usu niê cie ka te go rii pod mio tu +

Do da nie ka te go rii œro d ka +

Edy cja ka te go rii œro d ka +

Wy szu ki wa nie ka te go rii œro d ka +

Usu niê cie ka te go rii œro d ka +

Do da nie typ za gro ¿e nia +

Przegl¹da nie sza b lon za gro ¿e nia +

Mo dy fi ka cja typu za gro ¿e nia +

Do da nie typu sce na riu sza za gro ¿e nia +

Przegl¹da nie typu sce na riu sza za gro ¿e nia +

Mo dy fi ka cja i usu wa nie typu sce na riu sza za gro ¿e nia +

Usu wa nie ka te go rii za gro ¿e nia +

Do da nie po jê cia do s³ow ni ka +

Mo dy fi ka cja po jê cia s³ow ni ko we go +

Usu wa nie po jê cia ze s³ow ni ka +

Do da wa nie aktu pra wne go +

Mo dy fi ka cja wpi su o akcie pra wnym +

Usu wa nie wpi su o akcie pra wnym +

Wysy³anie wia do mo œci + + + +

Przegl¹da nie wia do mo œci + + + +

Do da nie sza b lo nu ko mu ni ka tu +

Wy szu ki wa nie i edy cja sza b lo nu ko mu ni ka tu +

Przegl¹da nie sza b lo nu ko mu ni ka tu +

Usu wa nie sza b lo nu ko mu ni ka tu +

Pre zen ta cja in fo r ma cji o ob sza rze w³as nym + +

Wy szu ki wa nie in fo r ma cji o in nych ob sza rach + +

Edy cja cha ra kte ry styki ob sza ru w³as ne go +

Do da nie no wej wa r stwy ma po wej +

Do da nie obie ktu na ma pie i edy cja na zwy +

Edy cja kszta³tu obie ktu ma po we go +

Edy cja ko lo ru obie ktu ma po we go +

Usu niê cie obie ktu z mapy +

Mo dy fi ka cja na zwy wa r stwy ma po wej +

Do da wa nie pod mio tu +

Mo dy fi ka cja da nych pod mio tu +

Wy szu ki wa nie pod mio tu + +

Usu wa nie pod mio tu +

Do da wa nie œro d ka pod mio tu +

Przegl¹da nie œro d ka pod mio tu + +

Mo dy fi ka cja œro d ka pod mio tu +

Do da nie za dañ i obo wi¹zków +

Przegl¹da nie za dañ i obo wi¹zków + + 

Mo dy fi ka cja za dañ i obo wi¹zków +
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Akty w noœæ Ad mi ni stra tor
Ad mi ni stra tor

Re gio na l ny
Pla ni sta Czy te l nik

Przegl¹da nie za dañ w za kre sie moni to ro wa nia + +

Do da wa nie sce na riu sza za gro ¿eñ +

Przegl¹da nie sce na riu sza za gro ¿eñ + +

Mo dy fi ka cja sce na riu sza za gro ¿eñ +

Usu wa nie sce na riu sza za gro ¿eñ +

Do da wa nie pro ce du ry +

Przegl¹da nie pro ce du ry + +

Mo dy fi ka cja pro ce du ry +

Usu wa nie pro ce du ry +

Do da wa nie za³¹czni ka +

Wy szu ki wa nie za³¹czni ka + +

Mo dy fi ka cja me try ki za³¹czni ka +

Po bie ra nie za³¹czni ka + +

Usu wa nie za³¹czni ka +

Do da wa nie no we go pla nu ZK +

Wy szu ki wa nie pla nu ZK + +

Przegl¹da nie pla nu ZK + +

Mo dy fi ka cja pla nu ZK +

Utwo rze nie ko pii pla nu ZK +

Usu wa nie pla nu ZK +

Wy szu ki wa nie za so bu + +

Dru ko wa nie li sty za so bów + +

Dru ko wa nie in fo r ma cji o pod mio cie + +

îród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie [5].
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Wy dzia³ In ¿y nie rii Bez pie cze ñ stwa Po ¿a ro we go

Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej

Wpro wa dze nie do te o rii wy bu chów j¹dro wych

An In tro du c tion to the The o ry of Nu c le ar
Ex p lo sions

Stre sz cze nie
W ar ty ku le omó wio no kwe stie zwi¹za nie z wy twa rza niem ene r gii j¹dro wej pod -

czas wy bu chów j¹dro wych, tj. ene r gii ge ne ro wa nej w wy ni ku po wsta wa nia no wych
j¹der ato mo wych, dziê ki re dy stry bu cji pro to nów i ne u tro nów w od dzia³u j¹cym
j¹drze, tworz¹c tym sa mym po pro ce sie zupe³nie nowe pie r wia stki. Mo ¿ na osi¹gn¹æ
to w dwo ja ki spo sób – albo ³¹cz¹c je w pro ce sie fu zji, albo roz dzie laj¹c w pro ce sie
roz szcze pie nia. Ene r gia j¹dro wa pocz¹tko wo by³a wyko rzy sty wa na w ce lach wo jen -
nych, jed nak na uko w cy za czê li siê co raz in ten sy w niej za sta na wiaæ nad tym, jak mo¿ -
na j¹ wy ko rzy staæ w ce lach po ko jo wych z po ¿y t kiem dla lu dzi. W ar ty ku le opi sa no
hi sto riê te o rii wy bu chów j¹dro wych, a ta k ¿e pie r wsze pró by ich prze pro wa dze nia
oraz roz wój ba dañ nad ich wy ko rzy sta niem w celu s³u¿by spo³ecze ñ stwu. Wy ja œ nio -
no pod sta wo we za sa dy roz szcze pie nia j¹der ato mów i fu zji oraz me cha ni z mu re a k -
cji ³añ cu cho wej to wa rzysz¹cej wy bu chom j¹dro wym, a ta k ¿e ich za sto so wa nie
w ele ktro w niach j¹dro wych. Oprócz tego przed sta wio no kla sy fi ka cjê wy bu chów
j¹dro wych oraz ich krótk¹ cha ra kte ry stykê. Na stê p nie opi sa no pro jekt Tri ni ty, tzn.
pie r wszy na zie m ny test bro ni j¹dro wej prze pro wa dzo ny przez Sta ny Zjed no czo ne
w 1945 r. oraz ze sta wio no ba da nia wy bu chów j¹dro wych we Fran cji w la tach
1960-1974.

S³owa klu czowe: wy buch j¹dro wy, bez pie cze ñ stwo j¹dro we, ele ktro w nie
j¹dro we, ene r gia j¹drowa

Summary
In ar ti c le is su es re la ted to pro du c tion of nu c le ar po wer du ring nu c le ar ex p lo sions

are di s cus sed (e.g. ene r gy ge ne ra ted du ring fo r ma tion of new nu c lei due to pro tons
and ele c trons re di stri bu tion). It ca u ses the re by the eme r gen ce of new ele ments. It
can be achie ved in two ways – con ne c tion by fu sion and split ting by fis sion
pro ces ses. Nu c le ar ene r gy was used for mi li ta ry pu r po ses ini tial ly, but scien tists were
won de ring more and more in ten si ve ly how to use this ene r gy in a pe a ce ful way, for
the pe o p le be ne fits. Fur the r mo re, the hi sto ry of nu c le ar ex p lo sions is de scri bed here, 
with the first at tempts to per form and the de ve lo p ment in re se a r ches ai ming at the
use of nu c le ar po wer in pu b lic se r vi ce. Ba sic ru les of fis sion and fu sion pro ces ses are
ex p la i ned here, and nu c le ar ex p lo sions ac co m pa nied by the cha in re a c tion with



1. Hi sto ria ba dañ j¹dro wych na œwie cie

Kon ce p cja ato mu ist nie je ju¿ wie le wie ków, ale do pie ro osta t nio za czê to ro zu -
mieæ ol brzy mi¹ moc za wart¹ w tej nie wie l kiej ma sie. W la tach ubieg³ych, tu¿
przed II wojn¹ œwia tow¹, ba da nia j¹dro we sku pia³y siê g³ów nie na roz wo ju bro ni
ma so we go ra ¿e nia do ce lów mi li ta r nych. Pó Ÿ niej na uko w cy skon cen tro wa li
swoj¹ uwa gê na po ko jo wym za sto so wa niu te ch no lo gii j¹dro wych. Wa ¿ nym za -
sto so wa niem ene r gii j¹dro wej jest wy twa rza nie ele ktry cz no œci. Po la tach ba dañ,
na uko w cy po my œl nie za sto so wa li te ch no lo giê j¹drow¹ w ce lach na uko wych, me -
dy cz nych oraz prze mys³owych. Sta ro ¿y t ni fi lo zo fo wie grec cy jako pie r wsi roz wi -
nê li myœl, ¿e ca³a ma te ria jest z³o¿o na z nie wi dzia l nych cz¹ste czek zwa nych ato -
ma mi. S³owo atom po cho dzi od gre c kie go s³owa „ato mos”, co zna czy
nie po dzie l ny. W XVIII i XIX w. na uko w cy po pra wi li ten kon cept, ba zuj¹c na
swo ich eks pe ry men tach. Po 1900 r. fi zy cy wie dzie li, ¿e atom za wie ra du¿e ilo œci
ene r gii [1]. Ka ¿ dy atom sk³ada siê ze wzglêd nie ciê ¿ kie go re gio nu cen tra l ne go,
tzw. „j¹dra”, oto czo ne go przez du¿¹ iloœæ bar dzo lek kich cz¹stek zwa nych „ele -
ktro na mi”. J¹dro ato mu jest z³o¿o ne ze sko ñ czo nej li cz by pod sta wo wych cz¹stek, 
zwa nych „pro to na mi” i „ne u tro na mi”. Te dwa ro dza je cz¹stek maj¹ pra wie tak¹
sam¹ masê, ale ró ¿ ni¹ siê pod ta kim wzglê dem, ¿e pro to ny nosz¹ ³adu nek jed no -
stko wy o po zy ty w nym zna ku, pod czas gdy ne u tron, tak jak jego na zwa wska zu je,
jest ele ktry cz nie obo jê t ny – neutralny. Obecnoœæ protonów w j¹drze atomu daje
ostatecznie jego pozytywny ³adunek elektryczny. Jednak w normalnym atomie
jest to dok³adnie bilansowane przez negatywny ³adunek noszony przez elektrony 
otaczaj¹ce j¹dro [2]. 

Bry ty j ski fi zyk, Er nest Ru t he r ford, zo sta³ na zwa ny oj cem ba dañ j¹dro wych
dziê ki swe mu wk³ado wi do te o rii stru ktu ry ato mów. W 1904 r. na pi sa³: Gdy by
by³o kie dy ko l wiek mo ¿ li we, by kon tro lo waæ szy b koœæ roz pa du pie r wia stków ra -
dio akty w nych, mo ¿ na by otrzy maæ ogromn¹ iloœæ ene r gii z ma³ej ilo œci ma te rii.
Rok pó Ÿ niej Al bert Ein ste in roz win¹³ tê te o riê o sto su nek miê dzy mas¹ i prê d ko -
œci¹ œwiat³a. Pra wie 35 lat zajê³o by ktoœ potwierdzi³ teoriê Einsteina.

W 1934 r. w³oski fi zyk, En ri co Fe r mi, pro wa dzi³ ba da nia do œwia dcza l ne na
Uni wer sy te cie Sa pien za w Rzy mie, któ re wy ka za³y, ¿e ne u tro ny mog¹ roz dzie liæ
wie le ro dza jów ato mów. Wy nik za sko czy³ na wet sa me go Fermi’ego. Kie dy zbo -
m bar do wa³ atom ura nu ne u tro na mi, nie otrzy ma³ pie r wia stków ta kich, ja kich
siê spo dzie wa³. Otrzy ma ne przez nie go pie r wia stki by³y o wie le l¿e j sze ni¿ uran.
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the ir ap p li ca tions in nu c le ar po wer plants are di s cus sed. Ex cept that, the
clas si fi ca tion and the cha rac te ri stic of nu c le ar ex p lo sions are pre sen ted. Af ter that,
the Tri ni ty test is described, i.e. the first aboveground nuclear weapon test performed 
by United States in 1945. The article also presents the Nuclear explosion tests in
France between 1960-1974.
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Pod ko niec 1938 r. nie miec cy na uko w cy, Otto Hahn i Fritz Stras s man, wy strze li -
li ne u tro ny ze Ÿród³a za wie raj¹cego pie r wia stek radu i be ry lu w uran (o li cz bie
ato mo wej 92). Nie spo dzie wa no siê ta kich wy ni ków ba dañ, tym bar dziej, ¿e
w pro du ktach re a kcji roz pa du od kry li l¿e j sze pie r wia stki, ta kie jak bar o li cz bie
ato mo wej 56. W 1939 r., gdy Bohr od wie dzi³ Sta ny Zjed no czo ne, po dzie li³ siê
z Ein ste i nem od kry cia mi do ko na ny mi przez trój kê na uko w ców: Hahn- Strass -
man-Me it ner. Po z na³ on wów czas rów nie¿ Fermi’ego pod czas kon fe ren cji w za -
kre sie fi zy ki teo re ty cz nej w Wa szyn g to nie. Dys ku to wa li wte dy na te mat eks cy -
tuj¹cej mo ¿ li wo œci wywo³ania sa mo pod trzy muj¹cej siê re a kcji ³añ cu cho wej.
W ta kim pro ce sie, ato my, dziel¹c siê, uwa l niaj¹ ogro m ne ilo œci ene r gii. Na uko w -
cy na ca³ym œwie cie za czê li wie rzyæ, ¿e za pocz¹tko wa nie sa mo pod trzy muj¹cej siê
re a kcji jest mo ¿ li we. Uda³oby siê to, gdy by ze bra no wy sta r czaj¹c¹ iloœæ ura nu
w od po wied nich wa run kach. Iloœæ ura nu po trze b na do wy two rze nia sa mo pod -
trzy muj¹cej siê re a kcji ³añ cu cho wej jest na zy wa na mas¹ kry tyczn¹. W 1941 r.
Fer mi i jego wspó³pra co w nik, Leo Szi lard, za pro pono wa li re a l ny pro jekt re a kto -
ra ³añ cu cho we go z wy ko rzy sta niem ura nu. Ich mo del sk³ada³ siê z ura nu po³o¿o -
ne go w sto sie gra fi tu w taki spo sób, by stwo rzyæ sze œcia no po dobn¹ ramê roz -
szcze pial ne go ma te ria³u. W 1942 r. gru pa na uko w ców pro wa dzo na przez
Fermi’ego zgro ma dzi³a siê na Uni wer sy te cie w Chi ca go, by roz win¹æ te o riê ene r -
ge ty ki j¹dro wej. Od li sto pa da 1942 r. byli go to wi do roz po czê cia bu do wy pie r -
wsze go na œwie cie re a kto ra j¹dro we go, któ ry zna ny by³ jako „Chi ca go Pi le-1”.
Zo sta³ zbu do wa ny na p³ycie bo i ska do squ a s ha przy sta dio nie at le ty cz nym Uni -
wer sy te tu w Chi ca go.
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Ryc. 1. Pie r wszy re a ktor eks pery men tal ny, któ ry wy two rzy³ ene r giê
w czte rech 200-wa to wych ¿a rów kach, skon stru o wa ny w 1951 r. [1]



Pie r wszy re a ktor j¹dro wy sta no wi³ je dy nie pre lu dium do wspó³cze s nych te -
ch no lo gii ene r ge ty ki j¹dro wej. Wiê kszoœæ wcze s nych ba dañ j¹dro wych sku pia³a
siê na roz wo ju sku te cz nej bro ni ma so we go ra ¿e nia, któr¹ pla no wa no za sto so waæ
pod czas II wo j ny œwia to wej. Pra ce te za ko ñ czo no pod kry p to ni mem „Pro jekt
Man hat tan”. Jed na k ¿e nie któ rzy na uko w cy pra co wa li nad stwo rze niem re a kto -
ra, któ ry móg³by wy twa rzaæ roz szcze pia l ny ma te ria³ w re a kcji ³añ cu cho wej, w ce -
lu otrzymania materia³u bardziej rozszczepialnego ni¿ ten u¿yty do reakcji.

Po II wo j nie œwia to wej rz¹d Sta nów Zjed no czo nych za chê ca³ na uko w ców do
roz wi ja nia te ch no lo gii ene r ge ty ki j¹dro wej w ce lach po ko jo wych. W 1946 r.
powo³ano Ko mi sjê Ene r gii Ato mo wej (AEC), któ ra au to ry zo wa³a kon stru kcjê
pie r wsze go re a kto ra ekspe rymen tal ne go, bu do wa ne go na ob rze ¿ach Ida ho. Re ak -
tor ten wy two rzy³ pierwsz¹ ele ktry cz noœæ z ene r gii j¹dro wej 0 grud nia 1951 r.
(ryc. 1). G³ów nym ce lem ba dañ j¹dro wych by³o po ka za nie spo³ecze ñ stwu, ¿e ener -
gia j¹dro wa mo¿e wy twa rzaæ ele ktry cz noœæ na po trze by za si la nia du ¿ych miast.
Pie r wsza ele ktro w nia j¹dro wa po wsta³a w miej s co wo œci Ship pin g port w sta nie
Pen sy l wa nia w USA. Ele ktro w nia ta osi¹ga³a pe³n¹ za pro je kto wan¹ moc ju¿
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Ryc. 2. Li cz ba dzia³aj¹cych ele ktro w ni j¹dro wych na œwie cie [3]



w 1957 r. Li cz ba ele ktro w ni j¹dro wych w Sta nach Zjed no czo nych wzros³a
gwa³to w nie w 1960 r. Przed siê bio r stwa u¿y t ku pub li cz ne go za uwa ¿y³y, ¿e ta
nowa fo r ma wy twa rza nia ene r gii jest eko no mi cz na, czy sta i bez pie cz na. Po roku
1980 zapo trze bo wa nie na ele ktry cz noœæ zma la³o, a li cz ba kon ce r nów ener ge ty cz -
nych wzros³a. W 1991 r. Sta ny Zjed no czo ne w da l szym ci¹gu mia³y dwa razy wiê -
cej ele ktro w ni j¹dro wych ni¿ ja kie ko l wiek inne pa ñ stwo. Sta no wi³o to w ta m tym
cza sie wiê cej ni¿ 1/4 ogó l nych za so bów œwia to wych. Ene r gia j¹dro wa do sta r cza
pra wie 22% ele ktry cz no œci wy twa rza nej w USA. Po ni ¿ej za mie sz czo no dia gram
po ka zuj¹cy iloœæ czyn nych ele ktro w ni j¹dro wych z po dzia³em na pa ñ stwa, któ re
je u¿y t kuj¹.

2. Cha ra kte ry styka wy bu chów j¹dro wych

Ogó l nie rzecz bior¹c, wy buch jest sku t kiem gwa³to w ne go wy dzie la nia siê du -
¿ej ilo œci ene r gii w ogra ni czo nej prze strze ni. Ta kie nag³e jej uwo l nie nie po wo du -
je wzrost ci œ nie nia i tem pe ra tu ry, w wy ni ku cze go u¿y te sub stan cje zmie niaj¹ siê
w ciep³e, skom pre so wa ne gazy, któ rym to wa rzy szy po wsta nie fali spa la nia i/lub
fali ude rze nio wej. Wy bu chy mo ¿ na ogó l nie po dzie liæ ze wzglê du na ro dzaj ene r -
gii u¿y tej do ich wy two rze nia na j¹dro we oraz kon we ncjo nal ne (che mi cz ne i fi zy -
cz ne). Wy buch j¹dro wy ró ¿ ni siê od konwe ncjo nal ne go nie ty l ko Ÿród³em ene r -
gii, ale ta k ¿e ilo œci¹ ma te rii u¿y tej do jego wy two rze nia, jak rów nie¿
nie po rów ny waln¹ ilo œci¹ uwo l nio nej w tych dwóch pro ce sach ene r gii. W kla sy -
cz nej te o rii wy bu chu, uwo l nio na ene r gia ge ne ro wa na jest w wy ni ku re a kcji che -
mi cz nej, co w³¹cza prze kszta³ce nia wœród ato mów, np. wo do ru, wê gla, tle nu
i azo tu, obe cnych wœród wysoko -ener gety cz nych ma te ria³ów wy bu cho wych.
W wy bu chu j¹dro wym ene r gia pro du ko wa na jest w wy ni ku po wsta wa nia ró ¿ -
nych j¹der ato mo wych po przez re dy stry bu cjê pro to nów i ne u tro nów wewn¹trz
od dzia³uj¹cego j¹dra. To, co jest cza sa mi na zy wa ne ene r gi¹ ato mow¹, jest w rze -
czy wi sto œci ene r gi¹ j¹drow¹, gdy sku t ku je w szcze gó l no œci od dzia³ywa nia mi nu -
kle ar ny mi. Z tego sa me go po wo du rów nie¿ broñ ato mo wa jest chê t niej na zy wa na 
„bro ni¹ j¹drow¹”. Si³y miê dzy pro to na mi i ne u tro na mi wewn¹trz j¹dra ato mu s¹
zna cz nie wiê ksze, ni¿ te po miê dzy ato ma mi. Za tem ene r gia j¹dro wa po sia da zna -
cz nie wy ¿szy rz¹d wie l ko œci ni¿ ene r gia che mi cz na, gdy bra ne pod uwa gê s¹ rów -
ne masy. 

Po wszech nie zna nych jest wie le pro ce sów j¹dro wych, ale nie wszy stkim
z nich to wa rzy szy wy dzie la nie ene r gii. Okre œlo na zo sta³a rów noœæ po miê dzy
mas¹ i ene r gi¹, a gdy na stê pu je uby tek masy w re a kcji j¹dro wej, to wa rzy szy mu
wy dzie la nie siê pe w nej ilo œci ene r gii od po wia daj¹cej uby t ko wi masy. Ta kie
zmia ny masy sta no wi¹ od bi cie ró ¿ ni cy si³ we wnê trz nych w ró ¿ nych j¹drach. Do -
da t ko wo, oprócz ko nie cz no œci, aby w pro ce sie roz szcze pie nia j¹dra wyst¹pi³ spa -
dek masy, uwo l nie nie ene r gii j¹dro wej wy sta r czaj¹cej do wy bu chu wy ma ga, by
re a k cja by³a zdo l na do w³as nej re pro du kcji. Ist niej¹ dwa ro dza je od dzia³ywa nia
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j¹dro we go, któ re mog¹ spro staæ wa run kom pro du kcji du ¿ych ilo œci ene r gii
w kró t kim cza sie. Zna ne s¹ jako „roz szcze pie nie” (po dzia³) i „fu zja” (³¹cze nie).
Pie r wszy z tych pro ce sów za cho dzi z udzia³em ciê¿szych (o wysokiej liczbie
atomowej) j¹der, natomiast drugi proces dotyczy j¹der najl¿ejszych (o niskiej
liczbie atomowej).

Tak zwa na „wy da j noœæ” bro ni j¹dro wej jest miar¹ ilo œci ene r gii wy bu chu,
któ ra mo¿e zo staæ wyge ne ro wa na pod czas tego zja wi ska. Za zwy czaj okre œle nie
wy da j no œci bro ni j¹dro wej od by wa siê na za sa dzie po rów na nia do ilo œci trój nitro -
tolu e nu (TNT) jako refe ren cyj ne go ma te ria³u wy bu cho we go, wy twa rzaj¹cego tê
sam¹ iloœæ ene r gii pod czas wy bu chu. Za tem jed na ki lo to na bro ni j¹dro wej wy -
twa rza tyle samo ene r gii pod czas wy bu chu, co jed na ki lo to na (lub 1000 ton)
³adun ku TNT. Jedn¹ z wa ¿ nych ró ¿ nic miê dzy wy bu chem j¹dro wym i wy bu -
chem kon we ncjo nal nym jest obe cnoœæ zna cz nej ilo œci ene r gii, emi to wa nej w po -
sta ci pro mie nio wa nia cie p l ne go. Pod sta wo wym po wo dem tej ró ¿ ni cy jest fakt, ¿e
ene r gia wy twa rza na w wy ni ku wy bu chu j¹dro we go jest mi lion razy wiê ksza ni¿
ta wy twa rza na przez wy buch che mi cz ny. W zwi¹zku z tym tem pe ra tu ry osi¹gane
w pie r wszym przy pa d ku s¹ zna cz nie wy ¿sze ni¿ w przypadku drugim. Skutkiem
tak du¿ej ró¿nicy temperatur jest fakt, i¿ rozk³ad energii wybuchu jest znacz¹co
ró¿ny w tych dwóch przypadkach.

Tem pe ra tu ry to wa rzysz¹ce wy bu chom j¹dro wym s¹ o wie le wy ¿sze ni¿ w kon -
we ncjo nal nym wy bu chu oraz do da t ko wo emi to wa ne s¹ do syæ du¿e pro po rcje
ene r gii w fo r mie œwiat³a i ciep³a, ogó l nie okre œla ne jako pro mie nio wa nie cie p l ne,
któ re w wy ni ku od dzia³ywa nia na or ga nizm lu dz ki po wo do waæ mog¹ ob sze r ne
po pa rze nia cia³a, a w przy pa d ku od dzia³ywa nia na ma te ria³y pa l ne, ini cja cjê po -
¿a rów na zna cz nej prze strze ni. Wy bu chom j¹dro wym to wa rzysz¹ rów nie¿ wy so -
ce prze ni kli we i szko d li we dla or ga ni z mów ¿y wych oraz nie wi do cz ne pro mie nie,
na zy wa ne wstê p nym pro mie nio wa niem j¹dro wym. Pro du kty wy bu chu j¹dro we -
go s¹ ra dio akty w ne, emi tuj¹ podobne promieniowanie, z tym ¿e w d³u¿szym
okresie czasu. Okreœla siê to jako resztkowe promieniowanie j¹drowe [2]. 
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Ryc. 3. Sku t ki wy bu chu j¹dro we go [2]



3. Ro dza je wy bu chów j¹dro wych

Za sad ni czo roz ró ¿ nia siê piêæ ro dza jów wy bu chów j¹dro wych, acz ko l wiek
w pra kty ce mo¿e po wstaæ wie le zmien nych i po œred nich sy tu a cji. G³ówne ro dza je 
wy bu chów, któ re zo stan¹ tu zde fi nio wa ne to wy buch po wie trz ny, wy buch na du -
¿ych wy so ko œciach, wy buch pod wod ny, wy buch pod zie m ny i wy buch po wie -
rzch nio wy. Zak³adaj¹c, ¿e wy buch j¹dro wy bê dzie mia³ mie j s ce na okre œlo nej
wy so ko œci po wy ¿ej po zio mu mo rza, gdzie za chodz¹ wa run ki atmo sfe ry cz ne tj. na 
wy so ko œci po ni ¿ej ok. 30,48 km n.p.m., re sztki bro ni pra wie na ty ch miast w³¹cz¹
ma te ria³ ota czaj¹cego me dium i tworz¹ in ten sy w nie gor¹c¹ i œwiec¹c¹ masê
o kszta³cie przy po mi naj¹cym cha ra kte ry styczn¹ sfe rê zwan¹ kul¹ og nia (Fi re ball).
Taki ro dzaj wy bu chu okre œla ny jest jako sy tu a cja, w któ rej ³adu nek wy bu cha
w po wie trzu na wy so ko œci po ni ¿ej 30,48 km n.p.m., ale rów no cze œ nie na ta kiej
wy so ko œci, aby kula og nia nie do ty ka³a po wie rz ch ni Zie mi. Wstê p ne pro mie nio -
wa nie j¹dro we, po wsta³e w wy ni ku wy bu chu po wie trz ne go, roz prze strze niaæ siê
bê dzie g³ów nie w po wie trzu, acz ko l wiek in ten sy w noœæ pro mie nio wa nia bê dzie
siê zmnie j sza³a wraz ze zwiê kszaj¹cym siê dys tan sem od epicentrum wybuchu.

Wy buch j¹dro wy na du ¿ej wy so ko œci to wy buch maj¹cy mie j s ce na wy so ko œci
po wy ¿ej 30,48 km nad po zio mem mo rza. Po wy ¿ej tego po zio mu gê stoœæ po wie -
trza jest tak ni ska, ¿e od dzia³ywa nie ene r gii ³adun ku z oto cze niem jest znacz¹co
inne ni¿ te z ni ¿ szych wy so ko œci. Wy stê po wa nie gê ste go po wie trza po wo du je
inn¹ cha ra kte ry stykê kuli og nia dla wy bu chu na du ¿ych wy so ko œciach, a inn¹
w przy pa d ku wy bu chu po wie trz ne go. Dwa czyn ni ki wp³ywaj¹ za sad ni czo na to,
¿e ene r gia cie p l na pro mie niu je na ta kich wy so ko œciach. Pie r wszym czyn ni kiem
jest to, ¿e fala ude rze nio wa nie two rzy siê tak ³atwo w oœro d ku o mnie j szej gê sto -
œci, a kula og nia jest w sta nie pro mie nio waæ ene r giê ciepln¹, któ ra mo¿e byæ u¿y ta 
do po wsta nia wy bu chu. Dru gim czyn ni kiem jest to, ¿e oœro dek o mnie j szej gê sto -
œci po zwa la ene r gii to wa rzysz¹cej pod czas wy bu chu ³adun ku po ko ny waæ wiê ksze 
od leg³oœci ni¿ w in nym przy pa d ku. Po wód tego jest taki, ¿e czêœæ tej ene r gii
ogrze wa po wie trze w pe w nej okre œlo nej od leg³oœci od œro d ka kuli og nia i tym sa -
mym nie bie rze udzia³u w zja wi sku pro mie nio wa na. Oba pro mie nio wa nia j¹dro -
we, tj. wstê p ne i re sztko we, po wsta³e w wy ni ku wy bu chów j¹dro wych na du ¿ych
wy so ko œciach, bêd¹ od dzia³ywaæ ze sk³ad ni ka mi at mo s fe ry tak, by wydaliæ
elektrony z atomów i cz¹steczek. Podczas gdy elektrony nosz¹ negatywny
³adunek elektryczny, pozosta³a czêœæ atomu bêdzie na³adowana po zy ty w nie, tzn.
stanowiæ bêdzie pozytywny jon.

Je œli wy buch j¹dro wy wy stê pu je w ta kich wa run kach, ¿e jego cen trum jest pod 
zie mi¹ lub pod po wie rz ch ni¹ wody, wów czas okre œla siê to zja wi sko od po wie d nio 
jako wy buch pod zie m ny lub wy buch pod wod ny. Jako ¿e nie któ re efe kty tych
dwóch ro dza jów wy bu chów s¹ po do b ne, bêd¹ roz pa try wa ne tu wspó l nie jako wy -
bu chy podpo wierz ch nio we. Za tem pod czas wy bu chów podpo wierz ch nio wych
wiê kszoœæ ene r gii wy bu chu poch³ania na jest przez wodê lub gle bê. Zna cz na czêœæ 
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pro mie nio wa nia cie p l ne go i wstê p ne go pro mie nio wa nia j¹dro we go zo sta nie
poch³oniê ta w ma³ej od leg³oœci od wy bu chu. Ene r gia poch³oniê te go pro mie nio -
wa nia przy czy ni siê je dy nie do ogrze wa nia oœro d ka w po sta ci gle by lub wody.
Na le ¿y jed nak pa miê taæ, ¿e w tym przy pa d ku re sztko we pro mie nio wa nie j¹dro -
we tj. pro mie nio wa nie emi to wa ne po pie r wszej mi nu cie od wy bu chu sta no wiæ
bê dzie wiê ksze zna cze nie, z uwagi na fakt, ¿e du¿a powierzchnia gleby lub wody
w okolicach wybuchu zostanie zanieczyszczona produktami rozszczepienia
radioaktywnego.

Wy buch j¹dro wy po wie rzch nio wy okre œla siê jako wy buch, któ ry wy stê pu je
na lub tro chê pod rze czy wist¹ po wie rz ch ni¹ gle by lub wody, pod wa run kiem, ¿e
od leg³oœæ ta nie jest za du¿a. Wów czas przy j mu je siê, ¿e zja wi ska te s¹ za sad ni czo
ta kie same jak wy bu chy za chodz¹ce na po wie rz ch ni. Pod czas gdy wy so koœæ wy -
bu chu wzra sta do pun ktu, w któ rym kula og nia nie do ty ka d³u¿ej po wie rz ch ni
zie mi lub wody, ist nie je pe w na stre fa prze j œcio wa, w któ rej ist niej¹ okre œlo ne ce -
chy wspó l ne wi¹¿¹ce wy buch po wie rzch nio wy z wy bu chem po wie trz nym. W wy -
bu chu po wie rzch nio wym fala wy bu chu i fala ude rze nio wa s¹ wy twa rza ne w ró ¿ -
nych proporcjach zale¿nych od energii wybuchu i wysokoœci powy¿ej poziomu
morza [2].

4. Re a k cja ³añ cu cho wa i akty w noœæ pro du któw roz szcze pie nia

Ne u tro ny uwo l nio ne w ten spo -
sób s¹ zdo l ne do za pocz¹tko wa nia
roz szcze pie nia do da t ko wych j¹der
ura nu (lub plu to nu), a ka ¿ dy taki
pro ces sku t ku je emisj¹ ko le j nych
ne u tro nów mog¹cych po wo do waæ
pó Ÿ nie j sze roz szcze pie nia. Za tem
po je dyn czy ne u tron mo¿e za -
pocz¹tko waæ ³añ cuch nu kle ar ne go
roz szcze pie nia, a uwo l nio na ene r -

gia wzra sta w ogro mnym sto p niu. Z uwa gi na fakt, ¿e pro ce so wi roz szcze pie nia
to wa rzy szy chwi lo we uwo l nie nie ne u tro nów, mo ¿ li we jest po wsta nie sa mo pod -
trzy muj¹cej siê re a kcji ³añ cu cho wej wraz z szy b kim uwa l nia niem siê du ¿ych ilo -
œci ene r gii. Na sku tek tego na wet ki l ka fun tów ma te ria³u roz szcze pial ne go mo¿e
siê uwo l niæ w ci¹gu ki l ku mi li se kund co po rów nywa l ne jest do si³y wy bu chu ki l -
ku ty siê cy ton TNT. Sta no wi to pod sta wow¹ regu³ê pro je kto wa nia bro ni j¹dro -
wej. Wa run kiem samo pod trzy mywa nia siê tej re a kcji jest ko nie cz noœæ wy twa rza -
nia w re a kcji roz szcze pie nia co naj mniej jed ne go ne u tro nu zdo l ne go wywo³aæ
na stê p ne roz szcze pie nie. Gdy w ka¿dej reakcji rozszczepienia bêdzie powstawaæ
œrednio wiêcej ni¿ jeden z takich neutronów, reakcja rozwinie siê lawinowo, gdy
mniej, reakcja ³añcuchowa wygaœnie.
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Ryc. 4. Sche mat pro ce su roz szcze pie nia [2]



Na ryc. 5 po zo sta³oœci pro mie nio wa nia pro du któw roz szcze pie nia po jed nej
go dzi nie od deto nacy j ne go wy bu chu j¹dro we go przy jê to jako wa r toœæ równ¹ 100,
a pó Ÿ nie j szy spa dek w cza sie ob ra zu je krzy wa. Wi daæ tu wy ra Ÿ nie, ¿e po 7 go dzi -
nach od wy bu chu j¹dro we go, akty w noœæ pro du któw roz szcze pie nia spa da do
oko³o jed nej dzie si¹tej (10%) wa r to œci za³o¿o nej po go dzi nie. W cza sie oko³o
2 dni, ta aktywnoœæ spadnie natomiast do 1% wartoœci [2]. 

5. Ba da nia do œwia dcza l ne wy bu chów j¹dro wych

Jed nym z pie r wszych ba dañ do œwia dcza l nych w za kre sie wy bu chów j¹dro wych
w du ¿ej ska li by³ test Tri ni ty1, kry p to nim, któ ry zo sta³ na da ny przez Op pen hei -
me ra2 dla pie r wsze go na zie mne go te stu bro ni j¹dro wej, któ ry zo sta³ prze pro wa -
dzo ny w Sta nach Zjed no czo nych 16 li pca 1945 r. De to na cja bo m by mia³a si³ê
oko³o 20 ki lo ton i zo sta³a uz na na za pocz¹tek ery ato mo wej. Test ten by³ ku l mi -
nacj¹ kil kule t nie go pro gra mu ba da w cze go nad kon strukcj¹ bro ni j¹dro wej, zna -
ne go jako Pro jekt Man hat tan3. Test ten zo sta³ prze pro wa dzo ny na pu sty ni w po -
b li ¿u mia sta Ala mo gor do (Nowy Me ksyk), na po li go nie nosz¹cym obe c nie
na zwê Whi te Sands Mis si le Ran ge. Przy go to wa nia do te stu za czê³y siê w ma r cu
1944 r. i osi¹gnê³y punkt kul mina cy j ny pod czas pró b nej de to na cji 100-to no wej
bo m by j¹dro wej.
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Ryc. 5. Sto pieñ roz pa du pro du któw roz szcze pie nia po wy bu chu j¹dro wym [2]

1 z ang. trój ca.
2 Ame ry ka ñ ski fi zyk, pro fe sor na Uni wer sy te cie Kali for ni j skim w Ber ke ley, dy re ktor na uko wy

Pro je ktu Man hat tan – trwaj¹cego w cza sie II wo j ny œwia to wej przed siê w ziê cia maj¹cego na celu opra -
co wa nie pie r wszej bro ni ato mo wej. Z tego po wo du jest na zy wa ny oj cem bo m by ato mo wej [11].

3 By³a to œci œle ta j na ope ra cja, któ ra mia³a na celu wy two rze nie bo m by ato mo wej pod czas II wo j ny
œwia to wej. Mia³o to daæ prze wa gê nad pa ñ stwa mi osi (Nie mca mi, Ja po ni¹ i W³ocha mi). Pra ce roz po czê -
to w 1942 r. w 3 oœro d kach w USA [12]



Wów czas bar dzo ma³o by³o wia do mo na te mat wa run ków prze pro wa dza nia
tego typu prac do œwia dcza l nych oraz od dzia³ywa nia fali ude rze nio wej wyge ne ro -
wa nej przez ki l ka ton ma te ria³u wy bu cho we go. Ana li za wy ni ków w za kre sie od -
dzia³ywa nia fali ude rze nio wej oraz trzê sie nia zie mi mog³aby po móc w okre œle niu 
w³aœci wych stru ktur zdo l nych do wy trzy ma nia tych efe któw w cza sie osta te cz ne -
go strza³u po przez u¿y cie od po wied nich wspó³czyn ni ków ska li. Przed prze pro -
wa dze niem tego ba da nia do ko na no te stu kali bra cyj ne go, któ re go ce lem by³o po -
zy ska nie in fo r ma cji o pa ra me trach de to na cji 100-to no we go ³adun ku ma te ria³u
wybuchowego oraz okreœlenie procedur bezpieczeñstwa niezbêdnych do
przeprowadzenia wybuchu j¹drowego.

Test zo sta³ prze pro wa dzo ny z wy ko rzy sta niem 100 ton ma te ria³u wy bu cho -
we go u³o¿o ne go na pla t fo r mie wie ¿y o wy so ko œci 6,1 m. Stos ten zo sta³ wy po sa ¿o -
ny w rury za wie raj¹ce ra dio akty w ny roz twór o ni skim po zio mie akty w no œci pro -
du któw ra dio akty w nych spo dzie wa nych pod czas wy bu chu j¹dro we go.
Prze pro wa dzo no po mia ry pa ra me trów fali ude rze nio wej, trzê sie nia zie mi oraz
zni sz cze nia urz¹dzeñ i in nych obie któw na za³o¿o nych od leg³oœciach po rów ny -
wa nych z dys tan sa mi pro pono wa ny mi dla do ce lo we go te stu. Ponad to prze pro -
wa dzo no ob se r wa cje foto gra fi cz ne w pe³nej od leg³oœci za pro pono wa nej dla testu
koñcowego. Uzyskane podczas tego badania wyniki i obserwacje pogrupowano
w nastêpuj¹ce grupy tematyczne:
l zja wi sko im p lo zji,
l uwo l nio na ene r gia nu kle a r na,
l od dzia³ywa nie sku t ków wy bu chu, 
l zja wi sko wy bu chu oraz pó Ÿ nie j sze efe kty.

W³¹czaj¹c per so nel wo j sko wy, do ba dañ zaan ga ¿o wa no oko³o 200 lu dzi. Zwa -
¿aj¹c na oko li cz no œci, ¿e test by³ wy ko ny wa ny przy bar dzo na piê tym har mo no -
gra mie dzia³añ i sta no wi³ je dy nie test pró b ny, to or ga ni za cjê prze pro wa dzo no
z su kce sem. Przy go to wa nia do ba dañ ko ñ co wych zna cz nie przy spie szy³y, za czy -
naj¹c od ma r ca 1945 r., a ko niec za pla no wa ny by³ na li piec 1945 r. W osta t nich
2 ty god niach przed eks pe ry men tem, oko³o 250 lu dzi by³o zaan ga ¿o wa nych
w pra ce te ch ni cz ne, a wie lu wiê cej przy czy ni³o siê do teo re ty cz nych i ekspe ry -
men ta l nych stu diów z bu do wy sprzê tu nie zbêd ne go do tych ba dañ. Po uw z glêd -
nie niu wszy stkich wa ¿ nie j szych czyn ni ków data eks pe ry men tu zo sta³a wy zna -
czo na na 16 li pca 1945 r. Stwo rzo no wów czas dok³adny ha r mo no gram prac,
w któ rym na le ¿a³o miê dzy in ny mi przy go to waæ sprzêt ele ktro ni cz ny, schro ny,
in stru kcje dla per so ne lu oraz spra wy zwi¹zane z kon trol¹ i bez pie cze ñ stwem pra -
cy. Mon ta¿ ³adun ku w po sta ci bo m by Tri ni ty po prze dzo ny by³ ki l ko ma do dat -
ko wy mi te sta mi pró b ny mi, aby udo sko na liæ spo sób ³ado wa nia bo m by oraz zmi -
nima li zo waæ uster ki. W dniu eks pe ry men tu osta te cz ne od li cza nie roz po czê to
o go dzi nie 5:10, a wy buch nast¹pi³ o go dzi nie 5:29:45. Si³a wy bu chu by³a tak
ogro m na, ¿e spo wo do wa³a pê k niê cie szyb w od leg³oœci ok. 320 km od cen trum
wy bu chu. Kra ter, któ ry po wsta³ po wy bu chu mia³ g³êbo koœæ ok. 3 m i œred ni cê
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ok. 300 m., na to miast pia sek w mie j s cu eks plo zji zo sta³ ca³ko wi cie sto pio ny daj¹c
w efe kcie ra dio akty w ne szkli wo ko lo ru zie lo ne go (od ¿e la za), na zwa ne pó Ÿ niej
tri ni ti tem. Grzyb ato mo wy osi¹gn¹³ wy so koœæ ok. 12 km. Wszy stko by³o fi l mo -
wa ne i foto gra fo wa ne przez wie le ka mer roz mie sz czo nych w ró ¿ nych mie j s cach
po li go nu do œwia dcza lne go. Do ko na no rów nie¿ bie¿¹cych po mia rów ska ¿e nia ra -
dio akty wne go oraz li cz nych ob se r wa cji meteo rolo gi cz nych. Wiê kszoœæ na uko w -
ców zaan ga ¿o wa nych w budowê bomby obserwowa³a eksperyment ze schronów
lub z pobliskiej bazy wojskowej. Kilka godzin po wybuchu pojechano czo³gami
do punktu zero, aby naocznie sprawdziæ efekty eksplozji. Stwierdzono, ¿e z pla t -
fo r my, na której zosta³ umieszczony ³adunek, pozosta³y tylko fragmenty
¿elbetowych fundamentów [5].

Po te œcie Tri ni ty, w Sta nach Zjed no czo nych da lej trwa³y inne ba da nia i do -
œwia d cze nia w po do bnym za kre sie. W la tach 1945-1992 prze pro wa dzo no ogó³em
ponad tysi¹c eks pe ry men tów do tycz¹cych wy bu chów j¹dro wych, w tym ponad
20 przy wspó³pra cy z Wielk¹ Bry ta ni¹. W ta be li 1 przed sta wio no ze sta wie nie
zbio r cze wy ni ków ba dañ do œwia dcza l nych wy bu chów j¹dro wych, któ re prze pro -
wa dzo no we Francji w latach 1960-1974 [9].

Pod czas prze pro wa dzo nych ba dañ do œwia dcza l nych w za kre sie wy bu chów
j¹dro wych naj wiê cej ³adun ków zo sta³o za ini cjo wa nych pod zie mi¹, na to miast
naj mniej pod wod¹. Wie l ka Bry ta nia wspó³pra co wa³a z USA je dy nie w wy bu -
chach pod zie mnych. Na ryc. 6 przed sta wio no fo to gra fiê ob ra zuj¹c¹ wy bu chu
j¹dro wy Pri s cil la, któ ry zo sta³ zde to no wa ny 24 cze r w ca 1957 roku w Ne va dzie,
w USA, by³a to bo m ba typu „ba lon” u¿y ta w te œcie zwi¹za nym z bro ni¹ i wy two -
rzy³a 37 ki lo ton ene r gii. 
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Ryc. 6. Eks plo zja ³adun ku Tri ni ty, 0,025 se kund po ini cja cji [5]



Na ryc. 7 przed sta wio no fo to gra fiê ob ra zuj¹c¹ wy buch j¹dro wy Gra b le, któ ry
zo sta³ wy strze lo ny z dzia³a 280 mm, 25 maja 1953 roku w Ne va dzie. By³ to nad -
zie m ny, zwi¹zany z bro ni¹ test, któ ry wy two rzy³ 15 ki lo ton ene r gii. 
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Ryc. 7. Wy buch j¹dro wy Pri s cil la prze pro wa dzo ny w dniu 24.06.1957 r. w Ne va dzie w USA [7]

Ryc. 8. Wy buch j¹dro wy Gra b le za ini cjo wa ny z bro ni o œred ni cy 280 mm 
w dniu 25.05.1953 w Ne va dzie [7]



Ta be la 1. Ba da nia wy bu chów j¹dro wych we Fran cji w la tach 1960-1974 [9]

Data
(Date)
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G³owa chmu ry
[hm]

(Clo ud head)

Roz szcze pie nie 
(Fis sion)

Ca³ko wi ta
(To tal)

Pod³o¿e 
(Base)

Szczyt
(Top)

13.02.60 Ger bo i se
ble ue

Wie ¿a Reg ga ne 67 67 100 154 110 150

01.04.60 Ger bo i se
blan che

Po wie rz -
ch nia

Reg ga ne 3 3 0 – 30 50

25.04.61 Ger bo i se
ro u ge

Wie ¿a Reg ga ne 2 2 50 – 25 40

02.07.66 Ta mo u re Po wie trze Mu ru roa 50 50 1000 156 110 150

21.07.66 Ga ny me de Bez pie -
cze ñ stwo

Mu ru roa 0 0 12 155 – –

11.09.66 Be tel ge u se Ba lon Mu ru roa 110 110 470 148 100 180

05.06.67 Al ta ir Ba lon Mu ru roa 15 15 295 159 65 110

27.06.67 Ar c tu rus Bar ka Mu ru roa 22 22 0 156 50 95

03.08.68 Pol lo ux Ba lon Mu ru roa 150 150 490 166 105 185

24.08.68 Ca no pus Ba lon Fan ga ta u fa – 2600 520 164 140 240

15.05.70 An dro me de Ba lon Mu ru roa 13 13 220 147 75 110

30.05.70 Dra gon Ba lon Fan ga ta u fa – 945 500 126 150 210

12.06.71 En ce la de Ba lon Mu ru roa – 450 - 175 55 170

08.08.71 Pho e be Ba lon Mu ru roa 4 4 230 135 – 50

25.06.72 Um briel Ba lon Mu ru roa 0,5 0,5 230 123 – 25

27.07.72 Obe ron Ba lon Mu ru roa 6 6 220 166 65 85

28.07.73 Me l po ne me Ba lon Mu ru roa 0,05 0,05 270 147 18 23

13.09.73 Ne sta Wie ¿a Mu ru roa 0 0 4 143 – 5

25.07.74 Ma qu is Po wie trze Mu ru roa 8 8 250 – – –

28.07.74 Per see Wie ¿a Mu ru roa 0,001 0,001 5,6 – – –

Pod su mo wa nie

Te o ria wy bu chów j¹dro wych od da w na sta no wi³a przed miot zain tere so wa nia
na uko w ców na ca³ym œwie cie, szcze gó l nie ze wzglê du na swo je ogro m ne pra kty -
cz ne za sto so wa nie. Kon ce p cja ato mu ist nie je ju¿ wie le wie ków, ale do pie ro osta t -
nio za czê to ro zu mieæ ol brzy mi¹ moc za wart¹ w jego bar dzo nie wie l kiej ma sie.
W la tach wcze œ nie j szych, tu¿ przed II wojn¹ œwia tow¹, ba da nia j¹dro we sku pia³y
siê g³ów nie na roz wo ju bro ni w ce lach mi li ta r nych. Do pie ro ja kiœ czas pó Ÿ niej
na uko w cy skon cen tro wa li swoj¹ uwa gê na po ko jo wym za sto so wa niu te ch no lo gii
j¹dro wych. Jed nym z wa ¿ nie j szych, a jed no cze œ nie przy nosz¹cym naj wiê cej ko -
rzy œci za sto so wa niem ene r gii j¹dro wej jest wy twa rza nie ele ktry cz no œci, a po la -
tach ba dañ na uko w cy po my œl nie za sto so wa li te ch no lo giê j¹drow¹ w in nych dzie -
dzi nach wie dzy. W Pol sce do tej pory nie wy bu do wa no je sz cze ele ktro w ni
j¹dro wej, prze de wszy stkim ze wzglê du na brak œwia do mo œci spo³ecz nej, a co za
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tym idzie z uwa gi na strach przed za gro ¿e niem wy bu chu j¹drowego. Energia
j¹drowa posiada wiele korzyœci spo³ecznych miêdzy innymi takie jak
zapewnienie bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej, a tak¿e zapewnienie: 
l kon ku ren cyj nych cen ene r gii ele ktry cz nej, 
l mnie j sze go zanie czy sz cze nia œro do wi ska na tu ral ne go w po rów na niu do ele k -

tro w ni konwe ncjo na l nych,
l roz wo ju no wo cze s nej i bez pie cz nej te ch no lo gii w Pol sce,
l no wych miejsc pra cy,
l roz wo ju pol skich przed siê biorstw,
l no wych kie run ków ba dañ na uko wych [10].
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Szko³a G³ówna S³u¿ba Po ¿a r ni czej

Za si la nie lo gi sty cz ne w sy tu a cjach kry zy so wych.
Lo gi sty ka hu ma ni tar na

Logistic Supply in Emergency Situation.
Humanitarian Logistics

Wstêp

Fun kcjo no wa niu or ga ni za cji za si la nia logi sty cz ne go1 w ob sza rze bez pie cze ñ -
stwa oby wa te li, mie nia i in fra stru ktu ry klu czo wej to wa rzysz¹ ró ¿ ne go ro dza ju
uwa run ko wa nia (oko li cz no œci) po wo duj¹ce, po pie r wsze – uby tek (zu ¿y wa nie) za -
so bów za si le nio wych pod mio tów bior¹cych udzia³ w dzia³aniach ra to w ni czych

Stre sz cze nie
W ar ty ku le (w spo sób wy bió r czy i pe w nie in ten cjo nal ny, na ile to by³o ko nie cz ne) 

za pre zen towa no pogl¹d na te mat za si la nia logi sty cz ne go w sy tu a cjach kry zy so wych.
Od nie sio no siê do po jê cia i isto ty za si la nia logi sty cz ne go, zna cze nia za so bów ma te -
ria³owo- tech ni cz nych i in fra stru ktu ry, a na stê p nie skon cen tro wa no siê na za gad nie -
niach zwi¹za nych z zarz¹dza niem pro ce sa mi logi sty cz ny mi. W tym ob sza rze przed -
sta wio no isto tê zarz¹dza nia logi sty cz ne go i dzia³ania pod mio tów ucze st ni cz¹cych
w dzia³aniach ra to w ni czych na rzecz po szko do wa nych.

S³owa klu czowe: za si la nie logi sty cz ne , sy tu a cje kry zy so we, in fra stru ktu ra,
zarz¹dza nie, dzia³anie, po szko do wa ny

Summary
The article (in a selective and probably intentional way, as far as it was necessary)

presented views on logistic supply in crisis. Reference was made to the logistics
notion itself, as well as to the essence of logistic supply, the importance of material
and technical resources and infrastructure. Then it was focused on the issues related
to the management of logistic processes. In this area, the article resents the essence of 
logistic management and operation of the subjects involved in the rescuing the
victims.

Keywords: logistics, logistic supply, infrastructure, logistic management 

1  Na za si la nie lo gi sty cz ne sk³ada siê za bez pie cze nie i wspa r cie lo gi sty cz ne. Za bez pie cze nie lo gi s -
ty cz ne pla nuj¹, or ga ni zuj¹ i re a li zuj¹ w³asne si³y sy ste mu lo gi sty cz ne da ne go pod mio tu, na to miast
wspa r cie lo gi sty cz ne re a li zuj¹ si³y i œro d ki pod mio tu zew nê trz ne go (po zio me go, np. s¹sied ni po wiat;
pio no we go, np. po wiat wspie ra gmi nê).



(or ga ni za cji, in sty tu cji, fi r my, przed siê bio r stwa) na za bez pie cze nie w³as nych
dzia³añ i na rzecz osób po szko do wa nych, w ra mach pro ce sów (stru mie ni) za si le -
nio wych w sy tu a cjach kry zy so wych; po dru gie - zmia nê wa r to œci u¿y t ko wej za so -
bów œro d ków ma te ria³owych (za pa sów, re zerw) za si la nia logi sty cz ne go oraz obie -
któw (urz¹dzeñ, sprzê tu) sta no wi¹cych in fra stru ktu rê te ch niczn¹. Zmia ny tych
dru gich po le gaj¹ na fi zy cz nym i konstu kcyjno- technolo gicz nym sta rze niu siê
sprzê tu i za so bów ma te ria l nych (ma szyn, urz¹dzeñ te ch ni cz nych, su ro w ców, pro -
du któw itp.), utra cie w³as no œci u¿y t ko wych na sku tek usz ko dze nia lub zni sz cze -
nia, su kce syw ne go wy czer py wa nia (zu ¿y wa nia) ma te ria³owych za so bów (su ro w -
ców, ar ty ku³ów ¿y w no œcio wych, pa liw, œro d ków opa trun ko wych, le karstw itp.)
oraz re su r sów sprzê tu tech ni cz ne go (prze je cha nych ki lo me trów, prze pra co wa nych 
go dzin, cy kli ur uchomieñ itp.). 

Nie prze rwa ne fun kcjo no wa nie do wo l ne go ele men tu sy ste mu in fra stru ktu ry
za pe w niaj¹cej bez pie cze ñ stwo  (oby wa te li i ich mie nia) w sy tu a cjach kry zy so -
wych jest mo ¿ li we wte dy, gdy na stê pu je ich za bez pie cze nie lo gi sty cz ne oraz od -
na wia nie (od twa rza nie) po ten cja³u u¿y t ko we go urz¹dzeñ i za so bów œro d ków ma -
te ria ³owych.

Za bez pie cze nie wa run ków egzy sten cja l nych i beha wio ra l nych spo czy wa na
sy ste mie za si la nia logi s ty cz ne go2. Szcze gó l na rola tego sy ste mu uwi da cz nia siê
w pla no wa niu i orga ni zo wa niu akor dów zda rzeñ3 za si le nio wych, maj¹cych na
celu za spo ka ja nie po trzeb pod mio tu w za kre sie œro d ków ko nie cz nych do ¿y cia
i dzia³ania oraz zdo l no œci lu dzi i sprzê tu do wy ko ny wa nia za dañ w za kre sie za-
pe w nie nia bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go (cy wi l ne go, pub li cz ne go, spo³ecz ne go
itp.).

Mówi¹c o dzia³aniach za si le nio wych, ma siê na uwa dze œwia do me za cho wa nie 
lu dzi, któ rych ce lem jest m.in. za spo ka ja nie po trzeb pod mio tów w œro d ki ma te -
ria³owe, te ch ni cz ne oraz us³ugi ko nie cz ne do ¿y cia i dzia³ania”4.

1. In fra stru ktu ra lo gi sty cz na
w pro ce sie za si la nia logi sty cz ne go

In fra stru ktu ra5, to sy stem urz¹dzeñ, dzia³añ i in sty tu cji, któ re wspie raj¹ bez -
po œred nio lub po œred nio pro du kcyjn¹ sfe rê go spo dar ki (za li cza siê do nich np.
bu dow ni c two, trans port, ene r ge ty kê, ko mu ni ka cjê), oraz tych, któ re s¹ nie zbêd -
nym za ple czem dla fun kcjo no wa nia spo³ecze ñ stwa (na le¿¹ do nich np. oœwia ta,
ad mi ni stra cja, ochro na zdro wia, or ga na bez pie cze ñ stwa, ban ko woœæ itp.), st¹d
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2  Zob. S. Dwo re cki, J. Be r ny, Lo gi sty ka ra cjo nal ne go dzia³ania, Re pro graf, Ra dom 2005, s. 75-95.
3 T. Pszczo³owski, Ma³a en cy klo pe dia pra kse o lo gii i te o rii or ga ni za cji. Wyd. Os so li ne um 1978,

s. 13. Akord zda rzeñ – ze spól zda rzeñ (czy nów), któ rych prze bieg jest tak z³o¿o ny w cza sie, ¿e ka ¿ de
z ka ¿ dym ma przy naj mniej czêœæ chwi li wspóln¹, a przez to tworz¹cy ze spó³, bêd¹cy ja kimœ zda rze niem
z³o¿o nym. Akord zda rzeñ sta no wi zwy kle fra g ment splo tu zda rzeñ.

4  S. Dwo re cki, J. Be r ny, Zarz¹dza nie pro ce sa mi logi sty cz ny mi (Wy bra ne za gad nie nia), Wyd. Re -
pro graf, Ra dom 2005, s. 58.

5  S³ow nik wspó³cze s ne go jê zy ka pol skie go, T. 1. Przegl¹d Reader’s Di gest, s. 321.



mamy ta kie po jê cia jak: in fra stru ktu ra spo³ecz na, te ch ni cz na, lo gi sty cz na. Za-
pe w niæ, stwo rzyæ od po wied ni¹ in fra stru ktu rê dla cze goœ, np.: in fra stru ktu ra po -
rtu, osie d la, szpi ta la, bez pie cze ñ stwa.

Fun kcjo no wa nie wszy stkich sy ste mów lo gi sty cz nych, tak w ska li ma kro, jak
te¿ w ska li mi kro, wa run ku je tzw. in fra stru ktu ra lo gi sty cz na, któ ra obe j mu je ró ¿ -
ne ka te go rie œro d ków te ch ni cz nych.
In fra stru ktu ra lo gi sty cz na6, to sy stem dróg l¹do wych, wod nych, po rtów lo t ni -
czych, po rtów mo r skich i/lub sie ci tele komu nika cyj nych zna j duj¹cych siê na
okre œlo nym te re nie. W sy ste mo wym po dej œciu lo gi sty ki wy ró ¿ nia siê trzy
sk³ado we in fra stru ktu ry lo gi sty cz nej: in fra stru ktu rê li niow¹, pun ktow¹ i ko mu -
ni ka cyjn¹ (in fo r ma tyczn¹). 

W sy ste mo wym po dej œciu do lo gi sty ki wy ró ¿ nia siê trzy sk³ado we in fra struk -
tu ry lo gi sty cz nej7:
l in fra stru ktu rê li niow¹, któ rej istot¹ jest ist niej¹ca w pa ñ stwie sieæ ro zu mia na

jako ka ¿ dy wy dzie lo ny pas te re nu, prze zna czo ny do ru chu lub po sto ju œro d ków 
trans po rtu wraz z le¿¹cymi w jego ci¹gu obie kta mi in¿y nie r ski mi;

l in fra stru ktu rê pun ktow¹, w sk³ad któ rej wchodz¹ wyod rê b nio ne prze strzen -
nie obie kty s³u¿¹ce sta cjo na r nej obs³udze ³adun ków (wy³ado w nie ogó l no -
do stê p ne, sta cje, pla ce i pun kty prze³adun ko we, centra lo gi sty cz ne) oraz œro d -
ków prze wo zo wych trans po rtu;

l in fra stru ktu rê ko mu ni ka cyjn¹ (in fo r ma tyczn¹), w sk³ad któ rej wchodz¹ œrod -
ki prze ka zu, stan dar dy wy mia ny da nych i œro d ki za bez pie czaj¹ce ich przep³yw.
Z ta kim po dzia³em in fra stru ktu ry lo gi sty cz nej trud no jest siê zgo dziæ, gdy¿ na

dobr¹ spra wê, spro wa dza siê do in fra stru ktu ry trans po rto wej. W³aœci wym jest
przy jê cie, ¿e sk³ado wy mi in fra stru ktu ry pro ce sów lo gi sty cz nych s¹:
– in fra stru ktu ra ma te ria³owo- tech ni cz na,
– persona lno-or ganiza cyj ne,
– komuni kacyjno -infor macyj ne,
– finan sowo- ban ko we.

Fun kcjo no wa nie wszy stkich sy ste mów lo gi sty cz nych, tak w ska li ma kro,
jak te¿ w ska li mi kro, wa run ku je tzw. in fra stru ktu ra ma te ria³owo- tech ni cz na,
któ ra obe j mu je na stê puj¹ce ka te go rie œro d ków te ch ni cz nych (rys. 1):
– szla ki komu nika cy j ne two rzo ne przez sieæ po³¹czeñ trans po r to wych l¹do -

wych, mo r skich i lo t ni czych oraz po rty za³ado w czo - wy³ado w cze, 
– œro d ki trans po rtu i ma ni pu la cji s³u¿¹ce do prze strzen ne go prze mie sz cza nia

su ro w ców, pro du któw i wy ro bów tak w ska li przed siê bio r stwa, jak te¿ w ob -
sza rze sze ro ko ro zu mia ne go ryn ku,

– bu dyn ki i bu do w le ma ga zy no we, pla ce sk³ado we i mani pula cy j ne umo ¿ li -
wiaj¹ce prze cho wy wa nie, ochro nê i kon se r wa cjê wsze l kich ma te ria³ów,
zw³asz cza za pa sów,
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– opa ko wa nia s³u¿¹ce prze de wszy stkim do fi zy cz nej ochro ny wy ro bów i to -
wa rów pod czas trans po rtu i prze cho wy wa nia,

– œro d ki prze twa rza nia stru mie ni in fo r ma cji lo gi sty cz nej obe j mu j¹ce za rów no
tra dy cy j ne urz¹dze nia biu ro we jak te¿ no wo cze s ne, mul time dia l ne sie ci i sy -
ste my kom pu te ro we.

Rys. 1. Pod sta wo we ele men ty in fra stru ktu ry lo gi sty cz nej8

In fra stru ktu rê perso nalno -orga niza cyjn¹ tworz¹ oso by za tru d nio ne, tra kto -
wa ne jako sa mo dzie l ne pod mio ty, ich gru py oraz jed no stki orga niza cy j ne wraz ze 
wszy stki mi powi¹ zaniami for ma l ny mi miê dzy nimi, z uw z glêd nie niem pod mio -
to wo œci pra wnej, przy porz¹d ko wa ny mi kom pe ten cja mi i odpo wie dzial no œci¹.
W wie lu przy pa d kach na po zio mie wy ko na w czym wy god niej jest roz pa try waæ
gru py pra co w ni ków, któ rym s¹ przy porz¹dko wa ne okre œlo ne za da nia.

Wa ¿ ny ele men tem in fra stru ktu ry lo gi sty cz nej jest in fra stru ktu ra komuni ka -
cyjno -infor macyj na, któ ra za pe w nia zbie ra nie, prze cho wy wa nie, prze twa rza nie
i prze sy³anie in fo r ma cji oraz przep³yw stru mie ni infor ma cyjno- decyzy j nych miê-
dzy po szcze gól ny mi pod sy ste ma mi (zarz¹ dzaj¹cymi i wyko na w czy mi), ucze st -
nicz¹cymi w pro ce sie za si la nia logi sty cz ne go. Spra w ne komu ni ko wa nie siê tych
pod mio tów mo¿e zna cz¹co wp³yn¹æ na sku te cz noœæ tego pro ce su.

Na le ¿y pa miê taæ, ¿e fun da men tal nym ce lem ko mu ni ka cji jest umo ¿ li wie nie
kon ta ktu miê dzy zain tere sowa ny mi stro na mi, co wy ma ga wpro wa dze nia okre œ -
lo nych stru ktur orga niza cy j nych, od po wied nie go przy go to wa nia osób i do stê pu
do œro d ków te ch ni cz nych, któ re ten kon takt umo ¿ li wi¹. Urz¹dze nia te ch ni cz ne
sta no wi¹ je dy nie czêœæ tego ro dza ju in fra stru ktu ry.

Po nie wa¿ ko mu ni ka cja jest ne w ra l giczn¹ sk³adow¹ pro ce sów lo gi s ty cz nych,
na le ¿y znaæ jej pod sta wo we ce chy:
– ko mu ni ka cja po win na mieæ swój okre œlo ny cel,
– w sy ste mach ko mu ni ka cji wy ró ¿ nia siê co naj mniej na da w cê i od bio r cê,
– ko mu ni ka cja wy ma ga kana³u prze no sze nia,

42 Zeszyty Naukowe SGSP nr 55 (3) 2015

8  E. No wak, Zarz¹dza nie lo gi sty cz ne w sy tu a cjach kry zy so wych. AON. Wa r sza wa 2008.



– kana³y ko mu ni ka cji maj¹ za wsze ogra ni czon¹ po je mnoœæ i mo ¿ na nimi
przes³aæ je dy nie okre œlon¹ po rcjê in fo r ma cji w da nej jed no st ce cza su,

– ko mu ni ka cja wy ma ga cza su.
– ko mu ni ka cja pod le ga zak³óce niom.

W ana li zie pro ce sów lo gi sty cz nych bar dzo rza d ko, albo wca le, nie wspo mi na
siê o in fra stru ktu rze finan sowo- ban ko wej. Jak twierdz¹ pra k ty cy – jest ona tym
ele men tem, bez któ re go nie mo ¿ na re a li zo waæ ¿ad ne go pro ce su logi sty cz ne go.

In fra stru ktu ra lo gi sty cz na wa run ku je swo bod ny przep³yw stru mie ni ma te -
ria³owych i info rma cy j nych miê dzy po szcze gól ny mi pod mio ta mi ucze st nicz¹cy -
mi w dzia³aniach ra to w ni czych, w ta kich aspe ktach, jak (rys. 2):
– prze mie sz cza nie su ro w ców, to wa rów i us³ug oraz in fo r ma cji,
– wy ko ny wa nie czyn no œci mani pula cy j nych i konse rwa to r skich,
– maga zy no wa nie, prze cho wy wa nie i sk³ado wa nie ma te ria³ów i in fo r ma cji,
– ochro na i bez pie cze ñ stwo pro du któw pod czas trans po rtu i sk³ado wa nia

(do ty czy ta k ¿e in fo r ma cji).

Rys. 2. Pod sta wo we fun kcje in fra stru ktu ry lo gi sty cz nej9

Pra wa go spo dar ki ryn ko wej na rzu caj¹ na po szcze gó l ne ele men ty in fra stru k -
tu ry lo gi sty cz nej okre œlo ne ure gu lo wa nia pra w ne, a ta k ¿e pre cy zy j ne uwa run ko -
wa nia norma tywno- techni cz ne, ta kie jak, np. ko nie cz noœæ stan da ry za cji okre œlo -
nych jed no stek ³adun ko wych i opa ko wañ pod k¹tem wy mo gów te ch no lo gii
trans po rto wej oraz info rma ty cz nej. Przy czy nia siê do uspra w nie nia zarz¹dza nia
przep³ywem dóbr ma te ria³owo- tech ni cz nych i stru mie ni info rma cy j nych.

In fra stru ktu ra pro ce sów lo gi sty cz nych musi spe³niaæ co raz ostrze j sze wy ma -
ga nia eko lo gi cz ne i dla te go jedn¹ z jej fun kcji jest go spo dar ka opa ko wa nia mi,
uty li za cja od pa dów i ochro na na tu ral ne go œro do wi ska, w któ rych prze bie gaj¹
pro ce sy go spo da r cze. 

Œro d ki te ch ni cz ne sto so wa ne (wyko rzy sty wa ne) w pro ce sach fi zy cz ne go prze -
p³ywu pro du któw, a ta k ¿e w pro ce sach info rma cy j nych lo gi sty ki oraz spo so by
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ich u¿y cia, a ta k ¿e sy ste my ich wy ko rzy sta nia tworz¹ swe go ro dza ju in fra stru k -
tu rê pro ce sów10 lo gi sty cz nych (rys. 3).

Rys. 3. Idea po dzia³u in fras truktu ry tech niczn ej proc esów lo gis ty cz ny ch11

W pro ce sach lo gi sty cz nych12 jest zaan ga ¿o wa ny zna cz ny maj¹tek trwa³y, a tak -
¿e za so by oso bo we. Wy stê puj¹ zja wi ska sub sty tu cji tych czyn ni ków. Wy ¿szy po -
ziom me cha ni za cji i auto ma ty za cji pro ce sów trans po rto wych mani pula cy j nych
itp. (co wi¹¿e siê z du ¿y mi nak³ada mi ka pi ta³owy mi) umo ¿ li wia wzrost wy da j no -
œci pra cy i re du kcjê za trud nie nia. Z tego cho æ by wy ni ka ko nie cz noœæ roz pa try wa -
nia in fra stru ktu ry pro ce sów lo gi sty cz nych jako sy ste mu techni czno-or ganiza -
cyjne go, któ re go pod sta wo wym kry te rium opty ma li za cji po win na byæ
mini ma li za cja ko sztów lo gi sty ki przy za pe w nie niu spra w no œci i nie za wod no œci
pro ce sów lo gi sty cz nych.
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Ja koœæ prze bie gu pro ce sów za si la nia logi sty cz ne go za le ¿y od prze strze ga nia
pod sta wo wych za sad zarz¹dza nia13:
– odpo wie dzia l noœæ – po no szo na wspó l nie, po no szo na przez wszy st kich ucze st -

ni ków pro ce su de cy zyj ne go;
– za bez pie cze nie – po zy ski wa nie za so bów za si le nio wych zgod nie z prze pi sa mi

pra wa, prio ry te ta mi i aktu a l ny mi mo¿ li wo œcia mi;
– upra w nie nie (kom pe ten cyj noœæ) – wy ko na w ca musi po sia daæ od po wied nie

ko m pe ten cje do wy ko ny wa nia za so bów ko nie cz nych do re a li za cji za da nia:
m koor dy no wa nie i usta la nie prio ry te tów,
m okre œla nie wy mo gów,
m ne go cjo wa nie;

– wspó³pra ca – wspó³dzia³anie rea li zo wa ne miê dzy ucze st ni ka mi pro ce su umo ¿ -
li wia wy eli mino wa nie wspó³za wod ni c twa w po zy ski wa niu za so bów;

– kon ty nu a cja – w za kre sie pla no wa nia i rea li zo wa nia za dañ po win na za pe w niæ
efe kty w noœæ i spra w noœæ prze bie gu pro ce sów;

– eko no mi cz noœæ – przy go to wa nie i re a li za cja za dañ za pe w nia nie ty l ko ade k wa -
t nie i sku te cz nie, ale rów nie¿ od po wie d nio ra cjo na l ne wy ko rzy sta nie do stê p -
nych za so bów zgod nie z ide¹: mo ¿ li wo œci, ja ko œci, mie j s ca, cza su (le piej, szy b -
ciej, ta niej);

– prze j rzy stoœæ – ja s noœæ sy tu a cji do ty czy po trze by po sia da nia do stê pu do in fo r -
ma cji w za kre sie sta nu, po zio mu przy go to wa nia i re a li za cji;

– re fun da cja – zwrot ko sztów po no szo nych przez po szcze gó l nych ucze st ni ków.
W pro ce sie pla no wa nia i orga ni zo wa nia za si la nia logi sty cz ne go nie bez zna -

cze nia bê dzie rów nie¿ uw z glêd nie nie ta kich ele men ty, jak:
– usta le nie wspó³rzêd nych rozs¹dne go uk³adu od nie sie nia, tzw. oto cze nia bli ¿ -

sze go i da l sze go ba da nych zda rzeñ (zja wisk, pro ce sów), 
– wia ry god na iden ty fi ka cja zda rzeñ (zja wisk, pro ce sów), 
– okre œle nie uwa run ko wañ im to wa rzysz¹cych, 
– usta le nie przes³anek i zwi¹zków przy czyno wo-sku tko wych,
– okre œle nie ob sza rów i na rzê dzi (sty mu la to rów) umo ¿ li wiaj¹cych ste ro wa nie

roz wo jem sto sun ków sy ste mo wych i miê dzysy ste mo wych;,
– okre œle nie ce lów za mie rzo nych i pra wdo podo b nych sku t ków ubo cz nych okre -

œ lo nych  za cho wañ (od dzia³ywañ).

2. Lo gi sty ka hu ma ni tar na w sy tu a cji kry zy so wej

2.1. Lo gi sty ka hu ma ni tar na

W pu b li ka cjach an glo jêzy cz nych hu ma ni ta rian lo gi stics, tj. lo gi sty kê hu ma ni -
tarn¹ mo ¿e my zde fi nio waæ jako „pla no wa nie, wdra ¿a nie i kon tro la sku te cz nie
op³aca l ne go przep³ywu i maga zy no wa nia to wa rów i ma te ria³ów, jak rów nie¿
zarz¹dza nia wszy stki mi info r ma cja mi z tym zwi¹za ny mi, z pun ktu ich po cho -
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dze nia do pun ktu kon su m pcji w celu z³ago dze nia cie r pie nia lu dzi”. Bar dziej
prze j rzyst¹ de fi ni cjê pre zen tu je L.Fritz, któ ry pi sze, ¿e „[…] lo gi sty ka hu ma ni -
tar na jest jed nym z naj wa¿ nie j szych se g men tów w ca³ym ³añ cu chu nie sie nia po -
mo cy, po nie wa¿:
– de cy du je o efe kty w nej i szy b kiej re a kcji na przed siê w ziê cia pro gra mów huma -

ni ta r nych,
– przy go to wa nie wysy³ki oraz trans port s¹ zwy kle najko rzyst niej szy mi dzia³ania -

mi w nie sie niu po mo cy,
– jest to skar b ni ca in fo r ma cji kry ty cz nych dla pro wa dze nia ta kich akcji

w przysz³oœci.” 
W po do bnym du chu wy po wia daj¹ siê L.N. v Was sen ho ve i R. To ma si ni

pisz¹c, ¿e: „lo gi sty ka hu ma ni tar na jest to ro dzaj lo gi sty ki, któ ra spe cja li zu je siê
w orga ni zo wa niu do staw i maga zy no wa niu za pa sów pod czas na tu ra l nych ka ta -
strof lub z³o¿o nych, nag³ych wy pa d ków na ob sza rach nimi do tkniê tych, szcze -
gól nie w od nie sie niu do lu dzi tam za mie sz ka³ych”. 

W pro ce sie kszta³to wa nia i wyko rzy sty wa nia lo gi sty ki huma ni ta r nej w bez -
pie cze ñ stwie co raz wiê ksze go zna cze nia za czy naj¹ na bie raæ zin te gro wa ne
dzia³ania ukie run ko wa ne na opty ma li za cjê stru ktur sie ci/³añ cu cha logi s ty cz ne go 
i pro ce sów w nim za chodz¹cych. Oz na cza to, ¿e w cen trum zin te gro wane go
zarz¹dza nia bez pie cze ñ stwem po win ny siê zna leŸæ sy ste maty cz ne pro ce sy do sko -
na le nia ist niej¹cych oraz po szu ki wa nie no wych mo ¿ li wo œci i zdo l no œci lo gi sty cz -
nych maj¹cych na celu wzrost sku te cz no œci i spra w no œci pod mio tów za pe w -
niaj¹cych bez pie cze ñ stwo. Na le ¿y ich upa try waæ w fa zie przy go to wañ (przed
zda rze niem), fa zie naty ch mia sto wej re a kcji (dzia³añ w tra kcie) i w fa zie re kon -
stru kcji (od twa rza nia) po ten cja³u. 

Pod sta wo wym ce lem lo gi sty ki huma ni ta r nej jest w³aœci we ukszta³to wa nie
uwa run ko wañ wp³ywaj¹cych na po mo co we ³añ cu chy do staw oraz do pro wa dze -
nie ich g³ów nych atry bu tów, ta kich jak prê d koœæ przep³ywu, sku te cz noœæ, go to -
woœæ, ade k wa t noœæ czy ela sty cz noœæ do sta wy, do sta nu za pe w niaj¹cego ra to wa nie
¿y cia i nie sie nie naty ch mia sto wej po mo cy tym, któ rzy na sku tek okre œlo ne go za -
gro ¿e nia zna le Ÿ li siê w sy tu a cji kry zy so wej. Wi¹¿e siê z tym ra cjo na l ne osza co wa -
nie po trzeb, a na stê p nie: zor gani zo wa nie w³aœci we go trans po rtu, ma te ria³ów
pie r wszej po mo cy, ¿y w no œci, wy po sa ¿e nia, per so ne lu rato w ni cze go, oraz bez pie -
cz nej i szy b kiej ewa ku a cji lu dzi do bez pie cz nych miejsc (pun któw po mo co wych).

Uw z glêd nie nie lo gi sty ki huma ni ta r nej w bez pie cze ñ stwie, w pro ce sie stra te -
gi cz ne go fo r mu³owa nia i osi¹ga nia ce lów, np. przez Krajo wy Sy stem Bez pie cze ñ -
stwa, po win no zna leŸæ wy raz w in te gra cji wszy stkich ele men tów ogó l nej stra te gii 
bez pie cze ñ stwa. Zo rien to wa na na zarz¹dza nie zin te gro wa ne wszy stki mi pro ce sa -
mi i sy ste ma mi logi sty cz ny mi na bie ra pod sta wo we go zna cze nia, gdy¿ wa run ku je 
i otwie ra nowe mo ¿ li wo œci roz wi¹ zywania pro ble mów i wy ko rzy sta nia po ten cja l -
nych efe któw w sfe rze dzia³al no œci stra te gi cz nej sy ste mu bez pie cze ñ stwa.

46 Zeszyty Naukowe SGSP nr 55 (3) 2015



In te gra cjê i stra te gi cz ny wy miar mo ¿ na przed sta wiæ w uk³ad zie g³ów nych
kie run ków roz wo ju, któ re obe j muj¹:
– ten den cje inte gra cy j ne w lo gi sty ce,
– dowar to œcio wa nia stra te gi cz nych fun kcji lo gi sty ki huma ni ta r nej.

Roz wój ten prze bie ga ewo lu cy j nie, opie ra siê prze de wszy stkim na ana li zie sy -
ste mo wej przy wy ko rzy sta niu no wo cze s nych roz wi¹zañ info rma ty cz nych oraz
no wych kon ce pcji w zarz¹dza niu.

Cha ra kte ryzu je siê tym, ¿e:
l in te gra cja pro ce sów lo gi sty cz nych prze bie ga w dwóch prze kro jach, tj. jako in te -

gra cja ró ¿ no rod nych pro ce sów i fun kcji lo gi sty cz nych w ra mach sy ste mu i pod -
sy ste mów lo gi sty cz nych z in ny mi fun kcja mi i ob sza ra mi fun kcjo nal ny mi
w ra mach sy ste mu two rzo ne go przez pod mio ty za pe w niaj¹ce bez pie cze ñ stwo;

l in te gra cja mo¿e mieæ wy miar po zio my – in te gra cja ele men tów pro ce su
przep³ywów i zarz¹dza nia ³añ cu chem lo gi sty cz nym po miê dzy pod mio ta mi,
ta ki mi jak: Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na, WOPR, GOPR, TOPR, PCK, Po li cja,
Mo r ska S³u¿ba Po szu ki wa nia i Ra tow ni c twa (SAR), Sta cja Ra tow ni c twa Gó r -
skie go, 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; i pio no wy – in te gra -
cja szcze b li zarz¹dza nia: krajo we go, woje wó dz kie go, powia towo- miej skie go;
co w su mie mo¿e daæ nam wy miar hy bry do wy, tj. jed no cze œ nie pio no wy i po -
zio my;

l dla ewo lu cji zarz¹dza nia logi sty cz ne go jest chara ktery sty cz na trans fo r ma cja
od po dej œcia ope racy j ne go, zo rien towa ne go na ste ro wa nie po szcze gól ny mi
fun kcja mi i pro ce sa mi logi sty cz ny mi (na naj ni ¿ szych szcze b lach), po przez
stra te gi cz ne zarz¹dza nie sy ste mem lo gi sty cz nym, a¿ do lo gi sty cz nie zin te gro -
wa nych sy ste mów zarz¹dza nia bez pie cze ñ stwem;

l in te gra cja w sfe rze ope ra cy j nych, stra te gi cz nych i nor ma ty w nych de cy zji lo -
gi sty cz nych jest sty mu lo wa na przez or ga ni za cje oraz zinsty tucjo nalizo wa ne
roz wi¹za nia Unii Eu ro pe j skiej, NATO i inne miê dzy naro do we roz wi¹za nia
w ob sza rze bez pie cze ñ stwa.

2.2. Za bez pie cze nie wa run ków egzy sten cja l nych14

Za da nia za bez pie cze nia logi sty cz ne go naj czê œciej s¹ rea li zo wa ne lub koor dy -
no wa ne przez gru py ze spo³u zarz¹dza nia kry zy so we go (rys. 4). Dla nich ZZK
opra co wu je pod sta wo wy za kres dzia³ania.

Gru py ro bo cze o cha ra kte rze sta³ym i cza so wym wy ni ka³y z usta wy o sta nie
klê ski ¿y wio ³owej. Usta wa z 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym nie okre œla sk³a -
du stru ktur two rzo nych dla po trzeb re a li za cji za dañ zarz¹dza nia kry zy so we go.
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14  Przy opra co wa niu tego pun ktu wy ko rzy sta no ma te ria³y: E. No wak, Zarz¹dza nie lo gi sty cz ne
w sy tu a cjach kry zy so wych. AON. Wa r sza wa 2008.



A. Za opa trze nie w wodê

Isto t nym czyn ni kiem wa run kuj¹cym prze trwa nie lud no œci jest do stêp do
wody pi t nej. W przy pa d ku od ciê cia lud no œci od do stê pu do wody pi t nej, za bez -
pie cze nie do sta wy od po wied niej ilo œci wody jest za da niem or ga nów ad mi ni stra -
cji sa morz¹do wej. 

W sy tu a cjach kry zy so wych, w przy pa d ku zni sz cze nia, usz ko dze nia lub ska ¿e -
nia ist niej¹cych in sta la cji i urz¹dzeñ za pe w niaj¹cych lud no œci do sta wê wody pi t -
nej, za opa try wa nie w tak¹ wodê orga ni zo wa ne jest po przez uru cho mie nie dys try -
bu cji wody bute l ko wa nej oraz do sta wy wody w zbio r ni kach. W rea li zo wa niu tego 
przed siê w ziê cia mog¹ ucze st ni czyæ fo r ma cje (od dzia³y) Ob ro ny Cy wi l nej15. Po -
zy ska na woda jest gro ma dzo na (maga zy no wa na) w zbio r ni kach na wodê oraz do -
sta r cza na lud no œci auto cy ster na mi i cy ste r na mi na wodê. 
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Rys. 4. Gmin ny ze spó³ zarz¹dza nia kry zy so we go (wa riant)

15 Fo r ma cje ob ro ny cy wi l nej s¹ pod sta wo wy mi jed no stka mi orga niza cyj ny mi prze zna czo ny mi do
wy ko ny wa nia za dañ ob ro ny cy wi l nej (art. 138 usta wy z dnia 21 li sto pa da 1967 r. o po wszech nym obo -
wi¹zku ob ro ny Rze czypo spo li tej Pol skiej; DzU z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, t.j. ze zm.). Sk³adaj¹ siê one
z od dzia³ów ob ro ny cy wi l nej prze zna czo nych do wy ko ny wa nia za dañ ogó l nych lub spe cja l nych oraz in -
nych jed no stek tych fo r ma cji.
Zgod nie z Roz porz¹dze niem Rady Mi ni strów o ob ro nie cy wi l nej (DzU z 1993 r. nr 93, poz. 429), jed -
nym z za dañ  fo r ma cji (od dzia³ów) ob ro ny cy wi l nej w cza sie po ko ju jest „wspó³dzia³anie z or ga na mi
powo³any mi do zwa l cza nia klêsk ¿y wio³owych i za gro ¿eñ œro do wi ska oraz usu wa nia ich sku t ków (de -
cy zjê o w³¹cze niu si³ OC do tych dzia³añ po dej muj¹ te re no wi sze fo wie OC)”, a w cza sie wo j ny – „do ra Ÿ -
ne przy wra ca nie dzia³ania nie zbêd nych s³u¿b u¿y te cz no œci pu b li cz nej, w tym po moc w bu do wie i od bu -
do wie awa ry j nych ujêæ wody pi t nej”.
Do 9 li pca 2002 r. za da nia ob ro ny cy wi l nej by³y za pi sa ne w ww. roz porz¹dze niu z 1993r., któ re zo sta³o
zast¹pio ne Roz porz¹dze niem Rady Mi ni strów w spra wie szcze gó³owe go za kre su dzia³ania Sze fa Ob ro -
ny Cy wi l nej Kra ju, sze fów ob ro ny cy wi l nej wo je wództw, po wia tów i gmin (DzU z 2002 r. nr 96,
poz. 850). W tym do ku men cie nie okre œlo no ogó l nych za dañ ob ro ny cy wi l nej, ure gu lo wa no na to miast
szcze gó³owe za kre sy dzia³añ Sze fa OCK, sze fów ob ro ny cy wi l nej wo je wództw, po wia tów i gmin.
W osta t nich la tach wie le aktów pra wnych do tycz¹cych ob ro ny cy wi l nej prze sta³o obo wi¹zy waæ, a w ich
mie j s ce nie zo sta³y przy jê te nowe re gu la cje. Na dzieñ dzi sie j szy w ¿ad nym pol skim do ku men cie pra w -
nym za da nia ob ro ny cy wi l nej nie s¹ szcze gó³owo okre œlo ne (Ra port NIK z dnia 9 ma r ca 2012 r. w spra -
wie OC).



W przy pa d ku u¿y cia pod od dzia³ów (od dzia³ów) wo j sko wych w ob sza rach wy -
stê po wa nia za gro ¿eñ, do or ga ni za cji za opa try wa nia lud no œci w wodê pitn¹ mo¿e
byæ u¿y ty spe cja li sty czny sprzêt wo j sko wy (po z³o¿e niu pro œby przez sa morz¹d
do Wo je wo dy, któ ry do pie ro wte dy wnio sku je do w³aœci we go mi ni stra ob ro ny
na ro do wej o uru cho mie nie od dzia³ów wo j sko wych, wed³ug za sad ujê tych w wo -
je wó dz kim pla nie zarz¹dza nia kry zy so we go).

W tym wy pa d ku urz¹dzeñ do wy do by wa nia i oczy sz cza nia wody do sta r czaj¹
pod od dzia³y wojsk in¿y nie ry j nych, na to miast sprzêt do tran s po rtu i prze cho wy -
wa nia (maga zy no wa nia) wody (sa mo cho dy cy ste r ny, przy cze py cy ste r ny oraz
prze no œ ne po je mni ki na wodê) do sta r czaj¹ pod od dzia³y lo gi sty cz ne.

W pro ce sie za opa try wa nia lud no œci po szko do wa nej w wodê do pi cia bar dzo
wa¿n¹ rolê od gry wa s³u¿ba zdro wia or ga ni zuj¹c nad zór sa ni ta r ny nad za opa try -
wa niem w wodê. 

Zwy kle re a li zuj¹ to jed no stki po wszech nej s³u¿by zdro wia, któ re mog¹ (w ra -
zie po trze by) byæ wzma c nia ne m.in. wo j sko wy mi ze spo³ami s³u¿by zdro wia. 

Za sad ni czy mi za da nia mi s³u¿by zdro wia w ra mach nad zo ru sa ni tar ne go nad
za opa try wa niem w wodê s¹: 
– wspó³udzia³ w ty po wa niu Ÿró de³ wody;
– kon tro la sa ni ta r na pra wid³owo œci eks plo a ta cji po lo wych urz¹ dzeñ do oczy sz -

cza nia wody; 
– kon tro la pra wid³owo œci de zyn fe kcji wody oraz urz¹dzeñ do wy do by wa nia

i tran spo r tu wody; a ta k ¿e 
– nad zór nad za opa try wa niem lud no œci w œro d ki do indy wi du al ne go od ka ¿a nia

wody i za po zna wa niem jej ze spo so ba mi ich u¿y cia.
W ka ¿ dej sy tu a cji kry zy so wej, or ga ni zuj¹c za opa try wa nie w wodê do pi cia,

w pie r wszej ko le j no œci na le ¿y d¹¿yæ do ko rzy sta nia ze sta cjo na r nych Ÿró de³ wody 
(wo do ci¹gi mie j skie i wie j skie, sta cjo na r ne stud nie g³êbi no we), stud nie ko pa ne,
ar te zy j skie, itp. Woda do pi cia pod le ga ba da niom labo rato ry j nym. Dys try bu cjê
wody bute l ko wa nej (w po je mni kach, bu te l kach pla sti ko wych) na le ¿y tra kto waæ
jako roz wi¹ za nie awa ry j ne.

B. Or ga ni za cja us³ug gospo darczo -by to wych

Or ga ni za cja us³ug gospo darczo -by to wych w sy tu a cjach kry zy so wych ma na
celu za pe w nie nie po szko do wa nej lud no œci nie zbêd nych do staw ¿y w no œci, ar ty -
ku³ów po wszech ne go u¿y t ku, no œ ni ków ene r gii oraz, w ra zie ewa ku a cji lu dzi
z re jo nów za gro ¿e nia, tym cza so wych miejsc za kwa tero wa nia.

W pocz¹tko wym okre sie wyst¹pie nia sy tu a cji kry zy so wej naj isto t nie j szym
jest mo ¿ li wie szy b kie do ta r cie z us³uga mi gospo darczo -byto wy mi do jak naj wiêk -
szej li cz by osób po szko do wa nych, a na stê p nie d¹¿e nie do zwiê ksze nia (roz sze rze -
nia) tych us³ug.

Za si la nie lo gi sty cz ne w sy tu a cjach kry zy so wych. Lo gi sty ka hu ma ni tar na  49



Po wo du je to, ¿e pocz¹tko wo mo¿e byæ wpro wa dzo na re gla men ta cja (li mi to -
wa nie) tych us³ug, a do sta wy ¿y w no œci i wody do pi cia mog¹ byæ rea li zo wa ne
w opa r ciu o mi ni ma l ne po trze by.

Do sta wy ¿y w no œci – mog¹ byæ orga ni zo wa ne przez do sta r cza nie oso bom po -
szko do wa nym pro du któw ¿y w no œcio wych lub po przez orga ni zo wa nie pun któw
¿y w no œcio wych (pun któw ¿y wie nia zbio ro we go, wy da wa nia ta lo nów na posi³ki
w lo ka l nych ba rach lub re sta u ra cjach). 

Wie l koœæ do staw ¿y w no œci dla lud no œci po szko do wa nej w sy tu a cjach kry zy so -
wych za le ¿eæ bê dzie ka¿ do ra zo wo od mo ¿ li wo œci: wie l ko œci pro du kcji ro l nej
w da nej gmi nie (po wie cie, wo je wó dztwie, wo je wó dz twach oœcien nych), ist -
niej¹cego po ten cja³u prze twó r cze go prze mys³u spo ¿y w cze go, za so b no œci w ar ty -
ku³y rol no- spo ¿yw cze ma ga zy nów re zerw pa ñ stwo wych, a ta k ¿e od sta nu przy go -
to wa nia po ten cja³u ro l ni cze go i go spo dar ki ¿y w no œcio wej, w re jo nie ob jê tym
kry zy sem, do fun kcjo no wa nia w sy tu a cjach eks tre ma l nych. 

Po wy ¿sze uwa run ko wa nia rzu tuj¹ na usta la nie wie l ko œci norm za opa trze nia
lud no œci w ¿y w noœæ. 

Za or ga ni za cjê sy ste mu dys try bu cji ar ty ku³ów ¿y w no œcio wych od po wia daj¹
or ga ny ad mi ni stra cji pu b li cz nej. 

Jed nak, w przy pa d ku wyst¹pie nia du ¿ych strat w po ten cja le ro l ni czym i spo -
¿y w czym, mo¿e byæ ko nie cz na wspó³pra ca z wo je wó dztwa mi oœcien ny mi.

Oce nia siê, ¿e aktu a l ny po ten cja³ ro l ni c twa i go spo dar ki ¿y w no œcio wej w Pol -
sce za pe w nia sa mo dzie l ne (w ska li kra ju) wy ¿y wie nie lud no œci na wy pa dek sy tu -
a cji kry zy so wych na po zio mie mi ni ma l nym. 

Pun kty ¿y w no œcio we (pun kty ¿y wie nia zbio ro we go) – orga ni zo wa ne s¹ na
ba zie sta cjo na r nych sto³ówek (szko l nych, pra co w ni czych), lo ka li ga stro nomi cz -
nych lub w przy pa d ku bra ku in fra stru ktu ry sta cjo na r nej w ku ch niach po lo wych.

Pun kty ta kie pra cuj¹ w opa r ciu o ma ga zy ny pro du któw spo ¿y w czych
spe³niaj¹cych wy mo gi za wa r te w prze pi sach o wa run kach zdro wo t nych ¿y w no œci 
i ¿y wie nia.

Do sta wy pro du któw ¿y w no œcio wych oraz wy da wa nie go to wych po si³ków
pod le ga ewi den cji. 

Za opa try wa nie w ar ty ku³y po wszech ne go u¿y t ku

Za opa try wa nie w ar ty ku³y po wszech ne go u¿y t ku lud no œci po szko do wa nej
w sy tu a cjach kry zy so wych mo¿e mieæ mie j s ce szcze gó l nie przy wyst¹pie niu zja -
wisk eks tre ma l nych, ta kich jak, np. bar dzo ni skie tem pe ra tu ry, bar dzo in ten sy w -
ne opa dy de szczu, po wo dzie, upa³y itp. 

Za opa try wa nie w ar ty ku³y po wszech ne go u¿y t ku obe j mu je do sta wy: 
– ciep³ej od zie ¿y, ko³der, ko ców, œpi wo rów, obu wia; 
– lub do sta wy ubrañ prze ciw de szczo wych i gu mo we go obu wia, lub przed mio ty

prze ciw s³one cz ne ta kie jak ochron ne na kry cia g³owy, oku la ry prze ciws³one cz -
ne itp.
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Ponad to w przy pa d ku, gdy lu dzie utrac¹ ca³y swój do by tek mog¹ oka zaæ siê
ko nie cz ne do sta wy ar ty ku³ów go spo da r stwa do mo we go (na czy nia, sprzêt do mo -
wy), œro d ków hi gie ny oso bi stej, œro d ków czy sto œci, za stê pczych Ÿró de³ œwiat³a
(œwie ce, la m py na fto we). 

Wy mie nio ne przed mio ty mog¹ po cho dziæ z do staw cen tra l nych, z da rów in -
sty tu cji huma ni ta r nych, a ta k ¿e za ku pów do ko ny wa nych przez ad mi ni stra cjê lo -
kaln¹. 

Pod le gaj¹ one œcis³ej ewi den cji i s¹ gro ma dzo ne w ma ga zy nach orga ni zo wa -
nych g³ów nie w opa r ciu o obie kty in fra stru ktu ry sta cjo na r nej (ma ga zy ny).

Wy da wa nie tych ar ty ku³ów od by wa siê na pod sta wie list sporz¹ dzonych przez
ze spo³y re a go wa nia kry zy so we go. 

Za opa try wa nie w no œ ni ki ene r gii

Do ty czy prze de wszy stkim za opa try wa nia lud no œci po szko do wa nej w wê giel
(dre w no), pa li wa p³ynne, gaz, ene r giê ele ktryczn¹, ciep³o itp. 

Szcze gó l nie istotn¹ spraw¹ jest or ga ni za cja za opa try wa nia w pa li wa p³ynne
(olej na pê do wy i ben zy nê sa mo cho dow¹), bo wiem sta no wi¹ je den z naj wa¿ nie j -
szych ele men tów sy ste mu za opa try wa nia lud no œci – s¹ pod staw¹ fun kcjo no wa -
nia trans po rtu samo cho do we go, a wiêc do staw i dys try bu cji za opa trze nia.
Za pe w nie nie tym cza so wych miejsc za kwa tero wa nia – orga ni zo wa ne jest
w przy pa d ku ewa ku a cji lud no œci z za gro ¿o nych re jo nów. 

Po win no siê d¹¿yæ, w pie r wszej ko le j no œci, do orga ni zo wa nia miejsc za kwa -
tero wa nia w obie ktach sta cjo na r nych (ho te lach, in ter na tach, aka de mi kach,
szko³ach itp.), w któ rych mo ¿ na za pe w niæ wzglêd nie do bre wa run ki by to wa nia
(mie j s ca do spa nia, od po czyn ku, bie¿¹c¹ wodê, ogrze wa nie itp.) dla wy ewa kuo -
wa nych osób. 

Do pie ro w sy tu a cji, gdy tego ro dza ju obie któw nie ma, lub jest ich nie do sta -
tecz na li cz ba, or ga ni zu je siê za kwa tero wa nie w na mio tach. W tym celu na le ¿y
zgro ma dziæ re ze r wê ³ó¿ek po lo wych, ma te ra cy, œpi wo rów, kocy itp.

W tym przy pa d ku szcze gó l nie du¿o wysi³ku wy ma ga za pe w nie nie oso bom za -
kwa tero wa nym w na mio tach w³aœci wych wa run ków sanita r nohi gieni cz nych
oraz re a li za cja przed siê w ziêæ prze ciwepi demi cz nych.

W ra zie po trze by lud noœæ ewa ku o wan¹ do kwa te ru je siê do lud no œci mie j s co -
wej. Jako no r mê za kwa tero wa nia przy j mu je siê 2÷3 m2 po wierz chni mie sz ka l nej
na oso bê.
Us³ugi k¹pie lo we16 i pra lni cze – orga ni zo wa ne s¹ w re jo nach tym cza so we go za -
kwa tero wa nia (po ewa ku a cji lu dzi z za gro ¿o nych re jo nów), a ta k ¿e w przy pa d ku
wyst¹pie nia ska ¿eñ (pod czas pro wa dze nia za bie gów spe cja l nych).

Zwy kle d¹¿y siê do ko rzy sta nia z urz¹dzeñ sa ni ta r nych zna j du j¹ cych siê
w obie ktach sta cjo na r nych, w któ rych jest bie¿¹ca woda (w tym woda ciep³a).
W in nych przy pa d kach ko rzy sta siê z ³aŸni po lo wych. 

Za si la nie lo gi sty cz ne w sy tu a cjach kry zy so wych. Lo gi sty ka hu ma ni tar na  51

16  W tzw. no r ma l nych wa run kach by to wa nia k¹piel orga ni zo wa na jest  raz na 10 dni.



Wiê kszoœæ za dañ za bez pie cze nia logi sty cz ne go lud no œci po sz ko do wa nej
ma zwi¹zek z do sta wa mi za opa trze nia i œwia d cze niem us³ug orga ni zo wa nych
na ba zie za so bów mie j s co wych. S¹ to m.in. za bez pie cze nie Ÿró de³ wody pi t nej 
i œro d ków spo ¿y w czych, udzie le nie pie r wszej po mo cy, w tym me dy cz nej, oso -
bom, któ re uleg³y nie szczê œli wym wy pa d kom; udzia³ w akcjach ra to w ni -
czych; udo stê p nia nie i u¿y t ko wa nie nie ru cho mo œci lub rze czy ru cho mych;
udo stê p nia nie po mie sz czeñ (kwa te run ku) itp.

2.3. Lo gi sty ka po mo cy me dy cz nej

Or ga ni za cja po mo cy me dy cz nej w sy tu a cjach kry zy so wych ma na celu prze de
wszy stkim udzie le nie te r mi no wej (zgod nej z obo wi¹zu j¹ cymi no r ma mi) po mo cy
ran nym i cho rym (w ra mach ra tow ni c twa me dy cz ne go, re a li za cji przed siê w ziêæ
leczni czo-e wakua cyj nych) oraz ochro nê sani tarno hi gie niczn¹ i ochro nê prze ciw -
epi de miczn¹ lud no œci w ca³ym re jo nie (ob sza rze) za gro ¿e nia.

Za kres udzie la nia po mo cy me dy cz nej w sy tu a cjach kry zy so wych po wi nien
byæ mo ¿ li wie bli ski po wszech nym stan dar dom me dy cz nym. W tym celu wy ko -
rzy stu je siê sy stem  START.17

Na pod sta wie oce ny sta nu po szko dowa ne go do ko nu je siê roz dzia³u ofiar na
4 za sad ni cze gru py:

I gru pa – naty ch mia sto wa po moc – ko lor cze r wo ny;
II gru pa – pi l na po moc – ko lor ¿ó³ty;
III gru pa – po moc opó Ÿ nio na – ko lor zie lo ny;
IV gru pa – uz na ni za zmar³ych – ko lor cza r ny,
co przy czy nia siê do skute cznie j sze go nie sie nia po mo cy me dy cz nej oraz efe k -

ty w nej ewa ku a cji po szko do wa nych (ko le j noœæ, mie j s ce, œro dek trans po rtu, czas).
Na le ¿y d¹¿yæ do udzie le nia po mo cy ma ksy ma l nie du ¿ej li cz bie osób przy u¿y ciu

do stê p nych œro d ków18. W tym celu or ga ni zu je siê pun kty ra tow ni c twa me dy cz ne go.

Ra tow ni c two me dy cz ne

Ra tow ni c two me dy cz ne (w wa run kach poza szpi ta l nych) w sy tu a cjach kry zy -
so wych mog¹ pro wa dziæ upra w nie ni ra to w ni cy z in nych pod mio tów w³¹czo nych 
do sy ste mu19 w sy tu a cjach:
l bra ku kwa lifi ko wa nej po mo cy me dy cz nej, gdy per so nel s³u¿by zdro wia nie

do tar³ do mie j s ca zda rze nia,
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17  Sy stem  START – po wsta³ w la tach 80. XX wie ku  w Ka li fo r nii – sy stem se gre gacy j ny START
od:  si m p le tria ge and ra pid tre a t ment  – pro sta se gre ga cja i pro ste le cze nie.

18  Usta wa o sta nie klê ski ¿y wio³owej (Dz. U. z dnia 22 maja 2002 r.): Art. 22. 1. Je ¿e li si³y i œro d ki,
któ ry mi dys po nu je wójt (bu r mistrz, pre zy dent mia sta), (...) s¹ nie wy sta r czaj¹ce, mo ¿ na wpro wa dziæ
obo wi¹zek œwia d czeñ oso bi s tych i rze czo wych ...

19  Sy stem – krajo wy sy stem ratow niczo -gaœ ni czy, któ ry jest orga ni zo wa ny na trzech po zio mach:
po wia to wym, wo je wó dz kim i krajo wym.



l bra ku mo ¿ li wo œci wy ko rzy sta nia per so ne lu s³u¿by zdro wia na mie j s cu zda -
rze nia, gdy do stêp do po szko do wa nych jest mo ¿ li wy ty l ko dla stra¿a ków-ra -
tow ni ków przy wy ko rzy sta niu sprzê tu spe cjali sty cz ne go,
gdy zda rze nie ma ce chy nag³ego zda rze nia z du¿¹ liczb¹ po szko do wa nych,

któ re go sku t ki prze kra czaj¹ mo ¿ li wo œci ich opa no wa nia w ra mach ru ty no wej
dzia³al no œci w³aœci wych tery to ria l nie s³u¿b me dy cz nych.

Or ga ni za cja ra tow ni c twa me dy cz ne go ma na celu za pe w nie nie ci¹ g³o œci i spój -
no œci pro ce su ra to wa nia po szko do wa nych i za gro ¿o nych lu dzi na mie j s cu zda -
rze nia, w cza sie trans po rtu oraz w wa run kach szpi ta l nych. 

Ra tow ni c two me dy cz ne mo¿e byæ rea li zo wa ne przez jed no stki sy s te mu
ratow niczo- gaœni cze go, je ¿e li dys po nuj¹ one ze spo³ami ra tow ni c twa me dy cz ne -
go (pod sta wo wym lub spe cjali sty cz nym), w sk³ad któ rych wchodz¹ oso by upra w -
nio ne do udzie la nia po mo cy przed le ka r skiej i dzia³aj¹ na po le ce nie lub w po ro zu -
mie niu z le ka rzem.

Przed siê w ziê cia leczni czo-e wakua cyj ne rea li zo wa ne s¹ przez jed no stki spo -
³ecz nej s³u¿by zdro wia, któ re w ra zie po trze by wspie ra ne s¹ przez ze spo³y me dy -
cz ne20 kie ro wa ne (do po mo cy) przez nad rzêd ne or ga ny ad mi ni stra cji. 

Za kres po mo cy me dy cz nej udzie la nej ran nym i cho rym za le ¿y od mie j s ca
(szcze b la) gdzie jest ona udzie la na. Z tre œci przed siê w ziêæ rea li zo wa nych na po -
szcze gó l nych po zio mach opie ki me dy cz nej wy ni ka, ¿e ma ona cha ra kter pro gre -
sy w ny, po czy naj¹c od pie r wszej po mo cy udzie lo nej na mie j s cu zda rze nia (zra nie -
nia)21, a¿ do fi na l nej po mo cy spe cjali sty cz nej, gdy pa cjent (ran ny lub cho ry)
zna j dzie siê w pun kcie (urz¹dze niu me dy cz nym) do ce lo wym.

Sy stem ewa ku a cji me dy cz nej i efe kty w ne go le cze nia po wi nien byæ do stê p ny 
(go to wy do uru cho mie nia) od pocz¹tku za ist nie nia sy tu a cji kry zy so wej, tj. jego
przy go to wa nie do dzia³ania po win no za ko ñ czyæ siê w okre sie za gro ¿e nia. 

Ewa ku a cja me dy cz na, w tym szcze gó l nie œro d ki ewa ku a cji me dy cz nej musz¹
byæ do sto so wa ne do sta nu kli ni cz ne go pa cjen ta (sta nu zra nie nia, za awan so wa nia
cho ro by).

Oz na cza to, ¿e w przy pa d kach ciê ¿ kich, gdy czas ewa ku a cji pa c jen ta de cy do -
waæ bê dzie o ura to wa niu jego ¿y cia i zdro wia, po win ny to byæ spe cja li sty czne œrod -
ki ewa ku a cji (sa mo cho dy sa ni ta r ne, œmig³owce sa ni ta r ne). 

Na to miast w przy pa d ku ewa ku a cji lek ko ran nych mog¹ byæ sto so wa ne œro d ki
trans po rto we ogó l ne go prze zna cze nia.

W pro ce sie ewa ku a cji me dy cz nej isto t nym jest rów nie¿ za pe w nie nie pa cjen -
tom wa run ków ade k wa t nych do sta nu ich zdro wia (np. bar dzo ciê ¿ ko ran ni,
z uwa gi na za gro ¿e nie ich ¿y cia, cza sa mi mog¹ byæ ewa ku o wa ni ty l ko trans po -
rtem po wie trz nym), a ta k ¿e do tem pe ra tu ry oto cze nia (np. pod czas ni skich te m -
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20  Wœród tych ze spo³ów mog¹ byæ rów nie¿ ze spo³y me dy cz ne re so r to wych s³u¿b zdro wia
(MSWiA, MON).

21  Jest to po moc przed le ka r ska udzie la na w ra mach po mo cy oso bi stej lub wza je mnej oraz przez sa -
ni ta riu szy i fe l cze rów.



pe ra tur ko nie cz ne s¹ ogrze wa ne sa mo cho dy sa ni ta r ne oraz do da t ko we wy po sa ¿e -
nie pa cjen tów w koce, œpi wo ry i ciep³¹ od zie¿).

2.4. Za bez pie cze nie lo gi sty cz ne ewa ku a cji lud no œci, zwierz¹t i mie nia

Ewa ku a cja to zor gani zo wa ne prze mie sz cze nie lu dzi, cza sem wraz z do by t -
kiem, z mie j s ca, w któ rym wy stê pu je za gro ¿e nie, na ob szar bez pie cz ny. Mo¿e byæ 
za rów no dzia³aniem na sto sun ko wo nie wielk¹ ska lê, jak na przyk³ad wy pro wa -
dze nie lu dzi z po je dyn cze go bu dyn ku za gro ¿o ne go po ¿a rem, jak rów nie¿ mo¿e
sta no wiæ du¿¹ i z³o¿on¹ akcjê lo gi styczn¹, jak w przy pa d ku te re nów do tkniê tych
¿y wio³em – po wódŸ.

W przy pa d ku wyst¹pie nia klêsk ¿y wio³owych na roz leg³ym te re nie prze wóz
ekip ra to w ni czych i sprzê tu w celu szy b kiej in ter we ncji na naj bar dziej za gro ¿o -
nych od cin kach na bie ra szcze gó l ne go zna cze nia. Za da nia te wy ko ny wa ne s¹
zwy kle na wez wa nie z za gro ¿o ne go od cin ka i musz¹ byæ wy ko na ne w kró t kim
cza sie.

Ewa ku a cja oz na czaæ mo¿e je dyn¹ szan sê na ura to wa nie ¿y cia. Przy re a li za cji
tego pro ce su na le ¿y sto so waæ za sa dê do bro wol no œci (chy ba, ¿e w okre œlo nych sy -
tu a cjach prze pi sy sta no wi¹ ina czej). To oby wa tel de cy du je czy chce pod daæ siê
pro ce so wi ewa ku a cji czy te¿ nie. 

Ewa ku a cja jest jed nym ze œro d ków zbio ro wej ochro ny lud no œci i ma na celu
ochro nê ¿y cia i zdro wia lu dzi, zwierz¹t, ra to wa nie mie nia, w tym za by t ków ru -
cho mych oraz wa ¿ nej do ku men ta cji, w przy pa d ku wyst¹ pienia wsze l kie go ro dza -
ju za gro ¿eñ. 

Ko nie cz noœæ jej prze pro wa dze nia mo¿e mieæ mie j s ce w ró ¿ nych sta diach nie -
bez pie czne go zda rze nia. W pra kty ce naj czê œciej prze pro wa dza si³ ewa ku a cji osób 
po szko do wa nych lub bez po œred nio za gro ¿o nych (ta k ¿e ich za gro ¿o ne go mie nia)
po wyst¹pie niu nie bez pie czne go zda rze nia (np. po ¿a ru, wy bu chu lub in ne go
mie js co we go za gro ¿e nia) w obie ktach lub za gro ¿o nym te re nie. Ewa ku a cja mo¿e
mieæ cha ra kter pre wen cy j ny, tzn. byæ pro wa dzo na z te re nów i obie któw, w sto -
sun ku do któ rych stwier dzo no sym pto my zbli ¿aj¹cego siê za gro ¿e nia, np.
zwi¹ zanego z roz prze strze nia niem si³ za ist nia³ych zda rzeñ nie bez pie cz nych (po -
wódŸ, ka ta stro fa che mi cz na) i w ta kim przy pa d ku mó wi my o ewa ku a cji do ra Ÿ nej.

Ewa ku a cja po le ga na prze mie sz cze niu siê lud no œci, zwierz¹t i trans po rcie mie -
nia z re jo nów w któ rych wy stê puj¹ za gro ¿e nia do miejsc bez pie cz nych. Z uwa gi
na uwa run ko wa nia zwi¹zane z ro dza jem i skal¹ za gro ¿e nia mo ¿e my wy ró ¿ niæ
ewa ku a cjê I, II, III sto p nia.

Ewa ku a cja I sto p nia po le ga na niezw³ocz nym prze mie sz cze niu lud no œci,
zwierz¹t, mie nia z ob sza rów/miejsc, w któ rych wyst¹pi³o nag³e, nie prze wi dzia ne
bez po œred nie za gro ¿e nie poza stre fê za gro ¿e nia. Re a li zu je siê ja na ty ch miast po
za ist nie niu za gro ¿e nia dla ¿y cia, zdro wia, i mie nia. Or ga ni zu je siê j¹ na po le ce nie 
wó j ta, bu r mi strza (pre zy den ta mia sta).
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Ewa ku a cja II sto p nia po le ga na uprze d nio przy go to wa nym pla no wym prze mie -
sz cze niu lud no œci, zwierz¹t, mie nia z re jo nów przy leg³ych do zak³adów, obie k -
tów hydro tech ni cz nych, ze stref za le wo wych oraz re jo nów przy leg³ych do in nych 
obie któw sta no wi¹cych po ten cja l ne za gro ¿e nie dla lud no œci, zwierz¹t lub mie nia
w przy pa d ku ich usz ko dze nia lub awa rii. Re a li zu je siê j¹ w sy tu a cji wyst¹pie nia
sym pto mów ta kie go za gro ¿e nia. 

Ewa ku a cja III sto p nia po le ga na uprze d nio przy go to wa nym prze mie sz cze niu
lud no œci, zwierz¹t, mie nia, pod czas pod wy ¿sza nia sta nu go to wo œci ob ron nej pa -
ñ stwa. Pro wa dzo na jest w cza sie za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa i wo j ny.

Po ten cja l ne za gro ¿e nia mog¹ po wo do waæ ko nie cz noœæ ewa ku a cji z ob sza rów
(stref) za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa lud no œci, mie nia i zwie rz¹t. W zwi¹zku z po -
wy ¿szym na le ¿y opra co waæ za³¹cznik fun kcjo na l ny, opi suj¹cy spo sób ewa ku a cji
za gro ¿o nej lud no œci oraz zwierz¹t, za pe w nie nie im mie j s ca cza so we go po by tu,
¿y w no œci, za wie raj¹cy ewen tu a l ne mo dy fi ka cje dla ró ¿ nych za gro ¿eñ, od nosz¹ce
siê do mie j s ca ewa ku a cji, cza su jej re a li za cji oraz ska li.

Plan ewa ku a cji bêd¹cy ele men tem sk³ado wym pla nu zarz¹dza nia kry zy so we -
go po wi nien okre œlaæ w szcze gó l no œci:
l obie kty i ob sza ry prze wi dzia ne do ewa ku a cji, w za le ¿ no œci od mo ¿ li wo œci do

za ist nie nia za gro ¿eñ,
l li cz bê osób prze wi dzia nych do ewa ku a cji,
l kry te ria wy zna cza nia osób do ewa ku a cji, w tym ko le j noœæ ewa ku a cji oraz oso -

by, któ re z ró ¿ nych wzglê dów nie pod le gaj¹ ewa ku a cji (je ¿e li taka sy tu a cja
wy stê pu je),

l osza co wa nie mo ¿ li wo œci ska li samo ewa ku a cji, w tym kie run ków i miejsc
prze mie sz cze nia,

l oso by (or ga ny) upra w nio ne do zarz¹dza nia ewa ku a cji,
l spo so by te ch ni ki og³asza nia ewa ku a cji,
l tra sy oraz do ce lo we mie j s ca prze mie sz cze nia ewa ku o wa nej lud no œci i mie nia,
l oso by (gru py osób, ze spo³y, fo r ma cje itd.) odpo wie dzia l ne za prze pro wa dze -

nie ewa ku a cji,
l ze spo³y zbiór ki osób ewa ku o wa nych,
l ze spo³y za³adun ku na œro d ki trans po rtu,
l ze spo³y wy³ado w cze,
l ze spo³y roz dzie l cze,
l szcze gó³owe wy ka zy i spo sób re a li za cji za dañ pro wa dzo nych w wy zna czo nych 

pun ktach przez po szcze gó l ne ze spo³y,
l spo sób za bez pie cze nia i ochro ny opu sz czo nych re jo nów,
l ze sta wie nie pla no wa nych œro d ków trans po rtu, wy ty po wa nych miejsc cza so -

we go po py tu oraz Ÿród³a i tryb po zy ski wa nia ma te ria ³ów i œro d ków lo gi sty cz -
nych,
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l spo sób po wro tu osób oraz mie nia do miejsc sta³ego za mie sz ka nia lub lo ka li -
za cji po usta niu za gro ¿e nia,

l or ga ni za cja ³¹czno œci i spo sób kie ro wa nia pro ce sem ewa ku a cji,
l inne dane wed³ug po trzeb.

W kon te k œcie pun ktu do tycz¹cego osób odpo wie dzia l nych za prze pro wa dze -
nie ewa ku a cji na le ¿y prze de wszy stkim okre œliæ:
l oso by odpo wie dzia l ne za wy zna cze nie (zgod nie z za³o¿e nia mi pla ni sty czny mi 

lub do ra Ÿ nie, w przy pa d ku nie mo ¿ no œci za sto so wa nia tych wy ty cz nych)
miejsc ewa ku a cji po szcze gó l nych grup lud no œci oraz wska zy wa nie spo so bu
i tras prze mie sz cza nia,

l ze spó³ ewiden cyjno -infor macyj ny,
l ze spo³y po mo cy me dy cz nej,
l ze spo³y kie ro wa nia ru chem na tra sach ewa ku a cji,
l ze spo³y porz¹dko wo -o chron ne, odpo wie dzia l ne m.in. za ochro nê pozo sta wio -

ne go mie nia, egze k wo wa nie na ka zu ewa ku a cji,
l ze spo³y po mo cy lo gi sty cz nej, w tym te ch ni cz nej.

Czyn no œci ewa kua cy j ne na le ¿y roz pocz¹æ bez po œred nio po stwier dze niu za -
gro ¿e nia (np. za uwa ¿e niu po ¿a ru) i stwier dze niu, ¿e za gro ¿o ne jest ¿y cie lub
zdro wie cz³owie ka oraz mie nia. 

Po dej muj¹c de cy zjê o prze pro wa dze niu ewa ku a cji, na le ¿y ko nie cz nie pa miê -
taæ, ¿e:
1) trze ba usta liæ li cz bê osób do ewa ku a cji,
2) zdo byæ in fo r ma cje o sta nie zdro wia za gro ¿o nych osób,
3) w pie r wszej ko le j no œci na le ¿y ewa ku o waæ lu dzi z po mie sz czeñ, w któ rych po -

wsta³ po ¿ar i po mie sz czeñ bez po œred nio za gro ¿o nych po ¿a rem,
4) na le ¿y dok³ad nie wska zaæ dro gi ewa kua cy j ne.

Roz po czy naj¹c ewa ku a cjê trze ba dok³ad nie poin fo r mo waæ lu dzi o za ist nia³ej
sy tu a cji, wska zaæ kie ru nek i spo sób opu sz cze nia re jo nów za gro ¿o nych.

Po wia da mia nie lud no œci o ewa ku a cji na stê pu je w fo r mie ko mu ni ka tów. Do
ich og³osze nia wy ko rzy stu je siê  spo sób zwy cza jo wo przy jê ty w da nej spo³ecz no -
œci, a ta k ¿e œro d ki ma so we go prze ka zu (lo ka l ne ra dio i te le wi zja, ob wie sz cze nia,
ulo t ki itp.). Po po wia do mie niu o ewa ku a cji I i II sto p nia, mie sz ka ñ cy pod le -
gaj¹cy temu pro ce so wi zo bo wi¹zani s¹ przy go to waæ siê do opu sz cze nia re jo nu za -
gro ¿o ne go. 

Po win ni za braæ ze sob¹ nie zbêd ne do ku men ty, rze czy oso bi ste, pod rêczn¹
ap te cz kê oraz ¿y w noœæ na trzy dni. Ba ga¿ po wi nien byæ spa ko wa ny w spo sób
umo ¿ li wiaj¹cy ³atwe jego prze no sze nie. Ogó l na waga ba ga ¿u nie po win na prze -
kra czaæ 20 kg na oso bê do ros³¹. Opu sz cza ne mie sz ka nia na le ¿y za bez pie czyæ po -
przez wy³¹cze nie gazu, œwiat³a, wy ga sze nie pie ców, dok³adne za mkniê cie drzwi
i okien itp. Wska za ne jest po zo sta wie nie oso bom za bez pie czaj¹cym domy i mie sz -
ka nia ad re sów po by tu  w pla no wa nych re jo nach roz mie sz cze nia po ewa ku a cji. Po 
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ta kim przy go to wa niu na le ¿y udaæ siê do wy zna czo nych miejsc roz mie sz cze nia
ze spo³ów zbió rek i ewiden cyjno -infor macyj nych. Ro dzi ce (opie ku no wie) po win -
ni w³o¿yæ do kie sze ni dzie ci ka r tkê pa pie ru z in fo r macj¹ nt. imie nia i na zwi ska
dzie cka, ro dzi ców oraz ad re su za mie sz ka nia, nu me ru tel. kon ta kto we go (w mia rê 
mo ¿ li wo œci in fo r ma cjê nt. gru py krwi i ewen tu a l nych prze wlek³ych scho rzeñ).
Oso by opu sz cza j¹ce re jo ny za gro ¿o ne w³as ny mi œro d ka mi trans po rtu udaj¹ siê
bez po œred nio do miejsc za kwa tero wa nia.

Przy ewa ku a cji lud no œci trans po rtem sa mo cho do wym prze wi du je siê ewen tu -
a l noœæ prze wo zów ro ta cy j nych w ki l ku re j sach, uw z glêd niaj¹c li cz bê miejsc w po -
ja z dach, oraz mo ¿ li woœæ prze wo zu 50 kg ba ga ¿u na ka¿d¹ osobê.

Ewa ku a cja od by wa siê w ko lu mnach licz¹cych do 10 po ja z dów w ko lu m nie, ze 
œred ni¹ prê d ko œci¹ 20 km/h. W ka ¿ dym po je Ÿ dzie sa mo cho do wym wy zna cza siê
oso bê od po wie dzialn¹ za zna j duj¹cych siê w nim lu dzi. Prze wod nik ko lu m ny po -
wi nien znaæ tra sê, wa run ki prze ja z du t¹ tras¹ i dys po no waæ jej szki cem. Za bez -
pie cze nie te ch ni cz ne ewa ku a cji lud no œci sta no wi¹ ze spo³y po mo cy lo gi sty cz nej,
w tym te ch ni cz nej i œro d ki ³¹czno œci, w któ re po win ny byæ wy po sa ¿o ne or ga na
i e le men ty orga niza cy j ne ewa ku a cji (przy jê cia) lud no œci. 

Ele men ty or ga ni za cji ewa ku a cji
Dla spra w ne go prze bie gu pro ce su ewa ku a cji (przy jê cia) lud no œci two rzy siê

na stê puj¹ce ele men ty orga niza cy j ne (rys. 5):
a) w re jo nach ob jê tych ewa ku acj¹:

– ze spo³y ewiden cyjno -infor macyj ne (ZEI),
– ze spo³y zbiór ki (ZZb),
– ze spo³y za³ado w cze na œro d ki trans po rtu (ZZ),
– ze spo³y po mo cy me dy cz nej (ZPM),

b) na tra sach ewa ku a cji:
– ze spo³y po mo cy me dy cz nej (ZPM),
– ze spo³y po mo cy lo gi sty cz nej, w tym te ch ni cz nej (ZPL),

c) w do ce lo wym mie j s cu prze zna cze nia:
– ze spo³y wy³ado w cze (ZW),
– ze spo³y roz dzie l cze (ZR),
– ze spo³y po mo cy me dy cz nej (ZPM).
Po do b nie jak pod czas ewa ku a cji ran nych i cho rych, tak i tu, w za kre sie za dañ

lo gi sty ki trans po rtu jest:
l wy bór œro d ków trans po rtu (na le ¿y do braæ w³aœci wy œro dek trans po rtu do za -

ist nia³ej sy tu a cji),
l wy bór sprzê tu trans po rto we go (wy bra ny sprzêt trans po rto wy po wi nien mieæ

od po wied nie pa ra me try i byæ spra w ny),
l mini ma li za cja ko sztów trans po rtu (po win no siê d¹¿yæ do ob ni ¿e nia ko sztów

trans po rtu do mi ni mum – na le ¿y po rów naæ mo ¿ li wo œci ró ¿ nych firm i mo de li 
sprzê tu, tak aby nie trac¹c na ja ko œci us³ugi i in nych wa ¿ nych dla nas czyn ni -
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kach (np. dany œro dek trans po rtu musi po sia daæ od po wied ni¹ ³ado w noœæ, wy -
braæ w³a œci wy trans port),

l usta le nie tras – ko nie cz ne jest usta le nie ob ja z dów i ob wod nic, któ re bêd¹ omi -
ja³y mie j s ce zda rze nia. Wa ¿ ne jest rów nie¿ przy go to wa nie od po wied nich
dróg prze ja z du dla s³u¿b ra to w ni czych bior¹cych udzia³ w akcji, tak, aby jak
naj szy b ciej do tar³y do mie j s ca zda rze nia, nie na po ty kaj¹c na dro dze ¿ad nych
prze szkód (np. zbyt w¹ska uli ca, ko rek, no œ noœæ mo stów i wia du któw itp.).

W za le ¿ no œci od sy tu a cji za da nia lo gi sty cz ne mog¹ re a li zo waæ wy dzie lo ne ze -
spo³y przed siê biorstw trans po rto wych, po go to wia ko mu nal ne go, s³u¿by zdro -
wia, ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej, stra ¿y mie j skich i gra ni cz nych, po li cji, wo j ska
itp. Do dzia³añ lo gi sty cz nych w³¹cza ne s¹ te¿ or ga ni za cje po zarz¹dowe, fo r ma cje
ob ro ny cy wi l nej i lud noœæ mie j s co wa.

Uz na je siê, ¿e ewa ku a cja jest za ko ñ czo na, gdy ca³a ewa ku o wa na lud noœæ zo -
sta³a za kwa tero wa na w pla no wa nych re jo nach roz mie sz cze nia.

W re jo nach roz mie sz cze nia ewa ku o wa nej lud no œci opie kê medy cz no - sa ni -
tarn¹ spra wuj¹ te re no we jed no stki s³u¿by zdro wia. Opie kê sanitar no-epi demio -
lo giczn¹ or ga ni zu je siê na ba zie po wia to wej sta cji sanitar no-epi demiolo gicz nej.  

Ze spó³ po mo cy lo gi sty cz nej (ZPL) or ga ni zu je siê w celu logi sty cz ne go za -
bez pie cze nia pro ce su ewa ku a cji, w tym ci¹g³oœci ru chu po ja z dów. Two rzy siê je
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na ba zie sta cji obs³ugi i wa r szta tów sa mo cho do wych roz mie sz czo nych na tra sach 
ewa ku a cji lud no œci oraz in nych mie j s cach po zwa laj¹cych na sku te cz na re a li za cjê
przed siê w ziêæ lo gi sty cz nych ta kich jak ¿y w noœæ, za opa trze nia w wodê i inne.

Stru ktu ra orga niza cy j na ZPL mo¿e byæ na stê puj¹ca:
l kie ro w nik ze spo³u,
l se k cja po mo cy te ch ni cz nej,
l spe cja li œci.

Sk³ad oso bo wy ze spo³u po wi nien za pe w niæ usu nie cie awa rii w po ja z dach
prze wi dzia nych do wy ko rzy sta nia w pro ce sie ewa ku a cji lud no œci lub ho lo wa nie
ich do wa r szta tów na pra wczych. ZPL po wi nien dys po no waæ ru cho mym wa r szta -
tem sa mo cho do wym oraz sa mo cho dem ho lo w ni czym oraz in nym sprzê tem w za -
le ¿ no œci od rea li zo wa nych za dañ lo gi sty cz nych. Kie ro w nik ZPL po wi nien dys -
po no waæ œro d ka mi ³¹czno œci te ch ni cz nej (radio tele foni cz nej) do od bio ru
in fo r ma cji o awa r iach po ja z dów.

Za bez pie cze nie so cjal no- byto we or ga ni zuj¹ sze fo wie OC: po wia tu i tych
gmin, na te re nie któ rych pla no wa ne jest roz mie sz cze nie ewa ku o wa nej lud no œci.
Za bez pie cze nie so cjal no- byto we obe j mu je za kwa tero wa nie oraz za opa trze nie
w nie z bêd ne ar ty ku³y kon sum pcy j ne (¿y w noœæ, wodê, od zie¿, ene r giê itp.). Do
za kwa tero wa nia ewa ku o wa nej lud no œci wy ko rzy stu je siê: oœro d ki wcza so we,
domy wy po czyn ko we, ho te le, in ter na ty, œwie t li ce i inne po mie sz cze nia na daj¹ce
siê do tego celu. W ra zie po trze by lud noœæ ewa ku o wan¹ do kwa te ru je siê do lud -
no œci mie j s co wej. Jako no r mê za kwa tero wa nia przy j mu je siê 2–3 m2 po wie rz ch ni
mie sz ka l nej na osobê. 

Do za opa try wa nia ewa ku o wa nej lud no œci w pro du kty ¿y w no œcio we, wy ko -
rzy stu je siê sieæ han d lu deta li cz ne go i hu r to we go oraz pun kty zbio ro we go ¿y wie -
nia. Ewa ku o wa na lud noœæ zo bo wi¹zana jest do za bra nia ¿y w no œci na okres 3 dni.
W ra zie wpro wa dze nia sy ste mu re gla men towa nia za opa trze nia, te re no wa ad mi -
ni stra cja sa morz¹dowa wy da je ewa ku o wa nej lud no œci bony (ta lo ny) na pod sta -
wie od cin ków „C” kart ewa ku a cji22. 

W tra kcie prze pro wa dza nia ewa ku a cji na le ¿y, za le ¿ nie od jej sto p nia i ska li, ewi -
den cjo no waæ za rów no lud noœæ jak i zwie rzê ta oraz mie nie. Ka r ty ewa ku a cji s¹ dru -
ka mi œcis³ego za ra cho wa nia or ga nu ad mi ni stra cji pu b li cz nej (gmi ny). Za ewi den cjê
ewa ku o wa nych pod mio tów oraz jej przy go to wa nie od po wia daj¹ w³aœci cie le lub
zarz¹dcy mie nia oraz or ga ny ad mi ni stra cji pu b li cz nej (wó j to wie, bu r mi strzo wie).
Do ku ment ewi den cy j ny oby wa te la na czas ewa ku a cji sta no wi ka r ta ewa ku a cji.

Po przy by ciu na mie j s ce cza so we go za kwa tero wa nia oso ba ewa ku o wa na po ka -
zu je czêœæ C ka r ty ewa ku a cji ze spo³owi ewiden cyjno -infor macyjne mu w gmi nie
(dzie l ni cy) w³aœci wej dla mie j s ca. Czêœæ A ka r ty po zo sta je w dys po zy cji oso by,
któ ra j¹ po bra³a.
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22  Ka r tê ewa ku a cji wy daj¹ ze spo³y ewiden cyjno -infor macyj ne w gmi nie (dzie l ni cy) w³aœci wej dla
mie j s ca fa kty cz ne go po by tu oso by ewa ku o wa nej. Ka r ta sk³ada siê z trzech czê œci: A, B, C. Czêœæ B ka r -
ty po zo sta je w dys po zy cji po wy ¿szych ze spo³ów, dwie po zo sta³e czê œci otrzy mu je oso ba ewa ku o wa na.



W przy pa d ku nie mo ¿ no œci ode bra nia ka r ty ewa ku a cji w gmi nie (dzie l ni cy)
w³aœci wej dla mie j s ca fa kty cz ne go po by tu, oso ba ewa ku o wa na zg³asza siê w celu
otrzy ma nia ka r ty ewa kua cy j nej do ze spo³u ewiden cyjno -infor macyjne go w miejs -
cu cza so we go za kwa tero wa nia.

3. Zarz¹dza nie lo gi sty cz ne w sy tu a cjach kry zy so wych

Z de fi ni cji, zarz¹dza nie lo gi sty cz ne jest umie jê t no œci¹ do sto so wa nia, sto so w -
nie do po trzeb, dzia³añ lo gi sty cz nych w cza sie i prze strze ni, a co za tym idzie
musi dys po no waæ od po wied nim po ten cja³em (rys. 6). W gru pie za bez pie cze nia
logi sty cz ne go s¹ spe cja li œci od spraw: za opa trze nia, us³ug gospo darczo - by to wych 
oraz trans po rtu, na to miast w gru pie opie ki zdro wo t nej i po mo cy socja lno- by to -
wej – spe cja li œci do spraw: przed siê w ziêæ ewakua cyjno- lecz ni czych, sa ni ta r no-
-hi gie ni cz nych i prze ciwepi demi cz nych, za opa trze nia w sprzêt i ma te ria³y me dy -
cz ne oraz po mo cy socja lno- by to wej.

Pla nuj¹c za bez pie cze nie lo gi sty cz ne po win no siê w pie r wszej ko le j no œci uw z glêd -
niaæ wy ko rzy sta nie za so bów lo gi sty cz nych in fra stru ktu ry wy stê puj¹cej na da nym
te re nie. Za so ba mi tymi s¹: mie j s co we ma ga zy ny i sk³ady za opa trze nia (¿y w no œci,
pa liw p³yn nych i sta³ych, ma te ria³ów me dy cz nych i sa ni ta r nych, od zie ¿y), wa r sz -
ta ty i zak³ady re mon to we, przed siê bio r stwa trans po rto we, zak³ady œwiadcz¹ce
us³ugi go spo da r cze i by to we (jad³o da j nie, re sta u ra cje, pie ka r nie, prze twó r nie spo -
¿y w cze, ho te le, in ter na ty), a ta k ¿e ró ¿ ne obie kty in fra stru ktu ry (bu dyn ki, bu do w le).

W do sta wach za opa trze nia dla lud no œci po szko do wa nej prio ry te to we zna cze -
nie ma woda do pi cia oraz pod sta wo we ar ty ku³y ¿y w no œcio we. W za le ¿ no œci od
sy tu a cji do sta r cza ne s¹ rów nie¿ ar ty ku³y po wszech ne go u¿y t ku, no œ ni ki ene r gii,
sprzêt prze ciw po¿a ro wy itp.

Œro d ki za opa trze nia mog¹ po cho dziæ z za so bów mie j s co wych, pa ñ stwo wych
re zerw ma te ria³owych, za mó wieñ u wy ty po wa nych do sta w ców oraz ze œwia d czeñ 
rze czo wych i po mo cy huma ni ta r nej. W sy tu a cjach kry zy so wych za bez pie cze nie
lo gi sty cz ne opie raæ siê bê dzie g³ów nie na mie j s co wych ma ga zy nach i sk³adach
za opa trze nia, wa r szta tach re mon to wych, przed siê bio r stwach trans po rto wych,
zak³adach œwiadcz¹cych us³ugi go spo da r cze i me dy cz ne (rys. 7).

W ra zie wy stê po wa nia nie do bo ru ma te ria³ów pro wa dzo na jest ich re gla-
men ta cja. Re gla men ta cja za so bów za opa trze nia i us³ug lo gi sty cz nych wy ni ka
z po trze by ra cjo nal ne go go spo daro wa nia t¹ czê œci¹ po ten cja³u logi s ty cz ne go,
szcze gó l nie w sy tu a cjach nie do bo ru, a ta k ¿e ma na celu za pe w nie nie do staw za -
opa trze nia i œwia d cze nia us³ug mo ¿ li wie wszy st kim po szko do wa nym.

Prio ry te ty do staw za opa trze nia i œwia d cze nia us³ug lo gi sty cz nych s¹ ko nie cz -
no œci¹ wy ni kaj¹c¹ z fa ktu, ¿e po moc lo gi sty cz na nie mo¿e jed no cze œ nie do trzeæ
do wszy stkich po szko do wa nych, a ponad to ko le j noœæ (pi l noœæ) udzie le nia tej po -
mo cy po szcze gó l nym gru pom po szko do wa nych zwy kle jest ró ¿ na wy ni kaj¹ca
ze ska li szkód.

60 Zeszyty Naukowe SGSP nr 55 (3) 2015



Rys. 6. Dys po no wa nie po ten cja³em za si la nia logi sty cz ne go23

Wspa r cie lo gi sty cz ne udzie la ne przez nad rzêd ne or ga ny ad mi ni stra cji pu b li -
cz nej po win no byæ uwz glê d nio ne w pro gno zo wa niu i pla no wa niu za bez pie cze nia 
logi sty cz ne go po szko do wa nej lud no œci. Umo ¿ li wi to ogra ni cze nie wy ko rzy sta -
nia w³as ne go po ten cja³u logi sty cz ne go, a co za tym idzie, ob ni ¿e nie zwi¹za nych
z nim ko sztów. 
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23  S. Dwo re cki, Opty ma li za cja pro ce dur, dys lo ka cji baz i do sko na le nie roz wi¹zañ te ch ni cz nych
sprzê tu sto so wa ne go przez pol skie s³u¿by ra to w ni cze w za kre sie prze ciw dzia³ania za gro ¿e niom na tu ra l -
nym ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem po wo dzi (rê ka wy prze ciwpo wo dzio we). Spra wo z da nie z re a li za -
cji pro je ktu roz wo jo we go 0013/R/ID2/2011/01. SGSP, Wa r sza wa 2013, s. 41.



Rys. 7. Za pe w nie nie go to wo œci do re a li za cji za dañ lo gi sty cz nych24

Po nie wa¿ ka ¿ de zda rze nie lo so we jest inne pod wzglê dem: przy czy ny (Ÿród-
³a), cha ra kte ru, za siê gu, ska li, sku t ków, to wy ma ga od po wie d nie go, do za ist nia³ej 
sy tu a cji, zarz¹dza nia za so ba mi zasi le nio wy mi w kon kre t nej (rze czy wi stej) sy tu a -
cji (rys. 8). 
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24  Ta m ¿e, s. 39.



Rys. 8. Pro ce du ra dys try bu cji za so bów za si le nio wych25

S¹sie dzi s¹ naj bli ¿ szym pa r t ne rem, któ ry w kró t kim cza sie (na za sa dzie wza je -
mno œci) mo¿e udzie liæ wspa r cia logi sty cz ne go. Wy ko rzy sta nie œwia d czeñ oso bi s -
tych i rze czo wych wy ni ka z do stê p no œci tych œwia d czeñ w te re nie. 

Spe cy fik¹ zarz¹dza nia logi sty cz ne go w sy tu a cjach kry zy so wych jest to, ¿e
orga ni zo wa ne do sta wy za opa trze nia oraz œwia d czo ne us³ugi musz¹ byæ przy go to -
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25  B. Ko so wski, Ana li za po trzeb za opa trze nio wych i ro dza jów œwia d czo nych us³ug lo gi s ty cz nych
dla po szcze gó l nych jed no stek (pod mio tów) ucze st nicz¹cych w wielo pod mio to wych akcjach ra to w ni -
czych, w za le ¿ no œci od ro dza ju wy stê puj¹cych za gro ¿eñ kry zy so wych. Pro jekt badaw czo- rozwo jo wy
nr DOBR-BIO4/047/13419/2013. Wa r sza wa 2014.



wa ne w spo sób uw z glêd niaj¹cy ist niej¹ce lo ka l ne (te re no we) za so by ma te ria³o -
wo- tech ni cz ne oraz pra wdo podo b ne zda rze nia lo so we (czyn ni ki sy tu a cji kry zy -
so wych).

Go to woœæ pod mio tu do re a li za cji za dañ za si la na logi sty cz ne go w sy tu a cji za -
gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa osób i in fra stru ktu ry uza le ¿ nio na jest od dok³ad no œci
pro gno zy po ten cja l nych za gro ¿eñ, a w fun kcji tego, okre œle nia stref (ob sza rów)
o na j wiê kszych stra tach. Sto so w nie do nich po win na byæ pro wa dzo na dys try bu -
cja za so bów za si le nio wych.

Roz po zna wa nie i pro gno zo wa nie za gro ¿eñ – chara kte ry sty ka i roz po zna wa nie
za gro ¿eñ lud no œci obe j mu je: za gro ¿e nia te ch ni cz ne, po ¿a ro we, che mi cz ne, eko -
lo gi cz ne, sy ste mo we i inne; Ÿród³a za gro ¿eñ i mia ry za gro ¿eñ; pro gno zo wa nie za -
gro ¿eñ; mo ni to ring po ¿a ro wy, mo ni to ring œro do wi ska, mo ni to ring che mi cz ny,
moni to ro wa nie za gro ¿eñ w œwie t le prze pi sów o Ob ro nie Cy wi l nej; mo ni to ring
w tran spo r cie ma te ria³ów nie bez pie cz nych, mo ni to ring ra dia cy j ny, mo ni to ring
sanitar no-epi de miolo gicz ny, mo ni to ring wete ryna ry j ny, mo ni to ring hy dro-
i mete oro lo gi cz ny oraz mo ni to ring im prez ma so wych.

Wie dza ta umo ¿ li wi okre œle nia ra cjo na l nej wie l ko œci w³aœci we go ro dza ju za -
so bów (za pa sów) za si le nio wych (pod wzglê dem asor ty men to wy i ilo œcio wym)
oraz ich zró¿ ni co wa ne roz mie sz cze nie w te re nie (rów nie¿ na po szcze gó l nych po -
zio mach zarz¹dza nia kry zy so we go)26.

Zna jo moœæ za siê gu stref za gro ¿e nia po zwo li na tak¹ lo ka li za cjê za so bów za si -
le nio wych, któ ra z jed nej stro ny zmi nima li zu je ewen tu a l ne stra ty w po ten cja le
lo gi sty cz nym, a dru giej stro ny za pe w ni efe kty w ne dzia³anie pod mio tów (bez
nad mie r nej zw³oki). Z tym mo¿e wi¹zaæ siê ko nie cz noœæ po dej mo wa nia de cy zji
do tycz¹cych:
l po je mno œci, li cz by, lo ka li za cji ma ga zy nów;
l bu do wy w³as nych ma ga zy nów;
l wy naj mu ob cej po wie rz ch ni sk³ado wa nia;
l or ga ni za cji po wie rz ch ni sk³ado wa nia – te ch no lo gii sk³ado wa nia;
l or ga ni za cji wewn¹trz maga zy no we go sy ste mu trans po rto we go;
l kom pute ro we go gro ma dze nia in fo r ma cji o sta nie ma ga zy no wym;
l kom pute ro we go gro ma dze nia in fo r ma cji o za mó wie niach (do sta wach);
l or ga ni za cji eks pe dy cji.

Ska lê tych pro ble mów mo ¿ na ogra ni czyæ, pro wadz¹c do in te gra cji po ten cja³u
Ob ro ny Cy wi l nej i bez pie cze ñ stwa cy wi l ne go w je den pod miot – ochro na lud no œci
i in fra stru k tu ry. Za pe w ni to te¿ w³aœci we fun kcjo no wa nie lo gi sty ki hu ma ni tar-
nej, m.in. po przez stwo rze nie wa run ków do efe kty w ne go pro ces pla no wa nia, ra cjo -
nal ne go maga zy no wa nia to wa rów i ma te ria³ów, re a li za cji i kon tro li spra w nych
przep³ywów (dys try bu cji), jak rów nie¿ po zy ski wa nia wia ry god nych in fo r ma cji
zwi¹za nych z po moc¹ po szko do wa nym oso bom (mie j s ce, ska la i cha ra kter po trzeb).
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26  Uza sa d nio nym jest two rze nie gmin nych, po wia to wych, wo je wó dz kich i cen tra l nych ma ga zy -
nów za so bów lo gi s ty cz nych. Ta kie przed siê w ziê cia od no to wa no np. w nie któ rych po wia tach.



Wnio ski

Wspó³cze s ne ro zu mie nie pro ce sów lo gi sty cz nych, to in te gra cja stru mie ni rze -
czo wych i info rma cy j nych oraz pa trze nie na pro ce sy za si le nio we dzia³añ ra to w -
ni czych po przez pry z mat tych stru mie ni, spra w no œci ich przep³ywu, a ta k ¿e ko -
sztów, ja kie za sob¹ poci¹gaj¹. W tym po jê ciu pro ce sów lo gi sty cz nych za wie ra siê
ta k ¿e za bez pie cze nie beha wio ra l ne i egzy sten cja l ne spo³ecze ñ stwa w sta nach za -
gro ¿e nia ¿y cia i zdro wia, jego po zio mu, ja ko œci, sku te cz no œci oraz za do wo le nia
lu dzi.

 Na zarz¹dza nie lo gi sty cz ne w sfe rze bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go sk³ada siê
fo r mu³owa nie stra te gii, pla no wa nie, ste ro wa nie i kon tro la pro ce sów przep³ywu
i ma gazy no wa nia za pa sów w celu jak naj le p sze go do sto so wa nia siê do po trzeb
i ich za spo ko je nia, w fun kcji ska li rze czy wi ste go za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa.

W zarz¹dza niu lo gi sty cz nym zwra ca siê szcze góln¹ uwa gê na uspra w nie nie dzia-
³ania pod mio tu w ob sza rze za opa try wa nia, pro ce sów maga zy no wa nia, œwia d cze nia
us³ug, trans po rtu oraz dys try bu cji – w od nie sie niu do okre œlo ne go us³ugo da w cy,
jak rów nie¿ na mode r ni za cjê kon ta k tów z zew nê trz ny mi ucze st ni ka mi dzia³añ, co
two rzy spra w ny i efe kty w ny ³añ cuch lo gi s ty cz ny (stru mieñ przep³ywu dóbr).

Utrzy my wa nie za so bów za si le nio wych w ma ga zy nie (hu r to w ni) jest ko rzy st -
ne wte dy, gdy ko szty wy ni kaj¹ce z ich nie do bo ru nie s¹ wiê ksze ni¿ ko szty
zwi¹zane z ich maga zy n o wa niem.

De cy zja o maga zy no wa niu (utrzy my wa niu za pa su) da ne go do bra za le ¿y od
stru ktu ry jego kon su m pcji (zu ¿y cia): przy kon su m pcji (zu ¿y ciu) re gu la r nym ofe -
ru je siê do sta wy zsyn chro ni zo wa ne z zu ¿y ciem, w przy pa d ku nie regu lar ne go zu -
¿y cia (kon su m p cji), a z ta kim bê dzie my mie li do czy nie nia w – indy widu a l ne za -
opa try wa nie, gdy wyst¹pi zapo trze bo wa nie w kon kre t nym mie j s cu, cza sie
i oko li cz no œciach (sy tu a cji).

Przy po dej mo wa niu de cy zji o se le kty w nym maga zy no wa niu, isto t ny jest sto -
su nek ilo œci ro dza jów i wa r to œci ma te ria³ów (w lo gi sty ce ma te r ia³owej) lub sto su -
nek ilo œci ar ty ku³ów i ob ro tu (w lo gi sty ce dys try bu cji) – me to da ABC i XYZ.

Za sa da sku te cz no œci, jako wiod¹ca za sa da obo wi¹zuj¹ca w lo gi sty ce
huma ni ta r nej, pre fe ru je spo sób i za kres u¿y cia do stê p nych si³ i œro d ków (za -
so bów lo gi sty cz nych) gwa ran tuj¹cy po my œl ne wy ko na nie za da nia. Jed no cze -
œ nie pod kre œla siê w niej, ¿e w sy tu a cjach kry zy so wych nie ma obo wi¹zku we -
ry fi ka cji de cy zji (o u¿y ciu po ten cja³u lo gi sty cz ne go) pod wzglê dem eko no-
mi cz nym (np. roz pa truj¹c ra cjo na l noœæ po stê po wa nia wg eko no mi za cji dzia³añ, czy li
osz czêd no œci i wy da j no œci).

Przy tej oka zji wa r to za uwa ¿yæ, ¿e ana li za za dañ lo gi sty cz nych Ob ro ny Cy wi l -
nej po twier dza za sad noœæ jej in te gra cji, na po szcze gó l nych szcze b lach ad mi ni stra -
cji pu b li cz nej z pod mio ta mi bez pie cze ñ stwa cy wi l ne go, w je den pod miot – Ochro -
na Lud no œci i In fra stru ktu ry Te ch ni cz nej. Umo ¿ li wi to ra cjo na l ne wy ko rzy sta nie
si³ i œro d ków oraz za pe w ni sku te cz ne nie sie nie po mo cy po szko do wa nym.
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Komenda Miejska Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Bielsku-Bia³ej

Dzia³ania ra town icze i ra town iczo-ga œnic ze.
Pro blem aty ka ter min olo gii

Re scue Oper ati ons and Fire Re scue Oper ati ons.
Pro blems of Ter min olo gy

Stre sz cze nie

W ar ty ku le pod jê to pró bê od na le zie nia naj czê œciej wska zy wa nych kon te kstów
u¿y cia te r mi nów „dzia³anie ra to w ni cze” i „dzia³anie ratow niczo -gaœ ni cze”.
Oka zu je siê bo wiem, ¿e mo ¿ li wy za kres ich za sto so wañ w rato w ni c twie jest sze ro ki 
i wie le za le ¿y od kon te kstu wy po wie dzi.

Roz wa ¿a nia pro wa dzo no w opa r ciu o za pi sy re gu la cji pra wnych z ob sza ru
ra tow ni c twa, przy j muj¹c jako punkt wyj œcia prze pi sy pra wa z za kre su ochro ny
prze ciwpo ¿a ro wej. Po szu ki wa nia przed mio to wych sfo r mu³owañ pro wa dzo no
rów nie¿ w opa r ciu o wy bran¹ li te ra tu rê od nosz¹c¹ siê do pro ble ma ty ki
ra tow ni c twa.

Wska za no na wy stê puj¹ce roz bie ¿ no œci w uj mo wa niu po jêæ. Jak siê oka zu je,
brak uni wer sa l nych de fi ni cji pra wnych w tym przed mio cie mo¿e po wo do waæ
roz bie ¿ no œci in ter pre tacy jne i w¹tpli wo œci kom pe ten cyj ne w kwe stii or ga ni za cji
ra tow ni c twa. Na pod sta wie prze pro wa dzo nych roz wa ¿añ do ko na no pró by
usy stema tyzo wa nia przy naj mniej czê œci mo ¿ li wych kon te kstów u¿y cia

przed mio to wej ter mi no lo gii oraz za pro pono wa no w³asne de fi ni cje.

S³owa klu czowe: ra tow ni c two, dzia³anie ra to w ni cze, dzia³anie ratow niczo -

-gaœ ni cze, ak cja ra to w ni cza, pod mio ty ra to w ni cze

Summary

In the ar ti c le, the au t hor tried to iden ti fy the most of ten used con texts of such
terms as “re s cue ope ra tions” and “fire re s cue ope ra tions”, ty pi cal ly used in fire
li te ra tu re. It is re la ti ve ly easy to fi gu re out that the se terms are ap p lied very wi de ly in 
re cue world, ho we ver,  a lot de pends on the context in which they are used.

The ana ly sis was done on the base of le gal re gu la tions be ing in fo r ce and
con ce r ning the re s cue whi le the fire pro te c tion law was con si de red as the sta r ting
po int. Mo re o ver the se le c ted li te ra tu re on the sub ject was taken into consideration.

The ar ti c le in di ca tes exi sting dif fe ren ces in usa ge of the two terms. As it tu r ned
out, the lack of uni ve r sal le gal de fi ni tions co uld ca u se misin ter pre ta tion and



Wpro wa dze nie

„Roz wój cywi liza cy j ny oraz zmia ny za chodz¹ce w œro do wi sku bez pie cze ñ -
stwa po wo duj¹ sta³y wzrost za rów no ka ta lo gu, jak i po zio mu za gro ¿eñ. Z³o¿o ny
cha ra kter wspó³cze s nych za gro ¿eñ, po wo du je m.in. nie poro zu mie nia ter mino -
logi cz ne, co zna j du je wy raz w trud no œciach w wy ko rzy sta niu kon ce pcji na uko -
wych w pra kty ce, a w kon se k wen cji w bra ku mo ¿ li wo œci do ko ny wa nia w pe³ni
przy da t nych dla pra kty ków ana liz i ocen za gro ¿eñ bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa”1.

Za pre zen towa ne twier dze nie Be r nar da Wi œ nie wskie go jest je dy nie wpro wa -
dze niem do da l szych kon klu zji jego roz wa ¿añ nad sy ste mem bez pie cze ñ stwa pañ -
stwa. Ma ono jed nak wy miar uni wer sa l ny w sze ro ko ro zu mia nym ujê ciu bez pie -
cze ñ stwa, dla te go zda je siê mieæ od zwier cied le nie rów nie¿ w sfe rze ra tow ni c twa.
Po ru szaj¹c siê w tej ma te rii, nie jed no krot nie mo ¿ na zetkn¹æ siê z od mien nym
„od czy ty wa niem” zna cze nia u¿y wa nych te r mi nów. Ich po wszech ne ro zu mie nie
czê sto jest roz bie ¿ ne nie ty l ko z de fi nicj¹ prawn¹, ale rów nie¿ kon te ksta mi ich za -
sto so wañ w do ku men tach bran ¿o wych i li te ra tu rze przed mio tu. Nie jed no krot -
nie do strze ga l ne jest doœæ do wo l ne wza je m ne za stê po wa nie po do bnych, ale nie -
ko nie cz nie to ¿ sa mych zna cze nio wo sfo r mu³owañ. Pro blem zda je siê nie omi jaæ
po jêæ po wszech nie sto so wa nych w rato w ni c twie, a na wet bêd¹cych w tej sfe rze
klu czo wy mi. Pod pa r ciem sfo r mu³owa nej tezy niech bê dzie na stê puj¹cy przy-
k³ad: „W 2014 r. w dzia³aniach ra to w ni czych udzia³ bra³o ogó³em ponad
1562 tys. stra ¿a ków (…). W ana li zo wa nym okre sie, (…) o ok. 13% wzros³a iloœæ
cz³on ków OSP bior¹cych udzia³ w dzia³aniach ratow niczo- gaœ ni czych. Ogó³em 
w akcjach ratow niczo- gaœ ni czych ucze st ni czy³o pra wie 1318 tys. ocho t ni ków.
W ogó l nej li cz bie wy ja z dów in ter we ncyj nych fa³szy we ala r my sta no wi³y 5,9%.
(…) W 2014 r. (…) w akcjach ra to w ni czych nie zgin¹³ ¿a den stra ¿ak (...)”2. Choæ
cy to wa ny tekst wy da je siê byæ w pe³ni zro zu mia³y, za sta na wiaj¹cym jest czy
wska za ne sfo r mu³owa nia u¿y to z pre me dy tacj¹ w okre œlo nych kon te kstach, ze
wzglê du na sub te l noœæ ró ¿ nic zna cze nio wych, czy te¿ do bra no je do wo l nie jako
sfo r mu³owa nia za mien ne?

Przy wo³any fra g ment z Biu le ty nu Info rma cyj ne go Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r -
nej jest pre te kstem do pod jê cia wysi³ku wska za nia zna czeñ oraz naj czê œciej od -
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misun de r stan ding as well as the pro blems con ce r ning the co m pe ten ces of dif fe rent
agen cies in the pro cess of re s cue sy stem or ga ni za tion. The ana ly sis ena b led to
sy ste mi ze at le ast a part of the po ssi b le con texts of the ter mi no lo gy usage as well as
to propose possible universal definitions.

Keywords: re s cue, re s cue ope ra tions, fire re s cue ope ra tions, re s cue ac tion, re scue
subjects

1 B. Wi œ nie wski, Sy stem bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa. Kon te ksty teo re ty cz ne i pra kty cz ne, Szczy t no
2013, s. 339.

2 Biu le tyn Info rma cy j ny Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej za rok 2014, KG PSP 2015.



naj dy wa nych kon te kstów u¿y cia okre œlo ne go na zew ni c twa. Po ni ¿ej pre zen to wa -
ne roz wa ¿a nia og ni skuj¹ siê w od nie sie niu do po jêæ dzia³ania rato w ni cze go oraz
dzia³ania ratow niczo- gaœni cze go.

1. De fi ni cje i za sto so wa nia w aktach pra wa
z za kre su ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej

Oba okre œle nia wy mie nio ne w te ma cie roz wa ¿añ na pe w no na le ¿y lo ko waæ
w sze ro ko ro zu mia nym ujê ciu ra tow ni c twa, wy ra ¿a nym wg de fi ni cji s³ow ni ko -
wej jako „ogó³ œro d ków i me tod ra to wa nia ¿y cia lu dz kie go i nie sie nia po mo cy
w wa run kach za gro ¿e nia”3. Ra to wa nie i nie sie nie po mo cy jest wy ra ¿a ne przez pe -
wien okre œlo ny pro ces czyn no œcio wy na ce cho wa ny ce lo wym i œwia do mym za -
cho wa niem, a wiêc dzia³aniem. Dzia³aæ4 to „ro biæ, two rzyæ coœ, byæ czyn nym,
pra co waæ, wy stê po waæ w ja kiejœ spra wie”. Tra f ne ujê cie dzia³ania wska zu je Piotr
Szto m p ka, okre œlaj¹c je jako „za cho wa nie wy po sa ¿o ne w zna cze nie, sens”5.
W tym kon te k œcie dzia³ania ra to w ni cze s¹ szcze gó l nym ro dza jem zaan ga ¿o wa nia 
czyn no œcio we go maj¹cego na celu ra to wa nie - „czy li udzie la nie po mo cy w nie -
bez pie czeñ stwie”6. Zwra ca tu uwa gê fakt, ¿e u¿y te po wy ¿ej sfo r mu³owa nia
„w wa run kach za gro ¿e nia” oraz „w nie bez pie czeñ stwie” zdaj¹ siê od no siæ do
konkret nych-zma teriali zowa nych za gro ¿eñ i nie bez pie czeñstw, w pra kty ce ogra -
ni cza nych cza sem i prze strze ni¹.

Je œli cho dzi o prze pi sy pra wa, to szcze gó l nie du¿o od nie sieñ do dzia³añ ra to w -
ni czych mo ¿ na od na leŸæ w usta wie z 24 sie r p nia 1991 r. o ochro nie prze ciwpo ¿a -
ro wej7, gdzie ju¿ w pie r wszym ar ty ku le wska zu je siê, ¿e ich or ga ni za cja jest jed -
nym z trzech pod sta wo wych przed siê w ziêæ maj¹cych na celu ochro nê ¿y cia,
zdro wia, mie nia oraz œro do wi ska przed po ¿a rem, klêsk¹ ¿y wio³ow¹ lub in nym
mie j s co wym za gro ¿e niem. Przy wo³any akt nor ma ty w ny jest je dy nym, któ ry
wprost de fi niu je dzia³anie ra to w ni cze (iden tyczn¹ de fi ni cjê po da je S³ow nik te r -
mi nów z za kre su bez pie cze ñ stwa na ro do we go AON8), po daj¹c ¿e jest nim „ka ¿ da
czyn noœæ pod jê ta w celu ochro ny ¿y cia, zdro wia, mie nia lub œro do wi ska, a ta k ¿e
li k wi da cja przy czyn po wsta nia po ¿a ru, wyst¹pie nia klê ski ¿y wio³owej lub in ne go 
mie js co we go za gro ¿e nia”9. Na le ¿y zwró ciæ uwa gê na fakt, ¿e po wy ¿sza de fi ni cja
z jed nej stro ny sze ro ko uw z glêd nia aspekt czyn no œcio wy, z dru giej zaœ zna cz nie
za wê ¿a „ob szar” dzia³añ ra to w ni czych, spro wa dzaj¹c go do kon kre t nych przy pa -
d ków (po ¿a ru, klê ski ¿y wio³owej, in ne go mie js co we go za gro ¿e nia). Sfo r mu³owa -
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3 S³ow nik Jê zy ka Pol skie go PWN, tom trze ci, s. 21.
4 S³ow nik Jê zy ka Pol skie go PWN, tom pie r wszy, s. 495.
5 P. Szto m p ka, So cjo lo gia, ana li za spo³ecze ñ stwa, Znak, Kra ków 2007 s. 34.
6 Za def. Ma³ego S³ow ni ka Jê zy ka Pol skie go PWN, s. 685.
7 Usta wa z dnia 24 sie r p nia 1991 r. o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej (DzU z 2009 r. nr 178, poz. 1380,

z póŸn. zm.), Art. 2.
8 S³ow nik te r mi nów z za kre su bez pie cze ñ stwa na ro do we go AON, Wa r sza wa 2008, s. 35.
9 Usta wa z dnia 24 sie r p nia 1991 o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej (DzU z 2009r. nr 178, poz. 1380,

z póŸn. zm.), Art. 2.



nie „ka ¿ da czyn noœæ” zda je siê byæ do da t ko wo pro ble maty cz ne, gdy¿ za uwa ¿a l ny 
jest tu brak uka za nia powi¹za nia, czy wy ra ¿e nia wspól no ty wysi³ków sca la nych
nad rzêd nym ce lem. W pra kty ce to powi¹za nie czyn no œcio we wy stê pu je, na wet
je ¿e li jest nie za mie rzo ne lub nie uœwia do mio ne. Usta wa wska zu je, ¿e upra w nio -
ny mi do pro wa dze nia dzia³añ ra to w ni czych s¹ jed no stki ochro ny prze ciwpo ¿a ro -
wej10 – jako „jed no stki umun du ro wa ne i wy po sa ¿o ne w spe cja li sty czny sprzêt,
prze zna czo ne do wa l ki z po ¿a ra mi, klê ska mi ¿y wio³owy mi lub in ny mi mie js co -
wy mi za gro ¿e nia mi”11. Do da t ko we wy ma ga nia w za kre sie udzia³u w dzia³aniu
ra to w ni czym ujê to po przez wska za nie upra w nieñ do wy ko ny wa nia za wo du stra -
¿a ka12, a w przy pa d ku cz³on ków OSP po przez ogra ni cze nie wie ko we oraz wy ma -
ga nia zdro wo t ne i kwa lifi kacy j ne13. Po wy ¿sze uka zu je or ga ni za cjê dzia³añ w ujê -
ciu czyn no œci wy ko ny wa nych pro fe sjo nal nie, a wiêc przez oso by do tego
upra w nio ne i od po wie d nio przy go to wa ne. 

Wy móg okre œle nia szcze gó³owych za sad kie ro wa nia i wspó³dzia³ania jed no -
stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej bior¹cych udzia³ w dzia³aniu ra to w ni czym14 uka -
zu je wysi³ek wie lo pod mio towy tego pro ce su czyn no œcio we go. Do da t ko wo, w czê -
œci do tycz¹cej za dañ w³as nych po wia tu w za kre sie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej
usta wa zna j du je mie j s ce w or ga ni za cji dzia³añ ra to w ni czych dla s³u¿b, in spe kcji,
stra ¿y oraz in nych pod mio tów15. Zwra ca tu uwa gê ko nie cz noœæ bu do wa nia sy ste -
mu ko or dy na cji, orga ni zo wa nia sy ste mu ³¹czno œci, ala r mo wa nia i wspó³dzia-
³ania. Na umo ¿ li wie nie udzia³u w dzia³aniu ra to w ni czym pod mio tom in nym ni¿
jed no stki ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej wska zu je rów nie¿ za pis „(…) kie ruj¹cy
dzia³aniem ra to w ni czym ma pra wo ¿¹daæ nie zbêd nej po mo cy od in sty tu cji, or ga -
ni za cji, przed siê bio r ców i osób fi zy cz nych (…)”16. Ana lo gi cz nie jak przed sta wi -
cie le jed no stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej oso by zaan ga ¿o wa ne „do da t ko wo” do
re a li za cji za dañ wy ni kaj¹cych z udzia³u w dzia³aniu ra to w ni czym ko rzy staj¹
z ochro ny prze wi dzia nej w ko de ksie ka r nym dla fun kcjo na riu szy pu b li cz nych17.
Jed no cze œ nie zwra ca uwa gê fakt bra ku jaki ch ko l wiek wy ma gañ fo r ma l nych, czy
kwali fika cy j nych w od nie sie niu do przed sta wi cie li in nych ni¿ jed no stki ochro ny 
prze ciwpo ¿a ro wej pod mio tów w³¹czo nych w re a li za cjê pro ce su rato w ni cze go.

W usta wie dzia³anie ra to w ni cze zda je siê byæ w œcis³ym zwi¹zku z te r mi nem
akcji ra to w ni czej, któ ra mimo bra ku zde fi nio wa nia nawi¹zuje do wspó³dzia³ania
s³u¿b, in spe kcji, stra ¿y i in nych pod mio tów w ra mach fun kcjo no wa nia Krajo we -
go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go18 (da lej: KSRG).
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10 Ta m ¿e, Art. 22.
11 Ta m ¿e, Art. 16a.
12 Ta m ¿e, Art. 16a.
13 Ta m ¿e, Art. 19.
14 Ta m ¿e, Art. 22.
15 Ta m ¿e, Art. 21b.
16 Ta m ¿e, Art. 25.
17 Ta m ¿e, Art. 27.
18 Ta m ¿e, Art. 2.



De fi ni cjê prawn¹ akcji ra to w ni czej za wie ra inna re gu la cja, a mia no wi cie usta -
wa z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej. W jej ujê ciu po przez akcjê
ra to w nicz¹ na le ¿y ro zu mieæ „dzia³ania ra to w ni cze orga ni zo wa ne i kie ro wa ne
przez Pa ñ stwow¹ Stra¿ Po ¿arn¹”19. Ana li zuj¹c ten akt nor ma ty w ny mo ¿ na dojœæ
do wnio sku, ¿e od no si siê on do po wy ¿ej przy bli ¿o ne go ro zu mie nia te r mi nu
dzia³añ ra to w ni czych, z za strze ¿e niem udzia³u w ich or ga ni za cji stru ktur Pa ñ -
stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej (da lej: PSP). Wska zuj¹ na to g³ów nie za pi sy mówi¹ce
o pod sta wo wych za da niach PSP, wœród któ rych od na leŸæ mo ¿ na m.in. orga ni zo -
wa nie i pro wa dze nie akcji ra to w ni czych w cza sie po ¿a rów, klêsk ¿y wio³owych
lub li k wi da cji mie j s co wych za gro ¿eñ20. Cie ka wym wy da je siê powi¹za nie dzia³añ
ra to w ni czych z po jê ciem cza su in ter we ncji, zde fi nio wa nym w roz porz¹dze niu
z dnia 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 go21. Zgod nie z tym aktem wy ko na w czym do usta wy
o o chro nie prze ciwpo ¿a ro wej przez czas in ter we ncji „na le ¿y ro zu mieæ ³¹czny
czas trwa nia dzia³añ, li czo ny od chwi li przy jê cia in fo r ma cji o zda rze niu przez
sta no wi sko kie ro wa nia, cen trum po wia da mia nia ra tun ko we go albo wo je wó dz kie 
cen trum po wia da mia nia ra tun ko we go do cza su po wro tu osta t nich si³ i œro d ków
pod mio tów ra to w ni czych do mie j s ca sta cjo no wa nia”22.

Roz porz¹dze nie od no si siê do wska zy wa ne go do tej pory ro zu mie nia dzia³añ ra -
to w ni czych, a wiêc ze spo³u czyn no œci po mo co wych zwi¹za nych bez po œred nio
z wyst¹pie niem za gro ¿e nia (in cy den tu kry ty cz ne go). Uj mu je dzia³ania ra to w ni cze
jako zor gani zo wa ne czyn no œci ra to w ni cze (pod sta wo we i spe cja li sty czne) po dej mo -
wa ne w szcze gó l no œci przez ra to w ni ków pod mio tów KSRG23. Uw z glêd nia siê tu
udzia³ w tych dzia³aniach nie ty l ko jed no stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej, ale rów -
nie¿ in nych pod mio tów w³¹czo nych do KSRG i wspó³dzia³aj¹cych z sy ste mem.

Roz dzia³ 5. Roz porz¹dze nia, kon kre ty zu je kwe stie kie ro wa nia dzia³ania mi
rato w ni czy mi, wska zuj¹c przed sta wi cie li jed no stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej (ze
szcze gó l nym uw z glêd nie niem PSP) na upra w nio nych do re a li za cji kie ro wa nia.
Zgod nie z re gu lacj¹ kie ro wa nie dzia³aniem ra to w ni czym roz po czy na siê z chwil¹
przy by cia na mie j s ce zda rze nia pie r wszych si³ i œro d ków pod mio tów KSRG,
a usta je z chwil¹ udzie le nia kwa lifi ko wa nej pie r wszej po mo cy oso bom po szko do -
wa nym na mie j s cu zda rze nia lub prze ka za nia te re nu ob jê te go dzia³aniem ra to w -
ni czym w³aœci cie lo wi, zarz¹dcy, u¿yt kow ni ko wi24. Oz na cza to, ¿e pro ces zor gani -
zowa ne go kie ro wa nia dzia³aniem ra to w ni czym nie obe j mu je w ro zu mie niu
prze pi su pe³nego ob sza ru dzia³añ ra to w ni czych je œli od no siæ je do po jê cia „in ter -

Dzia³ania ra town icze i ra town iczo-ga œnic ze. Pro blem aty ka ter min olo gii  71

19 Usta wa z dnia 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej (DzU z 2009 r. nr 12, poz. 68,
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20 Ta m ¿e, Art. 1.
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22 Ta m ¿e, §2.
23 Ta m ¿e, §2.
24 Ta m ¿e, §21.



we ncji”, o któ rej mowa po wy ¿ej. Z doœæ oczy wi ste go po wo du po zo sta je tu otwa r ta
kwe stia or ga ni za cji dzia³añ ra to w ni czych w okre sie od mo men tu wyst¹pie nia za -
gro ¿e nia do przy by cia na mie j s ce zda rze nia pie r wszych pod mio tów KSRG. 

Roz porz¹dze nie wska zu je do da t ko wo na dzie dzi ny ra tow ni c twa, w ob rê bie
któ rych maj¹ byæ pro wa dzo ne dzia³ania ra to w ni cze. Wy mie nia siê tu wa l kê
z po¿ ara mi, ra tow ni c two te ch ni cz ne, che mi cz ne, eko lo gi cz ne i me dy cz ne25.

W roz dzia le 3. mo ¿ na od na leŸæ kon kre t ne czyn no œci rea li zo wa ne jako
dzia³ania ra to w ni cze w od nie sie niu do po szcze gó l nych dzie dzin ra tow ni c twa.
Pra kty cz nie w ka ¿ dym przy pa d ku jako pie r wsze i pod sta wo we czyn no œci wska -
zu je siê roz po zna nie i iden ty fi ka cjê za gro ¿e nia oraz za bez pie cze nie stre fy dzia³añ
ra to w ni czych26. Ka ta log ten za my ka siê na ró ¿ no rod nych czyn no œciach pro wa -
dzo nych bez po œred nio na mie j s cu zda rze nia. W ra mach re a li za cji dzia³añ ra to w -
ni czych uw z glêd nia siê tu rów nie¿ dys po no wa nie do da t ko wych si³ i œro d ków. In -
ny mi s³owy, w tej czê œci roz porz¹dze nia dzia³ania ra to w ni cze rea li zo wa ne
w ra mach wska zy wa nych dzie dzin ra tow ni c twa za wê ¿a siê wprost do ze spo³u
czyn no œci po dej mo wa nych do pie ro od mo men tu przy by cia na mie j s ce zda rze nia
pie r wszych pod mio tów KSRG.

Przed mio to we roz wa ¿a nia objê³y rów nie¿ za pi sy roz porz¹dze nia (...) w spra -
wie szcze gó³owych za sad kie ro wa nia i wspó³dzia³ania jed no stek ochro ny prze -
ciwpo ¿a ro wej bior¹cych udzia³ w dzia³aniu ra to w ni czym27. Nie wnosz¹ one jed -
nak no we go spo j rze nia w kwe stie roz pa try wane go te ma tu. Od nosz¹ siê do
udzia³u w dzia³aniu ra to w ni czym prze de wszy stkim jed no stek ochro ny prze -
ciwpo ¿a ro wej.

W ¿ad nym z pod da nych ana li zie akcie pra wa nie od na le zio no kon stru kcji
s³ow nej „dzia³anie ratow niczo -gaœ ni cze”, nie mniej wska za ne po wy ¿ej bar dzo
w¹skie ro zu mie nie dzia³ania rato w ni cze go – ogra ni czo ne do czyn no œci rea li zo -
wa nych przez jed no stki ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej lub/i pod mio ty KSRG w ra -
mach wa l ki z po ¿a ra mi, klê ska mi ¿y wio³owy mi, 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 zda je siê im p li c te do sko na le wpi sy waæ
w³aœ nie w ujê cie dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych.

2. Dzia³ania ra to w ni cze w re gu la cjach pra wnych
do tycz¹cych in nych form ra tow ni c twa

Jak ju¿ wcze œ niej zasy gna lizo wa no, dzia³anie ra to w ni cze w aktach nor ma ty w -
nych zo sta³o zde fi nio wa ne wy³¹cz nie w usta wie o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej.
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25 Ta m ¿e, §2.
26 Je dy nie w za kre sie ra tow ni c twa me dy cz ne go pie r wsze za da nia sfo r mu³owa no nie co ina czej,

a mia no wi cie „roz po zna nie u osób po szko do wa nych sta nu nag³ego za gro ¿e nia zdro wo t ne go (...)”, zob.
ta m ¿e, §17.

27 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 31 li pca 2001 r. w spra wie
szcze gó³owych za sad kie ro wa nia i wspó³dzia³ania jed no stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej bior¹cych
udzia³ w dzia³aniu ra to w ni czym (DzU z 2013 r. poz. 709).



Nie za le ¿ nie od tego, iden tyczn¹ kon stru kcjê jê zy kow¹ nie trud no od na leŸæ w in -
nych aktach pra wa. Naj czê œciej, przed mio to we po jê cie za wê ¿a siê do kon kre t -
nych ob sza rów or ga ni za cji ra tow ni c twa.

Szcze gó l ne powi¹za nie czyn no œcio we ró ¿ nych sfer ra tow ni c twa zda je siê do -
ty czyæ wy mie nio nej po wy ¿ej dzie dzi ny ra tow ni c twa me dy cz ne go. Co wiê cej,
w pre zen to wa nej ju¿ usta wie wska zu je siê na po jê cie me dy cz nych dzia³añ ra to w -
ni czych28, jako dzia³añ z za kre su kwa lifi ko wa nej pie r wszej po mo cy i me dy cz nych 
czyn no œci ra tun ko wych, o któ rych mowa w usta wie z 8 wrze œ nia 2006 r. o Pa ñ -
stwo wym Rato w ni c twie Me dy cz nym (DzU nr 191, poz. 1410, z póŸn. zm.). Ob ser -
wu je siê tu czê œcio we nak³ada nie ko m pe ten cji we wska za nym za kre sie or ga ni za -
cji dzia³añ ra to w ni czych. Wa r to w tym mie j s cu nad mie niæ, ¿e kwa lifi ko wa na
pie r wsza po moc29 to „czyn no œci po dej mo wa ne wo bec oso by w sta nie nag³ego za -
gro ¿e nia zdro wo t ne go przez ra to w ni ka”30. Z ko lei me dy cz ne czyn no œci ra tun ko -
we to „œwia d cze nia opie ki zdro wo t nej w ro zu mie niu prze pi sów o œwia d cze niach
opie ki zdro wo t nej fi nan so wa nych ze œro d ków pu b li cz nych, udzie la ne przez jed-
no stkê sy ste mu, (…) w wa run kach poza szpi ta l nych, w celu ra to wa nia oso by w sta nie
nag³ego za gro ¿e nia zdro wo t ne go”31. Jed no stka mi sy ste mu prze widy wa ny mi tu taj do 
re a li za cji me dy cz nych czyn no œci ra tun ko wych s¹ ze spo³y ra tow ni c twa me dy cz ne go,
w tym lo t ni cze ze spo³y ra tow ni c twa me dy cz ne go32.

Okre œlo ne w usta wie wy ma ga nia dla osób okre œla nych mia nem „ra to w ni ka”
do tycz¹ miê dzy in ny mi jed no stek wspó³pra cuj¹cych z sy ste mem (Pa ñ stwo we
Ra to w nictwo Me dy cz ne /da lej: PRM/ – przyp. aut.). S¹ wœród nich jed no stki
KSRG, pod mio ty upra w nio ne do wy ko ny wa nia ra tow ni c twa gó r skie go, wod ne -
go i inne33. Wska zu je to na zna cz nie wiêksz¹ sieæ wza je mnych powi¹zañ w re a li -
za cji me dy cz nych dzia³añ ra to w ni czych. Po wo du je to rów nie¿ uni wer sali za cjê
okre œleñ pra wnych (w tym przy pa d ku „ra to w ni ka”), a w kon se k wen cji ich sto p -
nio we prze ni ka nie do œwia do mo œci ma so wej. Inn¹ spraw¹ jest, ¿e ta kie „zaw³asz -
cza nie” pie r wo t nie uni wer sa l nych po jêæ cza sem mo¿e zbyt znacz¹co ogra ni czaæ
mo ¿ li woœæ ich sto so wa nia.

Wra caj¹c do ana li zy za pi sów usta wy o Pa ñ stwo wym Rato w ni c twie Me dy cz -
nym, na le ¿y stwier dziæ, ¿e ko rzy sta ona z w³as ne go ka ta lo gu de fi ni cji, nie wkra -
czaj¹c znacz¹co w pre zen to wa ne ob sza ry re gu la cji z za kre su ochro ny prze ciwpo -
¿a ro wej. Ob ja wia siê tu po jê cie akcji pro wa dze nia me dy cz nych czyn no œci
ra tun ko wych, roz po czy naj¹cej siê w mo men cie przy by cia ze spo³u ra tow ni c twa
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28 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 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 nr 46, poz. 239), 
§2.

29 Usta wa z dnia 8 wrze œ nia 2006 r. o Pa ñ stwo wym Rato w ni c twie Me dy cz nym (DzU z 2013 r.
poz. 757 z póŸn. zm.), Art. 3.

30 Re gu la cja do da t ko wo okre œla szcze gó³owe wy ma ga nia kwa lifi kacy j ne dla osób okre œla nych mia -
nem ra to w ni ka, zob. ta m ¿e Art. 13.

31 Ta m ¿e, Art. 3.
32 Ta m ¿e, Art. 32.
33 Ta m ¿e, Art.15.



me dy cz ne go na mie j s ce zda rze nia34. Akcj¹ t¹ kie ru je oso ba wy zna czo na przez
dys po zy to ra me dy cz ne go35 W re a li za cji za dañ prze wi du je siê tu wspó l ne po dej -
mo wa nie czyn no œci z jed no stka mi ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej i uz na nie ko m pe -
ten cji kie ruj¹cego dzia³aniem ra to w ni czym (w ro zu mie niu prze pi sów pra wa z za -
kre su ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej). Oz na cza to, ¿e dzia³ania ra to w ni cze po dej mo-
wa ne przez jed no stki PRM mog¹ byæ tu post rze ga ne, jako fo r ma rów no leg³a i do -
pe³niaj¹ca w sto sun ku do dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych.

Usta wa z 18 sie r p nia 2011 r. o bez pie cze ñ stwie i rato w ni c twie w gó rach i na
zor gani zo wa nych te re nach na rcia r skich rów nie¿ u¿y wa te r mi nu dzia³añ ra to w -
ni czych. Ich ujê cie oczy wi œcie nie jest to ¿ sa me z de fi nicj¹ za wart¹ w usta wie
o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej. Dzia³ania ra to w ni cze s¹ w tym przy pa d ku po dej -
mo wa ne w ra mach ra tow ni c twa gó r skie go i na rcia r skie go, któ re de fi nio wa ne s¹
tu taj jako orga ni zo wa nie i udzie la nie po mo cy oso bom, któ re uleg³y wy pa d ko wi
lub s¹ na ra ¿o ne na nie bez pie czeñ stwo utra ty ¿y cia lub zdro wia w gó rach i na zor -
gani zo wa nych te re nach na rcia r skich36. Ujê cie tej fo r my dzia³añ ra to w ni czych
obe j mu je nie ty l ko czyn no œci po mo co we po przy by ciu si³ i œro d ków na mie j s ce
zda rze nia lecz ca³y pro ces, po czy naj¹c od przy jê cia zg³osze nia o wy pa d ku lub in -
nym zda rze niu, koñcz¹c na trans po rcie po szko do wa nych lub zw³ok37. Po do b nie
jak w po prze dnich przy pa d kach, wska zu je siê tu za da nia, odpo wie dzia l noœæ
i ko m pe ten cje w za kre sie or ga ni za cji tych dzia³añ. Po ja wia siê tu te¿ po jê cie ra tow -
ni ka gó r skie go i na rcia r skie go, któ re uw z glêd nia wy ma ga nia okre œlo ne w usta -
wie o Pa ñ stwo wym Rato w ni c twie Me dy cz nym38. Mimo ¿e usta wa prze wi du je
zaan ga ¿o wa nie w dzia³ania z za kre su ra tow ni c twa gó r skie go i na rcia r skie go pod -
mio tów in nych ni¿ upra w nio ne do tych dzia³añ, to za uwa ¿a l ny jest tu brak
wprost odwo³añ do upra w nieñ kie ruj¹cego dzia³aniem ra to w ni czym w ro zu mie -
niu prze pi sów ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej. Zda je siê to byæ pro ble maty cz ne
z uwa gi na fakt „nak³ada nia” siê czê œci za dañ rea li zo wa nych w ra mach ra tow ni c -
twa gó r skie go z dzia³ania mi rato w ni czy mi pro wa dzo ny mi przez pod mio ty
KSRG w dzie dzi nie ra tow ni c twa tech ni cz ne go39.

Usta wê z 18 sie r p nia 2011 r. o bez pie cze ñ stwie osób prze by waj¹cych na ob sza -
rach wod nych40 czê sto uz na je siê za „bli Ÿ niacz¹” w sto sun ku do pre zen to wa nej
po wy ¿ej. Choæ wska zu je na to po do b na kon stru k cja re gu la cji, a ta k ¿e ana lo gi cz ne 
od nie sie nia do dzia³añ ra to w ni czych w ra mach ra tow ni c twa wod ne go, to ele -
men tem wy ró ¿ niaj¹cym jest tu uz na nie w okre œlo nych przy pa d kach zda rzeñ kom -
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34 Ta m ¿e, Art.40.
35 Ta m ¿e, Art. 41.
36 Usta wa z dnia 18 sie r p nia 2011 r. o bez pie cze ñ stwie i rato w ni c twie w gó rach i na zor gani zo wa -

nych te re nach na rcia r skich (DzU nr 208, poz.1241 z pózn zm.), Art. 2.
37 Ta m ¿e, Art. 6.
38 Ta m ¿e, Art. 2.
39 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 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 nr 46, poz. 239), §15.
40 Usta wa z dnia 18 sie r p nia 2011 r. o bez pie cze ñ stwie osób prze by waj¹cych na ob sza rach wod nych 

(DzU nr 208, poz. 1240).



pe ten cji kie ruj¹cego dzia³aniem ra to w ni czym, o któ rym mowa w usta wie o ochro-
nie prze ciwpo ¿a ro wej41.

Po szu ki wa nia od nie sieñ do dzia³añ ra to w ni czych czy ratow niczo- gaœ ni czych
pro wa dzo no rów nie¿ w re gu la cjach pra wnych do tycz¹cych fun kcjo no wa nia Sy -
ste mu Po wia da mia nia Ra tun ko we go, zarz¹dza nia kry zy so we go, pra wa geo logi -
cz ne go i gó r ni cze go, a ta k ¿e mo r skie go i lo t ni cze go. W przed mio to wym ob sza rze
ba dañ w³aœci wie nie na tra fio no na przed mio to we sfo r mu³owa nia. Stwier dzo no
na to miast, ¿e po wszech nie sto su je siê od nie sie nia do or ga ni za cji akcji ra to w ni -
czej, mimo bra ku de fi nio wa nia u¿y wa ne go te r mi nu. Na le ¿y tu wiêc wska zaæ,
¿e te r min akcji ra to w ni czej fun kcjo nu je w po szcze gó l nych prze pi sach pra wa
jako bar dzo „po je m ne” od nie sie nie do pro ce sów i za dañ rea li zo wa nych w ra mach 
re a go wa nia, w zwi¹zku z wyst¹pie niem in cy den tu kry ty cz ne go. Dzia³ania ra to w -
ni cze rea li zo wa ne przez ró ¿ no rod ne pod mio ty w ra mach akcji ra to w ni czych
s¹ stri c te dzie dzi no we, st¹d np. na po tka ne okre œle nia dzia³añ po szu kiwa w czo-
-ra to w ni czych42 jako jed nej z wie lu mo ¿ li wych form ra tow ni c twa. Na le ¿y te¿ bez -
wzglêd nie za zna czyæ, ¿e w akcjach ra to w ni czych, o któ rych mowa w przy wo³ywa -
nych re gu la cjach, ka¿ do ra zo wo prze wi du je siê pole wspó³dzia³ania dla ró ¿ no rod -
nych pod mio tów ra to w ni czych i in ter we ncyj nych.

Pod su mo wuj¹c tê czêœæ roz wa ¿añ, na le ¿y stwier dziæ, ¿e w re gu la cjach pra wa
z za kre su or ga ni za cji ra tow ni c twa od na le zio no ty l ko jedn¹ fo r maln¹ de fi ni cjê
dzia³añ ra to w ni czych, któ ra od no si siê do doœæ ogra ni czo ne go za kre su mo ¿ li -
wych dzie dzin ra tow ni c twa. Za sad nym wy da je siê do okre œle nie przy wo³ywa ne go 
ro zu mie nia dzia³añ po przez ujê cie ich jako dzia³ania ratow niczo -gaœ ni cze. Jed -
no cze œ nie od na le zio no od nie sie nia do in nych form ra tow ni c twa, któ re w za le ¿ -
no œci od za kre su czyn no œcio we go i cha ra kte ru za gro ¿e nia okre œla siê jako me dy -
cz ne dzia³ania ra to w ni cze, dzia³ania ra to w ni cze w za kre sie ra tow ni c twa górs-
kie go, wod ne go, gó r ni cze go, poszuki wawczo- ratowni cze go itp. Dzia³ania te
w prze pi sach pra wa s¹ zwi¹zane z bez po œred nim re a go wa niem na wy stê puj¹ce in -
cy den ty kry ty cz ne i wi¹¿¹ siê ze zor gani zo wa nym udzie la niem po mo cy przez
pod mio ty do tego upra w nio ne.

3. Kon te ksty dzia³añ (…) w wy bra nej li te ra tu rze przed mio tu

Li te ra tu ra po œwiê co na pro ble mom ra tow ni c twa wie lo kro t nie wy ko rzy stu je
przed mio to we mia now ni c two w opi sie przed sta wia nych zja wisk. Kon tekst ter -
mino logi cz ny czê sto jest zbie ¿ ny lub zbli ¿o ny do u¿y wa ne go w pra wie. Nie trud -
no rów nie¿ od na leŸæ zupe³nie inne spo j rze nie na roz pa try wa ne kwe stie.
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41 Ta m ¿e, Art. 14.
42 Zob. §3 Roz porz¹dze nia Rady Mi ni strów z dnia 8 kwie t nia 2013 r. w spra wie szcze gó³owych wa -

run ków i spo so bu wy ko ny wa nia za dañ po szu ki wa nia i ra to wa nia ¿y cia na mo rzu przez Morsk¹ S³u¿bê
Po szu ki wa nia i Ra tow ni c twa (DzU 2013 r. poz. 552), a ta k ¿e art. 140b. Usta wy z dnia 3 li pca 2002 r.
Pra wo lo t ni cze (DzU z 2013 r. poz. 1393, z póŸn. zm.).



Od nie sie nia do fun kcjo no wa nia jed no stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej oraz
KSRG czê sto s¹ zbie ¿ ne z prawn¹ de fi nicj¹ dzia³añ ra to w ni czych, fo r mu³owan¹
w usta wie o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej. Rów nie czê sto to ro zu mie nie dzia³añ
jest na zy wa ne wprost dzia³ania mi ratow niczo- gaœni czy mi.

An drzej Wa r mi ñ ski stwier dza na przyk³ad, ¿e „baz¹ sy ste mu (KSRG – przyp.
aut.) s¹ jed no stki orga niza cy j ne Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, re a li zuj¹ce za da nia
ratow niczo -gaœ ni cze”43. Da lej wska zu je, ¿e dzia³ania ra to w ni cze w ra mach KSRG 
musz¹ byæ nie zmien ne i do sto so wa ne do spe cy fi ki ka ¿ de go zda rze nia (...)”44. Do -
strze ga l ne jest tu uto ¿ sa mia nie u¿y wa nych te r mi nów. Bo gus³aw Ko gut wska -
zuj¹c na isto tê ro zu mie nia „cza su in ter we ncji” stwier dza, ¿e „aby mó wiæ o za sa -
dach or ga ni za cji KSRG, na le ¿a³o ujed no li ciæ po jê cia, któ re porz¹dkuj¹ de fi ni cjê
przed siê w ziêæ ko nie cz nych do pro wa dze nia dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych”45.
Na to miast przed sta wiaj¹c fun kcjo no wa nie od wo dów ope ra cy j nych po da je, ¿e
„od wo dy ope ra cy j ne s¹ orga ni zo wa ne w celu pro wa dze nia dzia³añ ra to w ni czo-
-ga œ ni czych, w przy pa d ku gdy pro wa dze nie tych dzia³añ prze kra cza mo ¿ li wo œci
pod mio tów KSRG z te re nu po wia tu, czy te¿ wo je wó dz twa”46. Da lej orze ka, ¿e
„pra wdzi wym wy zwa niem dla fun kcjo no wa nia KSRG jest za cho wa nie ci¹g³oœci
dzia³añ ra to w ni czych”47. Z ko lei Piotr So wi z dra niuk u¿y wa te r mi nu dzia³añ ra -
tun ko wych48 w kon te k œcie wska zy wa nych wcze œ niej me dy cz nych dzia³añ ra to w -
ni czych (przyp. aut.).

W li te ra tu rze od na leŸæ mo ¿ na rów nie¿ sze r szy kon tekst ujê cia dzia³añ ra to w -
ni czych, obe j muj¹cy wysi³ek ra to w ni czy wie lu pod mio tów – rów nie¿ nie kwali -
fiko wa nych jako jed no stki ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej. Bo g dan Ko so wski pre -
zen tuj¹c kon ce pcjê wy pra co wa nia jed no li te go sy ste mu rato w ni cze go, stwier dza,
¿e „utwo rze nie Krajo we go Sy ste mu Rato w ni cze go z roz sze rzo nym za kre sem
dzia³añ ra to w ni czych (w sto sun ku do dzia³añ rea li zo wa nych przez KSRG-przyp.
aut.) spo wo du je ta k ¿e stwo rze nie no we go wi ze run ku ra to w ni ka ocho t ni ka”49.
Przy czym, u¿y waj¹c te r mi nu dzia³añ ra to w ni czych, od no si siê on wy³¹cz nie do
pro ce su re a go wa nia na za gro ¿e nia50. Ja nusz Fa le cki od nosz¹c siê do wspó³pra cy
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43 A.Wa r mi ñ ski, Krajo wy Sy stem Ratow niczo -Gaœ ni czy [w:] Wie dza Ob ron na, 4/2012, Wa r sza wa
2012, s. 20.

44 Ta m ¿e, s. 49.
45 B. Ko gut, Cha ra kte ry styka Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go [w:] B. Ko gut (red.),

Wspó³cze s noœæ oraz per spe kty wy Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go, Tom I, Kra ków 2014,
s. 104.

46 Ta m ¿e, s. 110.
47 Ta m ¿e, s. 111.
48 Zob. P. So wi z dra niuk, Kszta³ce nie i do sko na le nie za wo do we kadr na po trze by Pa ñ stwo we go Ra -

tow ni c twa Me dy cz ne go [w:] B. Ko gut (red.), Wspó³cze s noœæ oraz per spe kty wy Krajo we go Sy ste mu
Ratow niczo- Gaœni cze go, Tom I, Kra ków 2014, s. 127-154 oraz P. So wi z dra niuk, Bez pie cze ñ stwo ra to -
w ni ka [w:] B.Ko gut (red.), Wspó³cze s noœæ oraz per spe kty wy Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni -
cze go, Tom II, Kra ków 2015, s. 113-131.

49 B. Ko so wski, Wspó³pra ca Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go w wy mia rze we wnê trz -
nym i ze w nê trz nym – per spe kty wy roz wo ju [w:] B. Ko gut (red.), Wspó³cze s noœæ oraz per spe kty wy
Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go, Tom II, Kra ków 2015, s. 56.

50 Ta m ¿e, s. 61.



PSP z Si³ami Zbro j ny mi RP, stwier dza, ¿e oba pod mio ty „w okre œlo nych sy tu a -
cjach kry zy so wych mog¹ pro wa dziæ dzia³ania ra to w ni cze auto no mi cz nie(...)”51.
Na te mat wspó³pra cy PSP z Si³ami Zbro j ny mi RP wy po wia da siê rów nie¿ Jan
Zio bro. W za kre sie po dej mo wa nych wspó l nie dzia³añ ra to w ni czych – post rze ga -
nych jako pro ce su re a go wa nia, zwra ca uwa gê na szcze gó l nie istotn¹ rolê wy mia -
ny in fo r ma cji o za gro ¿e niach, do sta r cza nie spe cjali stycz ne go sprzê tu oraz wspa r -
cie oso bo we pro wa dzo nych dzia³añ52. Sze r sze ro zu mie nie dzia³añ ra to w ni czych
do pu sz cza rów nie¿ Bo gus³aw Ko gut, wska zuj¹c na wspó³ist nie nie KSRG i PRM: 
„Fun kcjo nuj¹ce dwa sy ste my dzia³aj¹ za sad ni czo w dwóch p³asz czy z nach, tj.
w przy go to wa niu siê do dzia³añ na wy pa dek wy stê puj¹cych za gro ¿eñ oraz po dej -
mo wa niu dzia³añ ra to w ni czych czy li re a go wa niu w przy pa d ku nag³ego wyst¹pie -
nia za gro ¿e nia”53. Cie ka we spo j rze nie na dzia³ania ra to w ni cze pre zen tu je Ma r cin
Druszcz, wska zuj¹c na mo ¿ li woœæ re a li za cji tych dzia³añ przez pod mio ty, któ re
choæ w ro zu mie niu usta wy o sy ste mie po wia da mia nia ra tun ko we go sta no wi¹ za -
so by ra to w ni cze54, fa kty cz nie czê sto s¹ uz na wa ne je dy nie jako wspie raj¹ce przed -
mio to we dzia³ania. S³usz nie za uwa ¿a, ¿e pod czas zda rzeñ – zw³asz cza ma so wych
i ka ta strof, dzia³ania ra to w ni cze wspó³or ga ni zuj¹ trzy stru ktu ry: KSRG, PRM
i Po li cja. Stwier dza ponad to, ¿e „oprócz dzia³añ porz¹dko wych w fa zie re a go wa -
nia Po li cja jest ta k ¿e zo bo wi¹zana do re a li za cji bez po œred nich dzia³añ ra to w ni -
czych”55.

Wszy stkie doty ch cza so we ujê cia te r mi nu dzia³ania ra to w ni cze sku pia³y siê
wy³¹cz nie w ob sza rze re a go wa nia. Zna cz nie sze r szy ni¿ do ty ch czas za kres po jê -
cio wy dzia³añ ra to w ni czych zda je siê przed sta wiaæ Pawe³ Gro mek. U¿y waj¹c
tego te r mi nu wska zu je on nie ty l ko na ró ¿ no rod noœæ i mno goœæ pod mio tów ra tow -
ni czych po dej muj¹cych dzia³ania ra to w ni cze, ale kon tekst w ja kim u¿y wa tego
sfo r mu³owa nia zda je siê wy kra czaæ poza sam pro ces re a go wa nia po przez uto ¿ sa -
mia nie go te r mi nem ra tow ni c two56. Sze ro kie ujê cie dzia³añ ra to w ni czych pre -
zen tu je rów nie¿ Ja cek Zbo i na, uto ¿ sa miaj¹c je ze zbio rem za dañ rea li zo wa nych
nie ty l ko w fa zie re a go wa nia, ale rów nie¿ przy go to wa nia si³ i œro d ków na po trze -
by re a go wa nia. Pos³ugu je siê rów nie¿ okre œle niem dzia³ania ratow niczo -gaœ ni cze 
– w tym przy pa d ku w od nie sie niu do re a go wa nia jed no stek ochro ny prze ciwpo -
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51 J. Fa le cki, Wspó³pra ca Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej z Si³ami Zbro j ny mi RP [w:] B.Ko gut (red.),
Wspó³cze s noœæ oraz per spe kty wy Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go, Tom II, Kra ków 2015,
s. 68.

52 J. Zio bro, Wspó³dzia³anie Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej z Si³ami Zbro j ny mi Rze czypo spo li tej Pol -
skiej [w:] Ze szy ty Na uko we PWSZ im. Wi te lo na w Le g ni cy nr 15 (2) 2015, Le g ni ca 2015. s. 84.

53 B. Ko gut, Ra cjo nali za cja dzia³ania Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go [w:] B. Ko gut
(red.), Wspó³cze s noœæ oraz per spe kty wy Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go, Tom II Kra ków
2015, s. 135.

54 Zob. Usta wa z 22 li sto pa da 2013 r. o sy ste mie po wia da mia nia ra tun ko we go (DzU poz. 1635), art. 2.
55 Zob. M. Druszcz, Wspó³pra ca Po li cji z in ny mi s³u¿ ba mi rato w ni czy mi pod czas zda rzeñ ma so -

wych i ka ta strof [w:] Ze szy ty Na uko we SGSP, nr 53 (1) 2015, Wa r sza wa 2015, s. 107-126.
56 Sze rzej, P. Gro mek, In te gra cja dzia³añ ra to w ni czych pol skie go sy ste mu ra tow ni c twa [w:] Ze szy ty

Na uko we SGSP, nr 53 (1) 2015, Wa r sza wa 2015, s. 32-44.



¿a ro wej na wy stê puj¹ce in cy den ty kry ty cz ne57. Po do b nie sze ro ki za kres zna cze -
nio wy ba da ne go po jê cia zda je siê pre zen to waæ Ja nusz Po pis. Pre zen tuj¹c wnio ski 
z ba dañ nad or ga ni zacj¹ dzia³añ ra to w ni czych w wy bra nych kra jach eu ro pe j -
skich, od no si siê do or ga ni za cji sy ste mów ra to w ni czych w Nie mczech i Au strii58.

Re a su muj¹c, na le ¿y stwier dziæ, ¿e fo r mu³owa ne wcze œ niej na pod sta wie za pi -
sów pra wa ro zu mie nie dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych zna j du je to ¿ sa me od nie -
sie nie w li te ra tu rze przed mio tu. W od nie sie niu zaœ do post rze ga nia dzia³añ ra to -
w ni czych li te ra tu ra przed mio tu przed sta wia zna cz nie bo ga t sze spe ktrum ich
ujê cia w sto sun ku do za pi sów pra wa. Nie trud no od na leŸæ od nie sie nia wprost to ¿ -
sa me z pra wny mi, jed nak czêœæ pu b li ka cji fo r mu³uje sze r szy kon tekst ujê cia
dzia³añ ra to w ni czych w od nie sie niu do pro ce su re a go wa nia. Wska zaæ mo ¿ na
rów nie¿ opi sy i twier dze nia znacz¹co wy kra czaj¹ce poza za kres sa me go re a go wa -
nia w od nie sie niu do te r mi nu dzia³anie ra to w ni cze.

Wnio ski

Pod jê te roz wa ¿a nia po zwa laj¹ usy ste maty zo waæ przy naj mniej czêœæ mo ¿ li -
wych kon te kstów u¿y cia po jê cia dzia³ania rato w ni cze go. Daje siê je sfo r mu³owaæ
w trzech wy ra zie wyod rê b nio nych fo r mach zna cze nio wych, a mia no wi cie
w¹skiej, po œred niej i sze ro kiej. 

Ujê cie w¹skie do ty czy za kre su czyn no œcio we go po dej mowa ne go przez jed no -
stki ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej lub/i pod mio ty KSRG (rów nie¿ we wspó³dzia -
³aniu z in ny mi pod mio ta mi), jako pro ce su re a go wa nia na za ist nia³y in cy dent
kry ty cz ny, uwz glêd nia ne go (do pie ro) od mo men tu przy by cia si³ i œro d ków na
mie j s ce zda rze nia. Ta kie ujê cie dzia³añ ra to w ni czych zdaj¹ siê przed sta wiaæ
g³ów nie re gu la cje pra w ne z za kre su ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej, szcze gó l nie
w od nie sie niu do wska zañ w za kre sie kie ro wa nia dzia³aniem ra to w ni czym. Ujê -
cie pro ble mu w tym ro zu mie niu zda je siê jed nak ce cho waæ wy ra Ÿ nym nad zna -
cze niem59.

Ujê cie po œred nie dzia³añ ra to w ni czych uw z glêd nia zor gani zo wa ne czyn no œci
wie lu pod mio tów in ter we ncyj nych (nie ko nie cz nie stri c te ra to w ni czych) po dej -
mo wa ne sa mo dzie l nie lub w ra mach wspó³pra cy. Kon cen tru je siê ono rów nie¿
na fa zie re a go wa nia, jed nak uw z glêd nia sze r szy za kres czyn no œcio wy obe j muj¹cy 
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57 Zob. J. Zbo i na, Mie j s ce i rola ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej w sy ste mie bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa
[w:] J. Zbo i na, B. Wi œ nie wski (red.), Ochro na prze ciw po¿a ro wa a bez pie cze ñ stwo pa ñ stwa,
CNBOP-PIB, Jó ze fów 2014, s. 73-84.

58 Zob. J. Po pis, Wnio ski z ba dañ nad or ga ni zacj¹ dzia³añ ra to w ni czych w wy bra nych kra jach eu ro -
pe j skich [w:] B. Ko gut (red.), Wspó³cze s noœæ oraz per spe kty wy Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo-
 Gaœni cze go, Tom I, Kra ków 2014, s. 73-86.

59 Jak wska zu je Ste fan No wak „(…) po jê cie teo re ty cz ne po sia da pe w ne „nad zna cze nie” wte dy, kie -
dy za kres po ten cjal ne go wy ko rzy sta nia go w bu do wie hi po tez teo re ty cz nych jest sze r szy ni¿ jego aktu-
al ne wy ko rzy sta nie na pe w nym eta pie wie dzy. Oz na cza to, i¿ za kres po ten cja l nych teo re ty cz nych za sto -
so wañ da ne go po jê cia jest klas¹ otwart¹.”, S. No wak, Me to do lo gia ba dañ spo³ecz nych, PWN, W-wa
2007, s. 193.



czas od pie r wszej re a kcji na za ist nia³y in cy dent kry ty cz ny (np. po wia do mie nia
s³u¿b przez œwia d ka zda rze nia). Ta kie post rze ga nie dzia³añ ra to w ni czych zda je
siê fo r mu³owaæ za rów no czêœæ aktów pra wa, jak i ana li zo wa na li te ra tu ra przed -
mio tu.

Ujê cie sze ro kie wy kra cza poza fazê re a go wa nia. Przy rów nu je te r min dzia³añ
ra to w ni czych do po jê cia ra tow ni c twa. Obe j mu je rów nie¿ ele men ty przy go to wa -
nia do pod jê cia w³aœci wych czyn no œci ra to w ni czych oraz ele men ty tzw. fazy od -
bu do wy.

Naj bli ¿ sze au to ro wi post rze ga nie dzia³añ ra to w ni czych jest wska zy wa ne po -
wy ¿ej ujê cie po œred nie. Zda je siê ono byæ op ty ma l nym w sto sun ku do ca³oœcio -
we go ob jê cia pro ble mu re a go wa nia, a jed no cze œ nie nie wkra cza w zja wi ska
zwi¹zane z pro fi la ktyk¹, przy go to wa niem oraz od bu dow¹. W za pre zen towa nym
spo so bie post rze ga nia dzia³añ ra to w ni czych pod jê to pró bê ich zde fi nio wa nia
jako ze spo³u czyn no œci zmie rzaj¹cych do ra to wa nia ¿y cia, zdro wia, œro do wi ska
oraz mie nia pod czas zda rzeñ zwi¹za nych z wyst¹pie niem urze czywi stnio ne go,
nag³ego za gro ¿e nia; dzia³ania ra to w ni cze obe j muj¹ w szcze gó l no œci za da nia rea -
li zo wa ne pod czas tych zda rzeñ przez wyspe cjali zo wa ne pod mio ty ra to w ni cze,
a ta k ¿e re a kcje po mo co we in nych osób i in sty tu cji an ga ¿o wa nych w pro ces ra to -
wa nia, pro wa dzo ne pod wspó l nym kierownictwem.

W ta kim ujê ciu pro ble mu zna j du je swo je szcze gó l ne mie j s ce te r min dzia³añ
ratow niczo- gaœ ni czych, uto ¿ sa mia ny z za pre zen towa nym po wy ¿ej w¹skim post -
rze ga niem dzia³añ ra to w ni czych. Wska za nie dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych jako 
jed ne go z ele men tów dzia³añ ra to w ni czych otwie ra mo ¿ li woœæ za wa r cia w nim
rów nie¿ in nych sk³ado wych tj. me dy cz nych dzia³añ ra to w ni czych, dzia³añ ra to -
w ni czych z za kre su ra tow ni c twa gó r skie go, wod ne go, itd. Na le ¿y rów nie¿ pa miê -
taæ, ¿e po szcze gó l ne dzie dzi ny (fo r my) dzia³añ ra to w ni czych obe j muj¹ rów nie¿
wspó l ne ob sza ry czyn no œcio we, czê œcio wo nak³adaj¹c siê kom pe ten cyj nie, co
przed sta wio no na ryc. 1.

W ujê ciu funkcjo nalno- kompe tencyj nym ob sza ry wspó l ne po szcze gó l nych
dzie dzin (form) dzia³añ ra to w ni czych ce lo wo przed sta wio no ty l ko sym bo li cz nie
ze wzglê du na zbyt du¿¹ rze czy wist¹ z³o¿o noœæ wza je mnych powi¹zañ.

Umie js co wie nie po dej mo wa nych dzia³añ ra to w ni czych, w tym dzia³añ ratow -
niczo- gaœ ni czych, w sfe rze sze ro ko ro zu mia nej dzia³al no œci ra to w ni czej z za kre su 
ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej przed sta wio no na ryc. 2.

Pod su mo wuj¹c, na le ¿y wy ra ziæ nad zie jê, ¿e pod jê te roz wa ¿a nia po zwo li³y
choæ w czê œci uka zaæ wagê po ru sza ne go pro ble mu, któ ry jed no cze œ nie zda je siê
wpi sy waæ w stwier dze nie, ¿e „uwa ¿ ny na mys³ nad tre œci¹ po jêæ – za rów no tych,
któ re na le¿¹ do jê zy ka na szej na uki, jak te¿ na wet po jêæ obie go wych – staæ siê
mo¿e nie ocze ki wa nie bo ga tym Ÿród³em hi po tez, a na wet wzglêd nie porz¹dnie
uza sa d nio nej wie dzy teo re ty cz nej o zja wi skach spo³ecz nych”60.
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W kon te k œcie pra kty cz nym po ru sza nej te ma ty ki nie zmie r nie isto t nym wy da -
je siê byæ pre cy zy j ne u¿y wa nie okre œlo nej ter mi no lo gii w pra wie. Wci¹¿ aktu a l -
nym i do ty ch czas nie spe³nio nym jest po stu lat Ja cka Zbo i ny: „Zmia nom orga -
niza cy j nym, fun kcjo na l nym, te ch ni cz nym i tech nolo gi cz nym musi to wa rzy szyæ
aktu a li za cja ter mi no lo gii oraz czê sto po no w ne de fi nio wa nie wie lu po jêæ zwi¹za -
nych z ochron¹ prze ciw po ¿a row¹”61. Pod jê te roz wa ¿a nia sk³aniaj¹ do roz sze rze -
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Dzia³ania ratownicze 

Dzia³ania ratownicze z zakresu ratownictwa wodnego 

Dzia³ania ratownicze z zakresu ratownictwa górskiego 

Dzia³ania ratownicze z zakresu ratownictwa górniczego 

Dzia³ania ratownicze z zakresu ratownictwa lotniczego 

Dzia³ania ratowniczo-gaœnicze  

Dzia³ania ratownicze z zakresu ratownictwa morskiego 

………………….. 

Medyczne dzia³ania ratownicze 

Dzia³ania ratownicze 

Ryc. 1. Dzia³ania ra to w ni cze w ujê ciu dzie dzi no wym oraz funkcjo nalno- kompe tencyj nym

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Dzia³alnoœæ ratownicza zwi¹zana z ochron¹ przeciwpo¿arow¹ 

 

Zapobieganie 

Planowanie
i przygotowanie 

 

Przywrócenie 
gotowoœci 

Dzia³ania ratownicze 
Dzia³ania   

ratowniczo-gaœnicze 

Sprawozdawczoœæ Analizy Wnioski 

Ryc. 2. Dzia³ania ratow niczo -gaœ ni cze jako ele ment dzia³al no œci ra to w ni czej zwi¹za nej z ochron¹
prze ciw po ¿a row¹

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

61 Zob. J. Zbo i na, Mie j s ce i rola ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej …, dz. cyt., s. 84.



nia tego po stu la tu. Po¿¹da nym jest wy pra co wa nie uni wer sal ne go w pra wie zbio -
ru de fi ni cji wspó l nych dla ca³ego ob sza ru ra tow ni c twa.
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dr Je rzy TE LAK

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

Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

dr Da riusz SKA L SKI

Zak³ad Spo r tów Wod nych, Aka de mia Wy cho wa nia Fi zy cz ne go i Spo r tu

im. Jêdrzeja Œniadeckiego w Gdañsku

Pro gra my szko le nia w za kre sie ra tow ni c twa
wod ne go w ujê ciu hi sto ry cz nym i w œwie t le

prze pro wa dzo nych ba dañ – wybrane aspekty

Training Programs in Water Rescue
from the Historical Point of View According

to the Conducted Researches – Selected Aspects

Stre sz cze nie

Ar ty ku³ pre zen tu je hi sto riê two rze nia pro gra mów z za kre su ra tow ni c twa
wod ne go. Za ry so wa no rolê Pol skie go Zwi¹zku P³ywa c kie go w za kre sie ra to wa nia
ton¹cych w la tach 1927-1939 i po II wo j nie œwia to wej do 1969 r. Wska za no
pie r wo t ne wzo r ce pro gra mo we w za kre sie szko le nia ra to w ni ków wod nych, a ta k ¿e 
rolê pro gra mo twórcz¹ Aka de mii Wy cho wa nia Fi zy cz ne go w Wa r sza wie oraz
Wod ne go Ocho t ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go. Za zna czo no mo ¿ li wo œci
wy ko rzy sta nia ma tryc pro gra mo wych Miê dzy naro do wej Fe de ra cji Ra to wa nia
¯ycia, a ta k ¿e pod sta wê fo r maln¹ szko leñ w rato w ni c twie wodnym. Opisano istotê
trzymodu³owego rozk³adu treœci programowych zawartych w rozporz¹dzeniu
Ministra Spraw Wewnêtrznych.

S³owa klu czowe: bez pie cze ñ stwo, ra tow ni c two wod ne, szko le nie

Summary

The ar ti c le pre sents the hi sto ry of the  wa ter re s cue. The  role of Po lish
Swim ming As so cia tion in  re s cue of dro w ning in 1927-1939 and af ter the Se cond
World War  to 1969 was ou t li ned. The ori gi nal pro gram of li fe gu ards tra i ning, as
well as the le a ding role of Aca de my of Phy si cal Edu ca tion in Wa r saw and Wa ter
Vo lun ta ry Re s cue Se r vi ce were in di ca ted. The po ssi bi li ty of the use of the
In ter na tio nal Life Sa ving Fe de ra tion pro gram ma tri ces as well as the fo r mal base of



1. Szko le nia ra to w ni ków wod nych
w ujê ciu hi sto ry cz nym

Sto su ko wo pó Ÿ no w Pol sce zo sta³o roz po czê te szko le nie ra to w ni ków wod -
nych1. W okre sie miê dzy wo jen nym w Cen tra l nym In sty tu cie Wy cho wa nia Fi zy -
cz ne go w Wa r sza wie by³y pro wa dzo ne szko le nia z za kre su ra tow ni c twa wod ne go
w opa r ciu o pro gra my opra co wa ne na pod sta wie pro gra mów ho len de r skich i nie -
mie c kich or ga ni za cji ra to w ni czych. Od 1936 r. Pol ski Zwi¹zek P³ywa cki (PZP)
roz pocz¹³ wspó³pra cê z orga ni za cja mi ra to wa nia ton¹cych Ho lan dii i Nie miec.
W po ro zu mie niu z Pa ñ stwo wym Urzê dem Wy cho wa nia Fi zy cz ne go i Przy spo -
so bie nia Wo j sko we go PZP de le go wa³ do tych or ga ni za cji przed sta wi cie la, aby
za po z na³ siê z ta ktyk¹, me to dyk¹ i te ch ni ka mi ra tow ni c twa wod ne go. W li sto pa -
dzie 1937 r. PZP zor ga ni zo wa³ pie r wszy Kurs In stru kto rów Ra tow ni c twa na
p³ywa l ni CIWF, kie ro wa³ nim i za jê cia pro wa dzi³ in stru ktor CIWF kpt. Ka zi -
mierz La sko wski. Za sto so wa³ on naj no wsze, jak na ów cze s ne lata, me to dy na -
ucza nia, wy nie sio ne z pra ktyk w Nie mczech i Ho lan dii2. Kurs ra to wa nia
ton¹cych dla in stru kto rów p³ywa nia  zor gani zo wa ny w CIWF trwa³ 12 dni3.

W 1937 r. Zarz¹d PZP powo³a³ Re fe rat Ra tow ni c twa (ana lo gi cz nie w okrê -
gach PZP), a ta k ¿e Ko mi sjê Sporto wo-Eg zami na cyjn¹ z za da niem prze pro wa -
dza nia szko leñ i eg za mi nów na od zna ki ra to w ni cze I, II i III kla sy oraz orga ni zo -
wa nia za wo dów i mi strzostw Pol ski w rato w ni c twie wod nym. Do obo wi¹zków
Ko mi sji Sporto wo-Eg zamina cyj nej Okrê gu na le ¿a³o prze pro wa dza nie szko leñ
i e g za mi nów na od zna ki II i III kla sy. Do ce lów i za dañ Re fe ra tu na le ¿a³o orga ni -
zo wa nie i roz wój ra tow ni c twa wod ne go w Pol sce, roz po wszech nie nie umie jê t no -
œci ra to wa nia ton¹cych4. 

Pod czas dru giej wo j ny œwia to wej i oku pa cji hi t le ro wskiej nast¹pi³a prze rwa
w dzia³aniu wiê kszo œci or ga ni za cji w Pol sce, w tym ta k ¿e PZP5. Po dru giej wo j nie 
œwia to wej w 1945 r. rea kty wo wa ny zo sta³ PZP, a w 1947 r. powo³ano przy PZP
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tra i nings in wa ter re s cue were em p ha si zed. The es sen ce of three mo du les di vi sion
of the pro gram contents contained in the regulation of the Minister of Interior was
described.

Keywords: sa fe ty, wa ter re s cue, tra i ning
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Re fe rat Ra tow ni c twa Wod ne go6. Od 1952 r. dziê ki akty w no œci kie ro w ni ka
Zak³adu P³ywa nia AWF w Wa r sza wie i dzia³acza PZP D. Bo ga je wskie go ele -
men ty ra tow ni c twa wod ne go w³¹czo no do pro gra mu stu diów Aka de mii Wy cho -
wa nia Fi zy cz ne go w Wa r sza wie, a M. Wi t ko wski opra co wa³ nie zbêd ne ma te ria³y, 
przy wy ko rzy sta niu jako ma try cy przed wo jen nych pro gra mów szko leñ CIWF
i PZP. W na stê p nych la tach ra tow ni c two wod ne zo sta³o w³¹czo ne do pro gra mów
stu diów wszy stkich ucze l ni wy cho wa nia fi zy cz ne go w Po l s ce. Na ku r sach dla in -
stru kto rów i tre ne rów p³ywa nia PZP pro wa dzo ne by³y za jê cia z ra tow ni c twa7.

Od 1958 r. Wa r sza wski Okrê go wy Zwi¹zek P³ywa cki zacz¹³ or ga ni zo waæ ku r -
sy dla ra to w ni ków wod nych, pro wa dzo ne wed³ug pro gra mu opra co wa ne go przez
M. Sk³adê i M. Wi t ko wskie go, oraz powo³a³ Ko mi sjê Ra tow ni c twa Wod ne go.
M. Wi t ko wski wyda³ pod rê cz nik pt. „Ra to wa nie ton¹cych”. W Ka to wi cach prze -
pro wa dzo ny zo sta³ po raz pie r wszy sie dmio dnio wy kurs in stru kto rów ra tow ni c -
twa wod ne go8. W 1959 r. zmo dyfi ko wa no pro gra my szko leñ na sto p nie, a ta k ¿e
wpro wa dzo no le gi ty ma cje ra to w ni ków I i II kla sy oraz in stru kto rów ra tow ni c twa 
wod ne go. W la tach 1959–1960 prze szko lo nych zo sta³o 74 in stru kto rów ra to w nic -
twa wod ne go9.

Kon ce p cja utwo rze nia w Pol sce s³u¿by ra tow ni c twa wod ne go po ja wi³a siê
w 1959 r., uto nê³y wów czas 1133 oso by, w tym 1/4 to ma³ole t ni. Zarz¹dze nie nr 74 
Prze wod nicz¹cego G³ów ne go Ko mi te tu Ku l tu ry Fi zy cz nej i Tu ry sty ki z 11 kwiet-
nia 1962 r. sta no wi³o pod sta wê utwo rze nia Wod ne go Ocho t ni cze go Po go to wia
Ra tun ko we go – „regu la mi no wej” or ga ni za cji10, któ ra ko rzy sta³a z pro gra mów
opra co wa nych w PZP. W 1967 r. WOPR uzy ska³ fo r ma l ny sta tus sto wa rzy sze nia
i dzia³a³ przez wie le lat na za sa dzie wy³¹czno œci (mo no po lu) œwiadcz¹c w Pol sce
us³ugi w za kre sie ra tow ni c twa wod ne go.

W la tach 1965–1969 WOPR pro wa dzi³ in ten sywn¹ dzia³al noœæ or ga ni za cyjn¹, 
któ rej efe ktem sta³o siê uzy ska nie oso bo wo œci pra wnej oraz utwo rze nie jed no stek 
te re no wych we wszy stkich wo je wó dztwach. Pro mo cji WOPR to wa rzy szy³o i sy -
ste maty cz ne prze j mo wa nie spraw ra tow ni c twa wod ne go od PZP11. Na pod sta wie
za wa r te go po ro zu mie nia po miê dzy WOPR a PZP z dniem 30 kwie t nia 1969 r.
WOPR prze jê³o wszy stkie spra wy zwi¹zane z rato w ni c twem wod nym, wraz z do -
ku men tacj¹ do tycz¹c¹ szko le nia, in stru kto rów (ponad 200) i ra to w ni ków wod nych
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6  Spra wo z da nie z dzia³al no œci w³adz PZP w roku jubi le u szo wym 1947, Po znañ 1947, s. 4–5; Ogól -
no po l skie Sym po zjum WOPR, Po znañ 1976, s. 7.

7  R. Wy so cza ñ ski (red.), Kon fe ren cja nauko wo-me tody cz na z oka zji 50-le cia PZP, Wa r sza wa
1975, s. 56–57; Ogól no po l skie Sym po zjum WOPR, Po znañ 1976, s. 7; Ma te ria³y na V Krajo wy Zjazd
WOPR, Wa r sza wa 1987, s. 2–3.

8  K. Hê dze lek, A. Ma zur (red.), S³ow nik bio gra fi cz ny pra co w ni ków CIWF i AWF, Wa r sza wa
2005, s. 57.

9  M. Wi t ko wski, Pocz¹tki i roz wój…, op. cit., s. 152–153; I. Taba czek- Be j ster, Dzia³al noœæ Wod -
ne go…, op. cit., s. 24.

10  http://wopr.pl/ 23.05.2015.
11 Wi t ko wski M., Ogó l ny za rys ra tow ni c twa wod ne go na œwie cie i w Pol sce, [w:] Ogól no po l skie

Sym po zjum Wod ne go Ocho t ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go, red. Z. Wiatr, 8–9 maja 1976, Po znañ
1976, s. 9.



(oko³o 16 000). W li sto pa dzie 1969 r. zo sta³y przy go to wa ne, opa r te o za³a¿e nia PZP,
pro gra my szko le nio we i re gu la mi ny zdo by wa nia po szcze gó l nych sto p ni12: m³od szy
ra to w nik, ra to w nik wod ny, sta r szy ra to w nik, a ta k ¿e in stru ktor ra tow ni c twa wod-
ne go WOPR i in stru ktor wyk³ado w ca WOPR (wpro wa dzo ne w sty cz niu 1970 r.).
W osta t nim tygo dniu grud nia 1969 r. zo sta³ zor gani zo wa ny pie r wszy kurs dla in -
stru kto rów ra tow ni c twa wod ne go (wg no we go pro gra mu), na któ rym wyk³ado w -
ca mi byli: dr M. Wi t ko wski, dr med. B. Ka mi ñ ski, dr A. Ma li no wski, W. Wa j -
nert, W. P³ócien nik, a kie ro wa³ nim H. Stru sze w ski13.

W la tach 1969–1973 ce lem WOPR sta³a siê sta bi li za cja i uspra w nia nie fun k -
cjo no wa nia stru ktur oraz roz wi ja nie dzia³al no œci orga niza cy j nej14. W 1975 r., na
wnio sek Ko mi sji Szko le nio wej Zarz¹du G³ów ne go WOPR, zo sta³a wpro wa dzo -
na do u¿y t ku in stru k cja15, w któ rej zo sta³y usta no wio ne na stê puj¹ce sto p nie ra to -
w ni ków i in stru kto rów WOPR:
– M³od szy ra to w nik WOPR (po szko le niu z 40. jed no stka mi dyda kty cz ny mi – jd.),
– Ra to w nik wod ny (70 jd.),
– Sta r szy ra to w nik WOPR,
– In stru ktor ra tow ni c twa WOPR (80 jd.),
– In stru ktor wyk³ado w ca WOPR (co naj mniej po sia da nie pu b li ka cji z za kre su

ra tow ni c twa wod ne go, o¿y wia nia, spo r tów wod nych itp. przy jê tych przez
G³ówn¹ Ko mi sjê Szko le niow¹)

16
.

Dla cz³on ków WOPR prze wi dzia no kurs 15-go dzin ny (4 jd. – za gad nieñ teo -
re ty cz nych, 4 jd. – pie r wszej po mo cy na l¹dzie i 7 jd. æwi czeñ pra kty cz nych). 

W 1976 r. dzia³a³o 29 (w sze œciu wo je wó dztwach by³y two rzo ne) jed no stek
wo je wó dz kich WOPR, ba rie rê roz wo ju w nie któ rych re jo nach kra ju sta no wi³a
spra w noœæ fi zy cz na kan dy da tów na ra to w ni ków, w tym ich umie jê t no œci p³ywa c -
kie17. WOPR otrzy ma³ wów czas od G³ów ne go Ko mi te tu Ku l tu ry Fi zy cz nej i Tu -
ry sty ki pra wo na ucza nia p³ywa nia i wy da wa nia kart p³ywa c kich. Wie loty siê cz na
rze sza osób m³odych zo sta³a ob jê ta pro gra mem na uki p³ywa nia, z któ rej czêœæ za -
si li³a sze re gi ra to w ni ków wod nych. M. Wi t ko wski w swo jej pu b li ka cji stwier dzi³, 
¿e: „dzia³al noœæ pro pa gan do wa zmie rza do zwiê ksze nia bez pie cze ñ stwa nad wo -
da mi, do two rze nia bez pie cz nych miejsc do k¹pie li, do zwiê ksze nia ku l tu ry ob -
co wa nia z wod¹”18.

Szko le nia kadr sta no wi³y prio ry tet WOPR, sy ste maty cz nie ros³a li cz ba ra to w -
ni ków wod nych do 59 355 w 1986 r. Li cz ba m³od szych ra to w ni ków WOPR
wzros³a o 1919 osób, ra to w ni ków wod nych WOPR o 2903, przy by³o 87. sta r szych 
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12  Ma te ria³y szko le nio we, in stru kcje, re gu la mi ny WOPR, Zarz¹d G³ówny WOPR, Wa r sza wa 1969.
13  http://www.wopr.adn.pl/page.php?page_id=18 18.07.2015.
14  Ta m ¿e, s. 10.
15  In stru k cja szko le nio wa nr 1/75 w spra wie za sad pro wa dze nia ku r sów szko le nio wych z za kre su

ra tow ni c twa wod ne go ró ¿ nych sto p ni, wyd. Zarz¹d G³ówny WOPR, Wa r sza wa 1975.
16  Ta m ¿e, §1, pkt. 1.
17  Ta m ¿e, s. 12.
18  M. Wi t ko wski, Ogó l ny za rys…, op. cit., s. 12.



ra to w ni ków WOPR i 70 in stru kto rów WOPR. Wska Ÿ nik li cz by za tru d nio nych
ra to w ni ków na 100 tys. mie sz ka ñ ców (œred nia krajo wa ok. 150 ra to w ni ków na
100 tys. mie sz ka ñ ców)19.

Ko le j na zmia na w szko le niach nast¹pi³a w 1987 r. Na pod sta wie wnio sku Ko -
mi sji Szko le nio wej WOPR zo sta³y sko ry go wa ne na zwy sto p ni w rato w ni c twie
wod nym i usta lo ny wymiar szkolenia:
– M³od szy ra to w nik wod ny (44 jd.),
– Ra to w nik wod ny (80 jd.),
– Sta r szy ra to w nik wod ny (64 jd.),
– In stru ktor ra tow ni c twa WOPR (80 jd.),
– In stru ktor wyk³ado w ca ra tow ni c twa WOPR.

Od kan dy da ta na in stru kto ra wyk³ado w cê ra tow ni c twa WOPR wy ma ga no
po sia da nia pu b li ka cji z za kre su ra tow ni c twa wod ne go, o¿y wia nia osób, spo r tów
wod nych itp. przy jê tych przez G³ówn¹ Ko mi sjê Szko le niow¹ WOPR. Utrzy ma -
ny zo sta³ 15 go dzin ny kurs pod sta wo wy dla cz³on ków WOPR z 4 jd. za jêæ teo re -
ty cz nych i 11 jd. za jêæ pra kty cz nych20. 

W la tach 1987–1991 pod sta wo wym za da niem WOPR by³o szko le nie kadr.
W tym okre sie zo sta³o wy da ne opra co wa nie W. Wie s ne ra do tycz¹ce me to dy ki
szko le nia ra to w ni ków wod nych oraz ka se ta vi deo z me to dyk¹ na ucza nia p³ywa -
nia21. W celu ujed no li ce nia wie dzy i umie jê t no œci zo sta³y scen tra lizo wa ne szko le -
nia na sto pieñ sta r sze go ra to w ni ka i in stru kto ra ra tow ni c twa WOPR22. 

W 1997 r. zo sta³y opra co wa ne pro je kty pro gra mów szko leñ23, któ re sta no wi³y
pod sta wê dla pro gra mów szko le nia WOPR wpro wa dzo nych 1 sty cz nia 2000 r.
Tym sa mym in stru kcje szko le nio we zo sta³y zast¹pio ne pro gra ma mi szko le nia.
Nie zna cz nej ko re kcie pod da no na zwy sto p ni ra to w ni ków i in stru kto rów24 oraz
okre œlo no za kre sy ku r sów na sto pie nie m³od sze go ra to w ni ka, ra to w ni ka, sta r sze -
go ra to w ni ka i in stru kto ra WOPR. Ku r sy na sto p nie m³od sze go ra to w ni ka i ra tow -
ni ka zo sta³y po wie rzo ne do re a li za cji jed no stkom te re no wym WOPR, na to miast
ku r sy dla sta r szych ra to w ni ków by³y rea li zo wa ne cen tra l nie w Oœro d ku Szko le -
nia WOPR „Tama” w Ra j gro dzie25. Okre œlo ne zo sta³y ta k ¿e wy ma ga nia dla kan -
dy da tów na sto pieñ in stru kto ra wyk³ado w cy WOPR26. Ku r sy WOPR na po szcze -
gó l ne sto p nie mia³y ró ¿ ne fo r my, ale zbli ¿o ne okre sy re a li za cji: m³od szy
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19  XXV Lat dzia³al no œci WOPR w s³u¿ bie spo³ecze ñ stwa – spra wo z da nie z dzia³al no œci za lata
1982–1986, wyd. Zarz¹d G³ówny WOPR, Wa r sza wa 1987.

20  In stru k cja szko le nio wa Nr 1/87 Zarz¹du G³ów ne go WOPR w spra wie za sad pro wa dze nia ku r sów 
szko le nio wych z za kre su ra tow ni c twa wod ne go, Wa r sza wa 1987.

21  Ta m ¿e, s. 18.
22 XXX Lat dzia³al no œci…, op. cit., s. 17.
23  Na pod sta wie: J. Te lak, Pro je kty cen tra l nych pro gra mów szko le nia WOPR, oprac. kwa li fi kuj¹ce

na sto pieñ in stru kto ra wyk³ado w cy WOPR, Wa r sza wa 1997.
24  Uchwa³a nr 1/11/99 Pre zy dium Zarz¹du G³ów ne go WOPR w spra wie sto p ni w WOPR.
25  Uchwa³a nr 2/11/99 Pre zy dium Zarz¹du G³ów ne go WOPR w spra wie pro gra mów ku r sów szko -

le nio wych WOPR.
26  Uchwa³a nr 3/11/99 Pre zy dium Zarz¹du G³ów ne go WOPR w spra wie wy ma gañ dla kan dy da tów

na sto pieñ in stru kto ra wyk³ado w cy WOPR.



ra to w nik WOPR (50 jd.), ra to w nik WOPR (80 jd.), sta r szy ra to w nik WOPR
(80 jd., na cen tra l nym ku r sie sta cjo na r nym, trwaj¹cym 10 dni), in stru ktor
WOPR (80 jd., na cen tra l nym ku r sie sta cjo na r nym, trwaj¹cym 10 dni)27.

2. Oce na sy ste mu szko le nia ra to w ni ków wod nych
w œwie t le prze pro wa dzo nych ba dañ

W 2004 r. Je rzy Te lak28 zo bo wi¹za³ siê do do ko na nia ko re kty pro gra mów WOPR
w kie run ku uni fi ka cji ich z pro gra ma mi Miê dzy naro do wej Fe de ra cji Ra to wa nia
¯ycia (In ter na tio nal Life Sa ving Fe de ra tion, ILS). W celu po pra wy efe kty w no œci
dzia³ania pol skiej or ga ni za cji ra to w ni ków wod nych, dr De tlev Mohr po twier dzi³ po -
trze bê do ko na nia zmian w pro gra mach szko leñ WOPR w celu osi¹gniê cia w tym za -
kre sie sta nu zgod ne go z ist niej¹cym w in nych or ga ni za cjach ILS29. 

Sy stem szko le nia w ujê ciu ogó l nym ma na celu pod no sze nie kwa li fi ka cji.
Mo¿e sta no wiæ punkt wyj œcio wy do zdo by wa nia ko le j nych szcze b li za wo do wych, 
swo i ste wspi na nie siê po „dra bi nie hie ra r chii”. Z jed nej stro ny „pod³o¿em akty -
w no œci spo³ecz no- zawo do wej za³ogi s¹ oso bi ste po trze by pra co w ni ków”, z dru -
giej stro ny „po trze by eko nomi czno - spo³ecz ne zak³adu pra cy, ja kie zg³asza pod
ad re sem spo³ecz no œci zak³ado wej kie row ni c two fi r my”. Ko rzy sta nie z mo ¿ li wo -
œci stwo rzo nych przez sy stem szko le nia na le ¿y uz naæ za wy raz zaan ga ¿o wa nia siê
fun kcjo na riu szy lub pra co w ni ków w in sty tu cjach pu b li cz nych lub przed siê bio r -
stwach oraz cz³on ków w spra wy or ga ni za cji po zarz¹do wych30. 

Kon ce p cja zmia ny w sy ste mie i pro gra mów szko le nia WOPR zo sta³a przy go -
to wa na w la tach 2005–2007 przez pre ze sa WOPR, przy znacz¹cym udzia le To ma -
sza Za le wskie go31. Wy ko nawc¹ oprzyrz¹do wa nia do pro gra mów szko leñ (np.
dzien ni ków szko leñ) by³ prze wod nicz¹cy i cz³on ko wie Ko mi sji Edu ka cji WOPR 
(2008–2013). Efekt prac Ko mi sji roz po czê tych we wrze œ niu 2008 r. zo sta³ za pre -
zen towa ny w 2009 r. na szko le niu ra to w ni ków i in stru kto rów WOPR w G³ucho-
³azach i sku t ko wa³ zmia na mi w pro gra mach szko le nia WOPR od 1 sty cz nia
2010 r.32. Sy stem ten wywo³a³ wie le kon tro we r sji wœród in stru kto rów WOPR i ra -
to w ni ków wodnych.

W przy pa d ku ra to w ni ków wod nych pra cuj¹cych w obie ktach re krea cy j nych:
k¹pie li skach i mie j s cach wyko rzy sty wa nych do k¹pie li „kie row ni c two fi r my”
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27  Uchwa³a nr 2/11/99…, op. cit.
28  J. Te lak, Pre zes WOPR (2001–2013), wice pre zy den ta ILS Fe de ra tion of Eu ro pe (2003–2015),

de le gat na Wa l ne Zgro ma dze nie ILSE i ILS (2001-2015). de le gat na Wa l ne Zgro ma dze nie ILSE i ILS.
29  Wy po wiedŸ na kon fe ren cji pra so wej, Wa r sza wa, cze r wiec 2005; w 2005 r. D. Mohr pe³ni³ fun k -

cjê Prze wod nicz¹cego Ko mi sji Spo r tu ILSE, od 2012 r. jest Pre zy den tem ILS Fe de ra tion of Eu ro pe, a od 
2012 r. wice pre zy den tem ILS.

30  J. Si ko ra, Akty w noœæ spo³ecz no- zawo do wa i spo³eczno -poli ty cz na oraz sto su nek pra co w ni ków
do pra cy w so cjo lo gii pra cy, w: „Ruch Pra wni czy, Eko no mi cz ny i So cjo logi cz ny”, Po znañ 1982.

31  T. Za le wski: wi ce pre zes ZG WOPR w³aœci wy w spra wach szko le nia (2008–2013), de le gat na
Wa l ne Zgro ma dze nie ILSE i ILS (od 2008 r.), cz³onek Zarz¹du G³ów ne go ILS (od 2012 r.), Pre zes
WOPR Wo je wó dz twa Zachod niopo mor skie go.

32  http://wopr.pl/in dex.php?op tion=com_con tent&view=ar ti c le&id=294&Ite mid=181 29.05.2015.



na le ¿y po j mo waæ dwu a spe kto wo. Z jed nej stro ny jest to ka dra kie ro w ni cza
i zarz¹dzaj¹ca s³u¿b ra to w ni czych, z dru giej to admi ni stra to rzy, ge sto rzy obie k -
tów. G³ów nie od wy ma gañ tych osta t nich za le ¿y jak wy szko le ni pra co w ni cy
znajd¹ za trud nie nie na te re nie pro wa dzo nych przez nich obie któw. Ba da nia pro -
wa dzo no na te re nie 64 obie któw re krea cy j nych i po ka za³y one nie tyle ogó l ny ob -
raz wy szko le nia ra to w ni ków WOPR, co rze czy wi sty stan za trud nia nej ka dry ra -
to w ni czej w se zo nie le t nim 2011 r. Otrzy ma nych wy ni ków nie mo ¿ na tra kto waæ
jako wska Ÿ ni ka, któ ry mo ¿ na od nieœæ do ka dry ra to w ni ków wod nych i sze ro ko
uo gó l niæ. Nie mniej, sku te cz noœæ sy ste mu szko le nia (ob szar B) w przy jê tych na
po trze by ba dañ prze dzia³ach oka za³ siê „s³aby” (53,7%). S³abo œci sy ste mu szko le -
nia ra to w ni ków wod nych syg nali zo wa ne by³y przez re spon den tów kwe stio na riu -
sza wy wia du33. 

W celu zobie ktywi zo wa nia oce ny tego sy ste mu szko le nia ra to w ni ków wod -
nych oraz wska za nia jego s³abo œci skon stru o wa no na rzê dzie ba da w cze, któ re
skie ro wa no do 110 ra to w ni ków i in stru kto rów WOPR – pra kty ków, na co dzieñ
za j muj¹cych siê szko le niem i pra cuj¹cych za wo do wo na te re nie wo je wó dz twa po -
mo r skie go, w po wia tach cho j ni c kim, ka r tu skim, ko œcie r skim i sta ro gar dz kim.
Pró bê 110 re spon den tów w tym przy pa d ku na le ¿y uz naæ za re pre zen ta tywn¹.
Gê stoœæ obie któw re krea cy j nych: k¹pie lisk i miejsc wyko rzy sty wa nych do k¹pie -
li, zna j duj¹cych siê na ob sza rze ob jê tym ba da niem spra wia, ¿e repre zenta ty w -
noœæ pró by mo ¿ na uz naæ za wy sok¹. Aby wy ka zaæ isto tê zmian do tycz¹cych uno -
r mo wañ do ko na no ana li zy SWOT (Strenghst–We ak nes ses–Oppo r tu ni ties–
–Thre ats)34 od nosz¹cej siê do re a l ne go od dzia³ywa nia uno r mo wañ fo r ma l nych
na sy stem szko le nia i zarz¹dza nie w rato w ni c twie wod nym. Sku te cz noœæ sy ste mu 
bez pie cze ñ stwa w rato w ni c twie wod nym dla czte rech ob sza rów ba da w czych zo -
sta³a przed sta wio na w ta be li 1.

Z ana li zy wy ni ka, ¿e czte ry ba da ne ob sza ry po zo staj¹ we wza je mnej ko re la cji
i ¿a den nie mo¿e byæ le kce wa ¿o ny w aspe kcie sku te cz no œci ra tow ni c twa wod ne -
go. Od po wie d nio opra co wa ny sy stem szko le nia, maj¹cy na celu pod no sze nie po -
zio mu wie dzy i umie jê t no œci (ko m pe ten cji), po wi nien daæ naj wy¿sz¹ spra w noœæ
ra to w ni ka wod ne go w akcji nie sie nia po mo cy oso bie po szko do wa nej lub zna j -
duj¹cej siê w sta nie bez po œred nie go za gro ¿e nia utra ty ¿y cia lub zdro wia na ob sza -
rze wod nym. Sku te cz noœæ akcji ra to w ni czych jest wska Ÿ ni kiem efe kty w no œci sy -
ste mu szko le nia.
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33  Ba da nia w kon te k œcie spra w no œci fi zy cz nej ra to w ni ków wod nych, stan dar dów bez pie cze ñ stwa
i sy ste mów zarz¹dza nia do oce na sy ste mu szko le nia ra to w ni ków wod nych, zo sta³y prze pro wa dzo ne
w 2011 r.

34  SWOT – jed na z najpo pular nie j szych heu ry sty cz nych te ch nik ana li ty cz nych, s³u¿¹ca do po-
rz¹dko wa nia in fo r ma cji, sto so wa na w ob sza rach pla no wa nia jako uni wer sa l ne na rzê dzie pie r wsze go
eta pu ana li zy stra te gi cz nej, w na ukach eko no mi cz nych sto so wa na do ana li zy we wnê trz ne go i zew nê trz -
ne go œro do wi ska or ga ni za cji, ana li zy pro je ktu, roz wi¹za nia biz ne so we go itp.
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K¹pie li ska œródl¹dowe w se zo nie le t nim sta no wi¹ pod sta wo we mie j s ca pra cy
ra to w ni ków wod nych. W przy pa d ku bra ku dba³oœci zarz¹dców chro nio nych ob -
sza rów wod nych o za pe w nie nie stan dar dów bez pie cze ñ stwa pra ca ra to w ni ków
wod nych mo¿e byæ za bu rzo na. Wy ni ki prze pro wa dzo nych ba dañ wska zuj¹, ¿e
sa morz¹dy lo ka l ne nie dok³adaj¹ na le ¿y tej sta ran no œci w za kre sie za pe w nie nia
bez pie cze ñ stwa osób prze by waj¹cych na ob sza rach wod nych. Za le d wie 13%
k¹pie lisk zna j du je siê w gmin nej ewi den cji k¹pie lisk. Ni ski od se tek obie któw by³ 
utrzy my wa ny w czy sto œci. Fakt, ¿e 24% k¹pie lisk nie by³o ob jê tych ochron¹ ra to -
w nicz¹ mo ¿ na uz naæ za niew³aœci wy.

Ty l ko 57% ra to w ni ków wod nych pra cuj¹cych w obie ktach re krea cy j nych
w se zo nie le t nim 2011 r. nie uko ñ czy³o ku r su Kwa lifi ko wa nej Pie r wszej Po mo -
cy, 21% nie po sia da³o sto p nia ra to w ni ka WOPR (a je dy nie wa ¿ ne upra w nie nia
WOPR), 28% nie po sia da³o ¿ad nych do da t ko wych kwa li fi ka cji, a od se tek ra to w -
ni ków, któ rzy od by li szko le nia spe cja li sty czne wy no si³ za le d wie 14,9%. 97,8% ra -
to w ni ków wod nych ob jê tych ba da niem spe³ni³o no r my spra w no œci fi zy cz nej.
Bra ki wy ka za ne w ob sza rze D (ze w nê trz ne oto cze nie or ga ni za cji za j muj¹cych siê
rato w ni c twem wod nym) przek³adaj¹ siê na bra ki w ob sza rze C. Ge sto rzy wiê k -
szo œci obie któw wy ka zuj¹ dba³oœæ je dy nie o za pe w nie nie mi ni mum ze stan dar -
dów bez pie cze ñ stwa35.

3. Pro gra my szko le nia ra to w ni ków wod nych
od 2012 roku

Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na w 1995 r. roz po czê³a bu do wê krajo we go sy ste mu
ratow niczo- gaœni cze go36. W ra mach KSRG zna laz³a siê czêœæ za so bów ra tow ni c -
twa wod ne go. Rów no le gle zo sta³y przy go to wa ne i wdro ¿o ne pro gra my szko le nia
stra ¿a ków PSP i dru hów Ocho t ni czych Stra ¿y Po ¿a r nych, za wie raj¹ce uni wer sa l -
ne tre œci z za kre su ra tow ni c twa wod ne go. PSP i Zwi¹zek OSP dys po nu je za so ba -
mi kom pe tent ny mi do przy go to wa nia pro gra mów szko le nia z za kre su ra tow ni c -
twa wod ne go nie zbêd nych do re a li za cji za dañ s³u¿ bo wych na ob sza rach
wod nych. Po ro zu mie nie KSRG i WOPR po zwo li³o ujed no li ciæ ta kty ki i me to dy -
ki pra cy ra to w ni ków wod nych. Do ko na no uni fi ka cji sprzê tu ra tow ni c twa wod -
ne go wyko rzy stywa ne go przez WOPR37.
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35  Szcze gó³owe ana li zy po szcze gó l nych ob sza rach ba da w czych zo sta³y przed sta wio ne w skró cie.
36  Sze rzej: B. Ko gut, Krajo wy Sy stem Ratow niczo -Gaœ ni czy. Aspe kty pra w ne, [w:] Krajo wy Sy -

stem Ratow niczo -Gaœ ni czy w la tach 1995-2015. Po stê py organi zacyj no-pra w ne lo gi sty cz ne i takty cz -
no- ratow ni cze, red. J. Ko nie cz ny, M. Schro e der, Wyd. Ga ra mond Ofi cy na Wy da w ni cza, Ino w roc -
³aw-Po znañ- War sza wa 2015, s. 23-38.

37  Zob. Te lak J., Dzia³al noœæ Wod ne go Ocho t ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go w Krajo wym Sy -
ste mie Ratow niczo- Gaœ ni czym, [w:] Krajo wy Sy stem Ratow niczo -Gaœ ni czy w la tach 1995-2015. Po -
stê py organi zacyj no-pra w ne lo gi sty cz ne i takty czno- ratow ni cze, red. J. Ko nie cz ny, M. Schro e der, Wyd. 
Ga ra mond Ofi cy na Wy da w ni cza, Ino w roc³aw-Po znañ- War sza wa 2015, s. 527-541.



W la tach 2008-2011 pre zes WOPR wzi¹³ udzia³ w kil ku dzie siê ciu po sie dze -
niach ko mi sji i pod ko mi sji w Se j mie i Se na cie RP do tycz¹cych usta wo wych re -
gu la cji pra wnych spraw ra tow ni c twa wod ne go38, a na stê p nie w Mi ni ste r stwie
Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji, pó Ÿ niej MSW przy opra co wy wa niu roz -
porz¹dzeñ, w tym do tycz¹cego szko leñ ra to w ni ków wod nych i in stru kto rów
z za kre sie ra tow ni c twa wod ne go39. W kwie t niu i maju 2012 r. J. Te lak na pod -
sta wie za³¹czni ka – pro gra mu szko le nia ra to w ni ków wod nych – do pro je ktu
roz po rz¹dze nia MSW w spra wie szko leñ w rato w ni c twie wod nym okre œli³ trzy -
mo du³o wy rozk³ad tre œci pro gra mo wych, nad któ re go oprzyrz¹do wa niem
mia³a pra co waæ Ko mi sja ds. Edu ka cji WOPR nad zo ro wa na przez wi ce pre ze sa
ZG WOPR T. Za le wskie go. W biu rze ZG WOPR dzien ni ki szko le nia z in ny mi
do ku men ta mi dot. pro gra mów szko le nia z³o¿y³ in stru ktor WOPR M. Gro dz ki,
na to miast Prze wod nicz¹cy Ko mi sji ds. Edu ka cji WOPR by³ pa sy w ny w tym
okre sie.

„Ra mo wy pro gram szko le nia ra to w ni ków wod nych” sta no wi za³¹cznik do
roz porz¹dze nia w spra wie szko leñ w rato w ni c twie wod nym40. Szko le nia pod sta -
wo we dla ra to w ni ków wod nych mog¹ byæ rea li zo wa ne w jed no stkach WOPR
i in nych pod mio tach dzia³aj¹cych w za kre sie ra tow ni c twa wod ne go oraz Szko le
G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej i po zo sta³ych szko³ach PSP, a ta k ¿e w ra mach szko -
le nia uzu pe³niaj¹cego i do sko na le nia za wo do we go w mia rê mo ¿ li wo œci w jed no -
stkach ratow niczo- gaœ ni czych, rów nie¿ przez cz³on ków Zwi¹zku OSP. Ra to w ni -
kiem wod nym mo¿e byæ cz³onek przed siê bio r stwa pry wa t ne go lub or ga ni za cji
po zarz¹do wej – pod mio tu ra tow ni c twa wod ne go, a ta k ¿e fun kcjo na riusz s³u¿by
pa ñ stwo wej41.

W zwi¹zku z wpro wa dze niem ra mo we go pro gra mu szko le nia pod sta wo we go
zo sta³a za pro pono wa na jego re a li za cja w trzech modu³ach. Opra co wa ny na pod -
sta wie Roz porz¹dze nia MSW pie r wszy z trzech za pro pono wa nych modu³ów
szko le nia ra to w ni ka wod ne go, licz¹cy 18 jd. w fo r mie æwi czeñ, obj¹³ za kres te ma -
ty cz ny „P³ywa nie i te ch ni ki ra tow ni c twa wod ne go”. Modu³ II szko le nia, licz¹cy
rów nie¿ 18 jd. obj¹³ te ma ty: 
– P³ywa nie i te ch ni ki ra tow ni c twa wod ne go,
– Sprzêt wyko rzy sty wa ny w rato w ni c twie wod nym.

Modu³ III licz¹cy 27 jd. po wi nien ko ñ czyæ siê eg za mi nem, po zda niu któ re go
otrzy mu je siê za œwia d cze nie o uko ñ cze niu szko le nia ra to w ni ka wod ne go. Za kres
te ma ty cz ny modu³u III obj¹³: 
– Or ga ni za cja ra tow ni c twa wod ne go – pod sta wy pra w ne,
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38  Usta wa z dnia 18 sie r p nia 2011 r. o bez pie cze ñ stwie osób prze by waj¹cych na ob sza rach wod -
nych  (DzU z 2011 r. Nr 208, poz. 1240).

39  Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych z dnia 21 cze r w ca 2012 r. w spra wie szko leñ
w rato w ni c twie wod nym (DzU z 2012 r. poz. 747).

40  Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych z 21 cze r w ca 2012 r. …, op. cit.
41  Te lak J., Dzia³al noœæ Wod ne go…, op. cit.



– Or ga ni za cja pra cy ra to w ni ków,
– Sprzêt wyko rzy sty wa ny w rato w ni c twie wod nym

42
.

Re a li za cja za jêæ dy da kty cz nych w ra mach szko le nia ra to w ni ków wod nych
mo¿e byæ roz³o¿o na w cza sie43. W WOPR zo sta³a wy pra co wa na prze strzeñ dla
szko le nia na sto pieñ m³od sze go ra to w ni ka WOPR – od 12. roku ¿y cia (modu³ I),
ra to w ni ka WOPR – od 16. roku ¿y cia (modu³ II) i modu³ III – od 18. roku ¿y cia.
W tym ujê ciu modu³ na le ¿y tra kto waæ jako etap szko le nia. Pe³ny kurs dla ra to w -
ni ków wod nych – od 18. roku ¿y cia (I, II, III modu³ jed no cze œ nie) rea li zo wa ny
mo¿e byæ przez jed no stki WOPR i inne pod mio ty upra w nio ne do pro wa dze nia
szko leñ w rato w ni c twie wod nym. Przy two rze niu tego pro gra mu by³y bra ne pod
uwa gê pro po zy cje i wnio ski osób re pre zen tuj¹cych lub zwi¹za nych z WOPR. Po -
dzia³ tre œci na ucza nia na trzy modu³y uw z glêd nia³ uwa run ko wa nia wy ni kaj¹ce
z przy nale ¿ no œci WOPR do ILS oraz tra dy cjê szko leñ w za kre sie ra tow ni c twa
wod ne go.

Osta t ni cen tra l ny kurs na sto pieñ sta r sze go ra to w ni ka wod ne go, m³od sze go
in stru kto ra WOPR i in stru kto ra WOPR oraz in stru kto ra w za kre sie ra tow ni c twa 
wod ne go odby³ siê w Oœro d ku Szko le nia WOPR „Tama” w Ra j gro dzie w li pcu
2013 r. (za ko ñ cze nie 19.07.2013)44. Po tym szko le niu zo sta³y na da ne sto p nie in -
stru kto ra WOPR o osta t ni nu me rze 1191 (wg ewi den cji cen tra l nej WOPR)45.

W okre sie od 1962 do 2013 r. WOPR dys po no wa³o znacz¹cymi za so ba mi ra -
tow ni c twa wod ne go. Jed no stki WOPR zo sta³y wy ko rzy sta ne w sy tu a cjach kry zy -
so wych, w tym pod czas po wo dzi w 1997, 2001 i 2010 r. oraz bu rzy i po niej na
Wie l kich Je zio rach Ma zu r skich w 2007 r. W la tach 2004-2012 gru py re a go wa nia
WOPR (ope ra cy j ne, in ter we ncyj ne) wy zna cza³y stan dar dy dzia³ania, wy szko le -
nia i wy po sa ¿e nia WOPR, wie le szko leñ spe cjali sty cz nych by³o pro wa dzo nych
przez kie ro w ni ków grup ope ra cy j nych WOPR46. Pre zy dent ILS Fe de ra tion
w 2012 r. uzna³ WOPR za jed no z naj le p szych sto wa rzy szeñ ra to w ni ków wod -
nych, pla suj¹c je na 5. po zy cji w Eu ro pie47.

W Oka r to wie nad je zio rem Œniar d wy w 1978 r. po wsta³a Sta cja Ra tow ni c twa
Wod ne go. Od 1982 r. Sta cja dawa³a ochro nê ra to w nicz¹ dla po³ud nio wej czê œci
Wie l kich Je zior Ma zu r skich, a w 1991 r. zo sta³a zare je stro wa na w Urzê dzie Ku l -
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42  Opra co wa ne na pod sta wie Roz porz¹dze nia Mi ni stra Spraw We wnê trz nych z 21 cze r w ca 2012…, 
op. cit.; por. J. Te lak, Mo del fun kcjo no wa nia WOPR jako or ga ni za cji po zarz¹do wej w sy ste mie bez pie -
cze ñ stwa we wnê trz ne go pa ñ stwa (roz pra wa do kto r ska), Szczy t no 2012, s. 185-187; J. Te lak, M. Zie lin -
ska, Przy go to wa nie fun kcjo na riu szy Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej do dzia³añ ra to w ni czych na ob sza rach 
wod nych – po stu la ty me to dy cz ne, „Ze szy ty Na uko we Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej” nr 49 (1)
2014, Wa r sza wa 2014, s. 98-111.

43  Ta m ¿e.
44  http://www.wopr.pl/in dex.php?li mi t start=152 29.07.2015.
45  Dane w biu rze Zarz¹du G³ów ne go WOPR w Wa r sza wie.
46  XX Fo rum Ra tow ni c twa Ko mu ni kat, http://wopr.pl/in dex.php?op tion=com_con tent&view=ar ti -

c le&id=1251:xx-fo rum-ra towni c twa 23.05.2015.
47  http://wopr.pl/in dex.php?op tion=com_con tent&view=ar ti c le&id=820:50-la t - wopr 29.05.2015.



tu ry Fi zy cz nej i Spo r tu w Wa r sza wie. Ma zu r ska S³u¿ba Ra to w ni cza w Oka r to -
wie, któ ra pro wa dzi³a dzia³al noœæ ra to w nicz¹ i szko le nia dla swo ich cz³on ków48. 

Ze stru ktu ry WOPR w 2010 r. zo sta³ wyod rê b nio na jed no stka te re no wa
WOPR Ma zu r skie WOPR, któ re rów nie¿ pro wa dzi³o dzia³ania z za kre su ra tow -
ni c twa wod ne go, w tym edu ka cy j ne. Pó Ÿ niej jako sa mo dzie l ne sto wa rzy sze nie
przy jê³o na zwê: Ma zu r skie Ocho t ni cze Po go to wie Ra tun ko we49. 

W 2013 r. po ja wi³y siê pie r wsze przed siê bio r stwa dzia³aj¹ce w za kre sie ra tow -
ni c twa wod ne go. Od ki l ku lat trwa deko m po zy cja WOPR, 13 li pca 2015 r.
102 po d mio ty po sia da³y zgo dê na wy ko ny wa nie ra tow ni c twa wod ne go50, w tym
ok. 70% ma bez po œred ni ro do wód WOPR. Nie któ re pod mio ty uzy ska³y zgo dê na
pro wa dze nie szko leñ i pro wa dzi³y je z wyko rzy sty wa niem do stê p nych ma tryc
pro gra mo wych i ma te ria³ów dy da kty cz nych. W la tach 2012-2014 w Pol sce
znacz¹co wzros³a li cz ba wy pa d ków uto niê cia osób w wo dach ogól nodo stê p nych.
Na le ¿y za pe w niæ efe kty w ne wy ko rzy sta nie za so bów pod mio tów ra tow ni c twa
wod ne go w dzia³aniach anty kry zy so wych po przez w³¹cza nie ich do sy ste mu re a -
go wa nia i zarz¹dza nia kry zy so we go na po zio mach lo ka l nych, w szcze gó l no œci
po wia to wym51.

Pod su mo wa nie

Ponad 50-le t ni do ro bek WOPR jest trud ny do prze ce nie nia, a zas³ugi
znacz¹ce dla ra tow ni c twa wod ne go oraz bez pie cze ñ stwa osób prze by waj¹cych na
ob sza rach wod nych52. Spo³ecze ñ stwo, w³adze RP, ad mi ni stra cja pu b li cz na,
KSRG i ILS Fe de ra tion ocze kuj¹ od WOPR do brze przy go to wa nych za so bów,
wy szko lo nych ra to w ni ków wod nych, pra cuj¹cych na p³ywa l niach i k¹pie li skach, 
zdo l nych do re a go wa nia w sy tu a cjach kry zy so wych, a nade wszy stko efe kty w ne -
go dzia³ania na rzecz zmnie j sze nia li cz by osób ton¹cych w wo dach pol skich53.
Byæ mo¿e sy stem in te gra cji w ra mach Pol skie go Sy ste mu Ra tow ni c twa, roz wa ¿a -
ny przez P. Gro m ka, bê dzie wy ma ga³ no we go spo j rze nia na ra tow ni c two wod ne
i efe ktyw nie j szych roz wi¹zañ fo r ma l nych54. Po ten cja³ ra tow ni c twa wod ne go jest
zna cz ny, ale obe c nie nad to roz pro szo ny. Ujê cie w jed no rod ny pod sy stem za so -
bów ra tow ni c twa wod ne go bez admi ni stra cyj nych de cy zji obe c nie wy da je siê byæ 
nie mo ¿ li we.
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48  http://msr-o ka r to wo.pl/ 23.05.2015.
49  http://ma zu r skie wopr.pl/ 23.05.2015.
50  Wy kaz pod mio tów upra w nio nych do wy ko ny wa nia ra tow ni c twa wod ne go po sia da zgo dê Mi ni -

stra Spraw We wnê trz nych na wy ko ny wa nie ra tow ni c twa wod ne go, https://msw.gov.pl/pl/bez pie czen -
stwo/nadzor -nad- ratow nic twe?page=1 13.07.2015.

51  XX Fo rum Ra tow ni c twa…, op. cit. 
52  http://wro c law.pl/the-wo rld - ga mes-2017 23.05.2015.
53  Wy po wiedŸ w dniu 28 kwie t nia 2015 r. na XX Ogól no po l skim Fo rum Ra tow ni c twa w Ino w -

roc³awiu, któ re go te ma tem by³ „Krajo wy Sy stem Ratow niczo -Gaœ ni czy w la tach 1995-2015” pod czas
de ba ty eks per tów dr J. Te lak, przed sta wiaj¹c Dzia³al noœæ WOPR w KSRG.

54  P. Gro mek, In te gra cja dzia³añ ra to w ni czych pol skie go sy ste mu ra tow ni c twa, [w:] „Ze szy ty Na -
uko we SGSP” nr 53 (1) 2015, wyd. Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej, Wa r sza wa 2015, s. 32-44.



Wy ni ki i wnio ski:

1. Sy stem szko le nia oraz in stru kcje i pro gra my ku r sów, a ta k ¿e wy mo gi kwa lifi -
kacy j ne dla ra to w ni ków wod nych i in stru kto rów w za kre sie ra tow ni c twa
wod ne go zo sta³y opra co wa ne przez ró ¿ ne pod mio ty z wy ko rzy sta niem wzo -
rów lub ma tryc or ga ni za cji za gra ni cz nych i miê dzyna ro do wych.

2. Zmia na sy ste mu szko le nia w rato w ni c twie wod nym mog³a spo wo do waæ
wzrost li cz by wy pa d ków uto niê cia osób w Pol sce na pocz¹tku II de ka dy
XXI w. 

3. Na le ¿y prze pro wa dziæ ba da nia na uko we w celu usta le nia przy czyn mog¹cych
mieæ zwi¹zek ze wzro stem li cz by wy pa d ków uto niê cia osób w la tach
2011-2014.

4. Na le ¿y zor ga ni zo waæ kon fe ren cjê na ukow¹ po œwiê con¹ bez pie cze ñ stwu osób
prze by waj¹cych na ob sza rach wod nych i sy ste mo wi ra tow ni c twa wod ne go.

5. Po win no siê okre œliæ mo del ra tow ni c twa wod ne go dla po wszech ne go (pol -
skie go) sy ste mu ra tow ni c twa.

Literatura

 [1] Gro mek P., In te gra cja dzia³añ ra to w ni czych pol skie go sy ste mu ra tow ni c twa, [w:] „Ze -
szy ty Na uko we SGSP” nr 53 (1) 2015, wyd. Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej,
Wa r sza wa 2015, s. 32-44.

 [2] Hê dze lek K., Ma zur A. (red.), S³ow nik bio gra fi cz ny pra co w ni ków CIWF i AWF, Wa r sza -
wa 2005.

 [3] Ko gut B., Krajo wy Sy stem Ratow niczo -Gaœ ni czy. Aspe kty pra w ne, [w:] Krajo wy Sy stem
Ratow niczo -Gaœ ni czy w la tach 1995-2015. Po stê py organi zacyj no-pra w ne lo gi sty cz ne
i takty czno- ratow ni cze, red. J. Ko nie cz ny, M. Schro e der, Wyd. Ga ra mond Ofi cy na
Wy da w ni cza, Ino w roc³aw-Po znañ- War sza wa 2015, s. 23-38.

 [4] La sko wski K., Ra to wa nie ton¹cych w Ho lan dii, [w:] Wy cho wa nie Fi zy cz ne, 1936,
nr 9–10, s. 411–412.

 [5] Ma te ria³y na V Krajo wy Zjazd WOPR, Wa r sza wa 1987.

 [6] Ogól no po l skie Sym po zjum WOPR, Po znañ 1976.

 [7] Pie r wszy kurs przo do w ni ków p³ywa nia i ra tow ni c twa w Wi l nie, [w:] „Na Po ste run ku”
nr 35, Wa r sza wa 1938.

 [8] Si ko ra J., Akty w noœæ spo³ecz no- zawo do wa i spo³eczno -poli ty cz na oraz sto su nek pra-
co w ni ków do pra cy w so cjo lo gii pra cy, [w:] „Ruch Pra wni czy, Eko no mi cz ny i So cjo -
logi cz ny”, Wyd. Wy dzia³ Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM, Po znañ1982.

 [9] Spra wo z da nie z dzia³al no œci w³adz PZP w roku jubi le u szo wym 1947, Po znañ 1947.

[10] Taba czek- Be j ster I., Dzia³al noœæ Wod ne go Ocho t ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go, ZG 
WOPR, Wa r sza wa 2012.

[11] Te lak J., Dzia³al noœæ Wod ne go Ocho t ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go w Krajo wym Sy -
ste mie Ratow niczo- Gaœ ni czym, [w:] Krajo wy Sy stem Ratow niczo -Gaœ ni czy w la tach

96 Zeszyty Naukowe SGSP nr 55 (3) 2015



1995-2015. Po stê py organi zacyj no-pra w ne lo gi sty cz ne i takty czno- ratow ni cze, red.
J. Ko nie cz ny, M. Schro e der, Wyd. Ga ra mond Ofi cy na Wy da w ni cza, Ino w roc³aw-Po -
znañ- War sza wa 2015, s. 527-541.

[12] Te lak J., Mo del fun kcjo no wa nia WOPR jako or ga ni za cji po zarz¹do wej w sy ste mie bez -
pie cze ñ stwa we wnê trz ne go pa ñ stwa, (roz pra wa do kto r ska), Szczy t no 2012.

[13] Te lak J., Pro jekt pro gra mów szko leñ WOPR, opra co wa nie kwa li fi kuj¹ce na sto pieñ in -
stru kto ra wyk³ado w cy WOPR, Wa r sza wa 1997.

[14] Te lak J., Zie lin ska M., Przy go to wa nie fun kcjo na riu szy Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej do
dzia³añ ra to w ni czych na ob sza rach wod nych – po stu la ty me to dy cz ne, „Ze szy ty Na uko -
we Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej” nr 49 (1) 2014, Wa r sza wa 2014, 98-111.

[15] Wi t ko wski M., Ogó l ny za rys ra tow ni c twa wod ne go na œwie cie i w Pol sce, [w:] Ogól no -
po l skie Sym po zjum Wod ne go Ocho t ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go, red. Z. Wiatr,
Po znañ 1976.

[16] Wi t ko wski M., Pocz¹tki i roz wój ra tow ni c twa wod ne go w Pol sce, [w:] Wy cho wa nie Fi -
zy cz ne i Sport, 1973, s. 152.

[17] Wy kaz pod mio tów upra w nio nych do wy ko ny wa nia ra tow ni c twa wod ne go po sia -
daj¹cych zgo dê Mi ni stra Spraw We wnê trz nych na wy ko ny wa nie ra tow ni c twa
wod ne go,

[18] Wy so cza ñ ski R. (red.), Kon fe ren cja nauko wo-me tody cz na z oka zji 50-le cia PZP, Wa r -
sza wa 1975.

[19] XX Fo rum Ra tow ni c twa Ko mu ni kat, 

[20] XXV Lat dzia³al no œci WOPR w s³u¿ bie spo³ecze ñ stwa – spra wo z da nie z dzia³al no œci za
lata 1982–1986, wyd. Zarz¹d G³ówny WOPR, Wa r sza wa 1987.

Akty pra w ne i prze pi sy

 [1] Usta wa z 18 sie r p nia 2011 r. o bez pie cze ñ stwie osób prze by waj¹cych na ob sza rach
wod nych (DzU z 2011 r. Nr 208, poz. 1240).

 [2] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych z 21 cze r w ca 2012 r. w spra wie szko -
leñ w rato w ni c twie wod nym (DzU z 2012 r. Nr 208, poz. 474).

 [3] In stru k cja szko le nio wa nr 1/75 w spra wie za sad pro wa dze nia ku r sów szko le nio wych
z za kre su ra tow ni c twa wod ne go ró ¿ nych sto p ni, wyd. Zarz¹d G³ówny WOPR, Wa r -
sza wa 1975.

 [4] In stru k cja szko le nio wa Nr 1/87 Zarz¹du G³ów ne go WOPR w spra wie za sad pro wa -
dze nia ku r sów szko le nio wych z za kre su ra tow ni c twa wod ne go, Wa r sza wa 1987.

 [5] Uchwa³a nr 3/11/99 Pre zy dium Zarz¹du G³ów ne go WOPR w spra wie wy ma gañ dla
kan dy da tów na sto pieñ in stru kto ra wyk³ado w cy WOPR.

 [6] Uchwa³a nr 2/11/99 Pre zy dium Zarz¹du G³ów ne go WOPR w spra wie pro gra mów kur -
sów szko le nio wych WOPR.

 [7] Uchwa³a nr 1/11/99 Pre zy dium Zarz¹du G³ów ne go WOPR w spra wie sto p ni
w WOPR.

 [8] Re gu la min Re fe ra tu Ra tow ni c twa Pol skie go Zwi¹zku P³ywa c kie go, Wa r sza wa 1937.

 [9] Ma te ria³y szko le nio we, in stru kcje, re gu la mi ny WOPR, Zarz¹d G³ówny WOPR, Wa r -
sza wa 1969.
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Stro ny in ter ne to we

[1] http://ma zu r skie wopr.pl/

[2] http://msr-o ka r to wo.pl/

[3] http://wopr.pl/ 

[4] http://wro c law.pl/ 

[5] https://msw.gov.pl/
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Wstêp

Za gad nie nia bez pie cze ñ stwa i ra tow ni c twa na mo rzu to wa rzy szy³y cz³owie -
ko wi za pe w ne od pie r wszych ne ga ty w nych zda rzeñ pod czas ¿e glu gi. Od kry wa -
nie no wych l¹dów, han del, trans port to wa rów, prze wo ¿e nie pa sa ¿e rów od by -
waj¹ce siê drog¹ morsk¹, nios³y za gro ¿e nie dla ¿y cia i zdro wia ma ry na rzy

Stre sz cze nie

Ar ty ku³ pre zen tu je hi sto riê, or ga ni za cjê oraz pra w ne aspe kty ra tow ni c twa
mo r skie go. Omó wio no wy po sa ¿e nie Mo r skiej S³u¿by Po szu ki wa nia i Ra tow ni c twa
oraz jed no stek wspó³dzia³aj¹cych. Scha rakte ryzo wa no spe cy fi kê po ¿a rów na
jed no stkach p³ywaj¹cych. Wska za no na ko nie cz ne zmia ny sy ste mie prawnym
i szkolenia.

S³owa klu czowe: bez pie cze ñ stwo, Mo r ska S³u¿ba Po szu ki wa nia i Ra tow ni c twa,
Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na, Krajo wy Sy stem Ratow niczo -Gaœ ni czy, po¿ary

Summary

The ar ti c le pre sents the hi sto ry, or ga ni za tion and le gal aspects of the se arch and
re s cue ope ra tions at sea, as well as the spe cia li zed equ i p ment of the Po lish
Ma ri ti me Se arch and Re s cue Se r vi ce and ot her as si sting se r vi ces. Cha rac te ri stics of
fi res on the sea ves sels are pre sen ted. Mo re o ver, the ne e d ful chan ges in the legal
and training system are pointed out.

Keywords: safety Maritime Search and Rescue Service, The State Fire Service,
National Rescue and Firefighting System, fires



i pa sa ¿e rów jed no stek p³ywaj¹cych. Wady kon stru kcy j ne okrê tów, ka ta stro fy,
po ¿a ry, wy bu chy, a ta k ¿e nie ko rzy st ne zja wi ska atmo sfe ry cz ne oraz b³êdy
za³ogi to przy czy ny wie lu wy pa d ków. Œwiadcz¹ o tym tysi¹ce wra ków spo czy -
waj¹cych w g³êbi nach mórz i oce a nów. Od wie lu lat pro wa dzo ne s¹ dzia³ania
zmie rzaj¹ce do ogra ni cze nia za gro ¿eñ wy stê puj¹cych na mo rzu i mini ma li za cji
ich sku t ków. Pod sta wy ra tow ni c twa na mo rzu ukszta³towa³y od wa ga i so li da r -
noœæ ry ba ków1.

Pre ku r so rem w tej dzie dzi nie by³o pa ñ stwo o wie lo wie ko wej tra dy cji ¿e glu gi,
po tê ga mo r ska, Wie l ka Bry ta nia. W 1824 r. Na ro do wy In sty tut Ochro ny ¯ycia
z Ro z bi tych Sta t ków (The Na tio nal In sti tu tion for the Pre se r va tion of Life from Shi p -
w reck) pe³ni³ ca³odo bo wy dy ¿ur ra to w ni czy w pa sie o sze ro ko œci 100 mil mo r s -
kich od wy brze ¿a. Pocz¹tki pol skie go ra tow ni c twa da tuj¹ siê na XVI wiek. Edy k -
ty kró le wskie re gu lo wa³y za gad nie nia ra to wa nia mie nia i ¿y cia lu dz kie go
w przy pa d ku mo r skich ka ta strof. Wiek XIX to czas bu do wy sta cji ra to w ni czych
wzd³u¿ wy brze ¿a po mo r skie go. W 1910 r. zo sta³y ujed no li co ne nie któ re prze pi sy
w spra wie nie sie nia po mo cy i ra tow ni c twa mo r skie go2. 

W okre sie miê dzy wo jen nym Urzê do wi dla spraw Roz bi t ków pod le ga³o
osiem pla có wek te re no wych fun kcjo nuj¹cych od 1920 r., a ra tow ni c two mo r -
skie dys po no wa³o ki l ko ma ³od zia mi wios³owy mi, co unie mo ¿ li wia³o pro wa -
dze nie sku te cz nych dzia³añ. Do za dañ sta cji ra tow ni c twa brze go we go na le ¿a³o
udzie la nie po mo cy sta t kom w przy pa d ku wej œcia na ska³ê lub mie li z nê, po ¿a ru
lub wy bu chu3.

Za ra tow ni c two z dala od l¹du oraz ra tow ni c two mie nia w 1928 r. zo sta³ oba r -
czo ny odpo wie dzial no œci¹ Urz¹d Mo r ski4. Po mo cy sta t kom udzie la³y to wa rzy -
stwa ho lo w ni cze z Wo l ne go mia sta Gda ñ ska na mocy po ro zu mie nia z ¯eglug¹
Polsk¹. Wielk¹ rolê w tym pro ce sie od gry wa³y si³y i œro d ki nowo u two rzo nej pol -
skiej Ma ry nar ki Wo jen nej. Po II wo j nie œwia to wej za da nia ra to w ni cze przej¹³
G³ówny Urz¹d Mo r ski w Gda ñ sku roz dzie lo ny w 1946 r. na od rê b ne jed no stki
w Szcze ci nie i Gda ñ sku. W 1949 r. do eks plo a ta cji wesz³y pie r wsze pro fe sjo nal ne
³od zie i sta t ki prze zna czo ne wy³¹cz nie dla po trzeb ra tow ni c twa mo r skie go5.
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1  D. Kon kol, T. Per ka, Pol skie sta t ki ra to w ni cze, wyd. Ksiê ¿y M³yn, £ódŸ 2014.
2  Kon we n cja o ujed no li ce niu nie któ rych prze pi sów do tycz¹cych nie sie nia po mo cy i ra tow ni c twa

mo r skie go, pod pi sa na w Bru kse li dnia 23 wrze œ nia 1910 r. (DzU z 1938 r. Nr 101, poz. 672), zwa na
„Kon wencj¹ Bru kselsk¹”.

3  D. Duda, Sta cje pol skie go ra tow ni c twa brze go we go do 1938 r., wyd. Aka de mia Ma ry nar ki Wo -
jen nej.

4 Roz porz¹dze nie Pre zy den ta Rze czypo spo li tej z 22 ma r ca 1928 r. o or ga ni za cji i za kre sie dzia³a -
nia w³adz ma ry nar ki han d lo wej (DzU RP z 26 ma r ca 1928 r. Nr 38, poz. 366).

5  „Sztorm I” i „Szkwa³ I”: ku try kr¹¿owni czo- ratow ni cze o po je mno œci re je stro wej GT= 46, typu
No r land eks ploa to wa ne przez PRO w la tach 1949-1975, ³od zie ra to w ni cze typu Ga l ta o po je mno œci
GT= 8 (RC-1 w la tach 1950-1973, RC-2 w la tach 1950-1961, RC-3 w la tach 1950-1963); de fi ni cja GT
wg: Roz porz¹dze nia Mi ni stra In fra stru ktu ry z dnia 30 kwie t nia 2004 r. w spra wie po mia ru sta t ków mo r -
skich (DzU Nr 119, poz. 1248) (po je mnoœæ brut to sta t ku [GT] – zgod nie z Miê dzy na ro dow¹ Kon wencj¹
o Po mie rza niu Po je mno œci Sta t ków z 1969 r. jest to mia ra ca³ko wi tej po je mno œci za mkniê tych po mie sz -
czeñ sta t ku wewn¹trz kad³uba i nad bu dó wek, wy ra ¿o na w jed no stkach bez wy mia ro wych).



W 1952 r. i 1997 r. nast¹pi³y ko le j ne po dzia³ za dañ. Odpo wie dzia l ne za ra to w nie
na mo rzu jest ta k ¿e Pol skie Ra tow ni c two Okrê to we6. Ra to wa nie ¿y cia osób
(SAR) zo sta³o od dzie lo ne od ra to wa nia mie nia (sa l va ge), któ re pro wa dzi siê na za -
sa dzie odp³at nej „us³ugi”7. Do nad zo ru nad rato w ni c twem brze go wym ko m pe -
ten cje zo sta³y przy zna ne Urzê dom Mo r skim8. 

1. Or ga ni za cja ra to wa nia ¿y cia na mo rzu

Glo ba l ny sy stem po szu ki wa nia i ra to wa nia osób za gro ¿o nych za gi niê ciem lub 
osób zna j duj¹cych siê w nie bez pie czeñ stwie, w sta nie za gro ¿e nia ¿y cia na ob sza -
rach mo r skich i oce a ni cz nych opie ra siê na wspó³pra cy miê dzy naro do wej. Kon -
we ncje miê dzy naro do we sta no wi¹ o obo wi¹zku nie sie nia po mo cy przez ka pi ta -
nów sta t ków i po win no œci utwo rze nia s³u¿b ra to w ni czych przez pa ñ stwa
nad brze ¿ ne9. Pod sta wê prawn¹, nak³adaj¹c¹ obo wi¹zek wspó³pra cy pañstw, w za -
kre sie nie sie nia po mo cy na ob sza rach mo r skich, sta no wi tzw. Kon wencj¹ SAR
(Se arch and Re s cue, SAR)10.

W ra mach Kon we ncji SAR pa ñ stwa, bêd¹ce Stro na mi Kon we ncji, okre œlaj¹
na dro dze po ro zu mie nia gra ni ce ob sza rów na któ rych po nosz¹ odpo wie dzia l noœæ 
za po szu ki wa nie i ra to wa nie ¿y cia na mo rzu tzw. Re gio ny Odpo wie dzial no œci
Poszuki wawczo- Ratow ni czej (Se arch Re s cue Re gion, SRR) oraz stwa rzaj¹ wa run -
ki do za wie ra nia po ro zu mieñ po miê dzy ich mo r ski mi i po wie trz ny mi s³u¿ ba mi
po szu ki wa nia i ra tow ni c twa11. Dzia³ania po szu kiwa w cze i ra to w ni cze na mo -
rzach (i oce a nach) pro wa dzo ne s¹ w ra mach okre œlo nych za sad i za kre sów wza jem -
nej wspó³pra cy pañstw s¹sied nich, do któ rych na le¿¹: 
1) po ro zu mie nie w spra wie gra nic SRR;
2) akce p ta cja odpo wie dzial no œci za pro wa dze nie akcji SAR w wy zna czo nym

SRR;
3) ko or dy na cja ope ra cji SAR miê dzy Pa ñ stwa mi s¹sied ni mi;
4) ze z wo le nie, z za strze ¿e niem od po wied nich krajo wych ustaw i in nych prze pi -

sów, na niezw³ocz ne wej œcie na jej mo rze tery to ria l ne lub jej te ry to rium albo
prze strzeñ po wietrzn¹ nad nimi, jed no stek ra to w ni czych in nych pañstw
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6  Roz porz¹dze nie Mi ni stra Trans po rtu i Go spo dar ki Mo r skiej z dnia 3 cze r w ca 1997 r. w spra wie
wy ko ny wa nia za dañ po szu ki wa nia i ra to wa nia ¿y cia lu dz kie go na mo rzu (DzU Nr 73, poz. 462).

7  Miê dzy naro do wa Kon we n cja o rato w ni c twie mo r skim (SALVAGE), przy jê ta w Lon dy nie dnia
28 kwie t nia 1989 r. (DzU z 2006 r. Nr 207, poz.1523), zwa na „Kon wencj¹ Sa l va ge”.

8  Usta wa z dnia 21 ma r ca 1991 r. o ob sza rach mo r skich Rze czypo spo li tej Pol skiej i ad mi ni stra cji
mo r skiej (t.j. DzU z 2013 r., poz. 934).

9  Kon we n cja o mo rzu pe³nym sporz¹dzo na w Ge ne wie dnia 29 kwie t nia 1958 r. (DzU z 1963 r.
Nr 33, poz. 187); Kon we n cja Na ro dów Zjed no czo nych o pra wie mo rza sporz¹dzo na w Mo te go Bay dnia 
10 grud nia 1982 r (DzU z 2002 r. Nr 59, poz. 543); Miê dzy naro do wa Kon we n cja o bez pie cze ñ stwie ¿y -
cia na mo rzu, 1974 (SOLAS 74) (DzU z 1984 r. Nr 61, poz. 318). 

10  Miê dzy naro do wa Kon we n cja o po szu ki wa niu i rato w ni c twie mo r skim sporz¹dzo na w Ha m bu r gu 
dnia 27 kwie t nia 1979 r. (DzU z 1988 r. Nr 27, poz. 184 i 185); tj. http://eros.vlo.gda.pl/~jaco/aka de -
mia/SOLAS_2002_PL.pdf do stêp 27.01.2015.

11  Ibi dem, za³., rozd. 2, Or ga ni za cja i ko or dy na cja.



wy³¹cz nie w celu po szu ki wa nia miejsc wy pa d ków mo r skich i ra to wa nia roz bit -
ków z tych wy pa d ków;

5) upo wa ¿ nie nie swo ich mo r skich ra to w ni czych cen trów koor dyna cy j nych
(MRCC) do:
– „zwra ca nia siê do in nych ra to w ni czych cen trów koor dyna cy j nych o tak¹ po -

moc, jaka mo¿e byæ po trze b na, w³¹czaj¹c w to sta t ki, sa mo lo ty, per so nel lub
wy po sa ¿e nie;

– udzie la nia wsze l kich nie zbêd nych ze z wo leñ na wej œcie ta kich sta t ków, sa -
mo lo tów, per so ne lu lub wy po sa ¿e nia na mo rze tery to ria l ne, te ry to rium albo
prze strzeñ po wietrzn¹ nad nimi;

– do ko ny wa nia po trze b nych usta leñ z w³aœci wy mi urzê da mi ce l ny mi, w³ad za -
mi imi gra cyj ny mi, s³u¿b¹ zdro wia lub in ny mi w³ad za mi, maj¹c na wzglê dzie 
przy spie sze nie ta kie go wej œcia;

– do ko ny wa nia po trze b nych usta leñ, we wspó³pra cy z in ny mi rato w ni czy mi
cen tra mi koor dyna cyj ny mi, w celu wy bo ru naj bar dziej od po wied nie go mie j -
s ca do wy okrê to wa nia osób zna le zio nych w nie bez pie czeñ stwie na mo rzu;

– udzie la nia po mo cy przez cen tra koor dyna cy j ne, ka ¿ dej ze Stron, gdy bê dzie
to po trze b ne, in nym cen trom koor dyna cy j nym, w³¹czaj¹c w to po moc w po -
sta ci sta t ków, sa mo lo tów, per so ne lu i wy po sa ¿e nia”12.

Za pe w nie nie dzia³añ maj¹cych na celu po szu ki wa nie i ra to wa nie ¿y cia na mo -
rzu, zgod nie z po sta no wie niami kon we ncji13, na le ¿y do or ga nów ad mi ni stra cji
mo r skiej. Za da nia ad mi ni stra cji mo r skiej w za kre sie ra tow ni c twa, wy ni kaj¹ce
z pra wa krajo we go i umów miê dzyna ro do wych wy ko nu je, powo³ana usta wo wo,
Mo r ska S³u¿ba Po szu ki wa nia i Ra tow ni c twa – S³u¿ba SAR, któ ra jest pa ñ stwow¹ 
jed nostk¹ bu d¿e tow¹ pod leg³¹ mi ni stro wi w³aœci we mu do spraw go spo dar ki mor -
skiej. Do za dañ MSPiR na le ¿y po szu ki wa nie i ra to wa nie ka ¿ dej oso by zna j du -
j¹cej siê w nie bez pie czeñ stwie na mo rzu oraz zwa l cza nie za gro ¿eñ i sku t ków
zanie czy sz cze nia mo rza14. W sk³ad MSPiR wchodz¹: Mo r skie Ra to w ni cze Cen -
trum Koor dyna cy j ne, mo r skie sta t ki ra to w ni cze, brze go we sta cje ra to w ni cze
z ocho t ni czy mi dru ¿y na mi rato w ni czy mi. Do za dañ MRCK na le ¿y od bie ra nie
wez wañ w nie bez pie czeñ stwie i ich ana li zo wa nie, orga ni zo wa nie i koor dy no wa -
nie akcji po szu kiwa w czych i ra to w ni czych na mo rzu. Za da nia po szu kiwa w cze
i ra to w ni cze, wy ko ny wa ne s¹ na pod sta wie: „Pla nu akcji po szu kiwa w czych i ra -
to w ni czych”, opra co wa ne go zgod nie z po sta no wie niami Kon we ncji SAR i za le -
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12  Ibi dem, za³., rozd. 3, Wspó³pra ca miê dzy Pa ñ stwa mi.
13  Miê dzy naro do wa Kon we n cja o po szu ki wa niu..., op. cit.
14  Usta wa z dnia 18 sie r p nia 2011 r. o bez pie cze ñ stwie mo r skim (DzU Nr 228, poz.1368 ze zm.),

art. 115: „Za pe w nie nie dzia³añ maj¹cych na celu po szu ki wa nie i ra to wa nie ¿y cia na mo rzu, zgod nie
z po sta no wie niami Miê dzy naro do wej kon we ncji o po szu ki wa niu i rato w ni c twie mo r skim, sporz¹dzo nej 
w Ha m bu r gu dnia 27 kwie t nia 1979 r. (DzU z 1988 r. Nr 27, poz. 184 i 185), zwa nej da lej „Kon wencj¹
SAR”, na le ¿y do or ga nów ad mi ni stra cji mo r skiej”; Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z dnia 3 grud nia
2002 r. w spra wie or ga ni za cji i spo so bu zwa l cza nia za gro ¿eñ i za nie czy sz czeñ na mo rzu (DzU nr 239,
poz. 2026).



ce nia mi Miê dzyna rodo we go lo t ni cze go i mo r skie go po rad ni ka po szu ki wa nia
i ra to wa nia (IAMSAR Mnu al). 

Fot. 1. m/s „Ka pit an Po inc”

îród³o: stro na in ter ne to wa15.

MSPiR dys po nu je wie loza da nio wym ho lo w ni kiem ratowni czo-prze ciwrozle -
wo wym M/s „Ka pi tan Po inc”, sie dmio ma hy bry do wy mi sta t ka mi rato w ni czy mi
typu SAR 1500, trze ma sta t ka mi rato w ni czy mi typu SAR 3000, ³odzi¹ typu RIB
90016 oraz oœmio ma Brze go wy mi Sta cja mi Rato w ni czy mi wypo sa ¿o ny mi
w 6-me tro we ³od zie hy bry do we typu Ge mi ni17. Sta tek wie loza da nio wy S³u¿by
SAR m/s „Ka pi tan Po inc” jest prze de wszy stkim wy po sa ¿o ny w œro d ki prze zna -
czo ne do zwa l cza nia za gro ¿eñ i za nie czy sz czeñ na mo rzu, ale rów nie¿ ma mo ¿ li -
woœæ ga sze nia po ¿a rów na sta t kach po przez po da nie pr¹dów wod nych lub pia no -
wych – po sia da od po wied nie dzia³ka (wod ne, pia no we). Po zo sta³e sta t ki
ra to w ni cze, przy go to wa ne do po szu ki wa nia i ra to wa nia lu dzi, po sia daj¹ mo ¿ li -
woœæ po da nia pr¹dów wod nych.

Miê dzy naro do wa wspó³pra ca po miê dzy s³u¿ ba mi SAR obe j mu je wy mia nê in -
fo r ma cji o za gro ¿e niach i nie bez pie czeñ stwach oraz dys po no wa nych si³ach i œrod -
kach, wspó l nych dzia³aniach w akcjach po szu kiwa w czych i ra to w ni czych, a ta k ¿e 
spo t ka nia eks per tów, wy mia nê pogl¹dów i do œwia d czeñ oraz wspó l ne æwi cze nia.
Usta wa o bez pie cze ñ stwie mo r skim, zgod nie z za pi sa mi Kon we ncji SAR, okre œla 
za sa dy i spo so by wspó³pra cy miê dzy naro do wej oraz za wie ra nie dwu stron nych
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15 https://http://go o gle.pl/se arch?q=%E2%80%9E Ka pi tan+Po inc%E2%80%9D&tbm=isch&tbo=
u&so u r ce=univ&sa=X&ei=2hLIVO 7D DI v xaM21gJgN&ved=0CCE Q sAQ&biw=1467&bih=699
do stêp 27.01.2015.

16  D. Kon kol, T. Per ka, Pol skie sta t ki…, op. cit.; Pro gram Roz wo ju S³u¿b Ra tow ni c twa Mo r skie go
w la tach 2007-2009, Mi ni ste r stwo Go spo dar ki Mo r skiej, Ma te ria³y na Se j mow¹ Ko mi sjê In fra stru ktu ry, 
25 sty cz nia 2007 r.; http://sar.gov.pl do stêp 21.12.2014.

17  Za³¹cznik Nr 1„ Ze sta wienie si³ i œro d ków Mo r skiej S³u¿by Po szu ki wa nia i Ra tow ni c twa” do
Pla nu SAR.



po ro zu mieñ ope ra cy j nych18. Szcze gó l nie isto t ne jest wspó³dzia ³anie pod czas
akcji poszuki wawczo- ratow ni czych na mo rzu19.

Na pod sta wie Kon we ncji SAR sporz¹dzo no i pod pi sa no w Bre men w 1993 r.
po ro zu mie nie w spra wie wspó³pra cy po miê dzy S³u¿ ba mi Po szu ki wa nia i Ra tow -
ni c twa Pol ski i Nie miec w wy pa d ku nie bez pie czeñstw mo r skich. W ra mach po -
ro zu mie nia S³u¿ba SAR w Pol sce (Pol skie Ra tow ni c two Mo r skie wów czas, obe c -
nie Mo r ska S³u¿ba Po szu ki wa nia i Ra tow ni c twa) oraz S³u¿ba SAR w Nie mczech
(niem. De ut s che Ge sel l s chaft zur Ret tung Schif f bru chi ger) wraz z ich Mo r ski mi Ra tow -
ni czy mi Cen tra mi Koor dyna cyj ny mi w Gdy ni i Bre men, uz god ni³y i przy jê³y
spo so by po stê po wa nia do tycz¹ce wspó³pra cy i wza je mnej po mo cy w po szu ki wa -
niu i ra to wa niu osób bêd¹cych w za gro ¿e niu ¿y cia na mo rzu20.

Od po wied nie S³u¿by SAR Pol ski i Nie miec uz god ni³y, ¿e pod czas wy ko ny -
wa nia ope ra cji po szu kiwa w czej i ra to w ni czej do zwo lo ne bê dzie wej œcie jed no stek 
SAR w Re jon Po szu ki wa nia i Ra tow ni c twa ka ¿ de go z s¹sia duj¹cych ze sob¹
pañstw bez ogra ni czeñ ze stro ny prze pi sów, norm i zarz¹dzeñ pra wa admi ni stra -
cyjne go. In fo r ma cje o nie bez pie czeñ stwie, pod jê tych dzia³aniach zo stan¹
niezw³ocz nie prze ka za ne w³aœci we mu MRCC, a S³u¿by SAR za pe w ni¹ – w ra zie
nag³ej po trze by – jed no st ce SAR prze by waj¹cej w s¹sied nim SRR udzie le nie po -
mo cy sto so w ny mi za so ba mi oso bo wy mi i tech ni cz ny mi21. Przy jê te zo sta³o, ¿e
w ra mach po ro zu mie nia sto su je siê de fi ni cje za wa r te w Roz dzia le 1. Za³¹czni ka
do Kon we ncji SAR oraz w po rad ni ku IAMSAR22. Pol ska i Nie mie cka S³u¿ba
SAR za pe w niaj¹ prze ka zy wa nie aktu a l nych in fo r ma cji o swo ich si³ach i œro d -
kach, mo ¿ li wo œci ich u¿y cia w ope ra cjach SAR. MRCC w Pol sce i Nie mczech
gwa ran tuj¹ œcis³e wspó³dzia³anie i go to woœæ udzie la nia na ¿¹da nie wza je mnej po -
mo cy w pro wa dze niu ope ra cji w s¹sied nim RCC23. Przed sta wi cie le S³u¿b SAR
maj¹ siê spo ty kaæ ka ¿ de go roku w celu wy mia ny do œwia d czeñ, przy go to wa nia
do ro cz nych, wspó l nych æwi czeñ oraz info r mo wa nia siê o zmia nach zwi¹za nych
z po sia da ny mi si³ami i œro d ka mi, pro ce du ra mi dzia³ania itp.24.

Po ro zu mie nie Ope ra cy j ne do tycz¹ce wspó³pra cy i za kre su odpo wie dzial no œci
po miê dzy Polsk¹ i Nie mca mi na oko li cz noœæ wy pa d ków na mo rzu, zwa l cza nia
roz le wów ole jo wych i in nych nie bez pie cz nych sub stan cji pod pi sa ne w Stra l sund
(2001)25, sta no wi re a li za cjê zo bo wi¹zañ, wy ni kaj¹cych z tzw. Kon we ncji He l si ñ -
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18  Usta wa z dnia 18 sie r p nia 2011 r. o bez pie cze ñ stwie..., op. cit., art. 117 i 120.
19  Roz dzia³ 3, Wspó³pra ca miê dzy Pañstwa mi, Za³¹cznik do Kon we ncji SAR wpro wa dzo ny w ¿y -

cie 1 li pca 2006 / Re so lu tion MSC. 155(78)).
20  Po ro zu mie nie Ope ra cy j ne do tycz¹ce wspó³pra cy po miê dzy S³u¿ ba mi Po szu ki wa nia i Ra tow ni c -

twa Rze czypo spo li tej Pol skiej oraz Re pu b li ki Fe de ra l nej Nie miec w wy pa d ku nie bez pie czeñstw mo r -
skich z dnia 26 kwie t nia 1993 r., art. 1. 

21  Ibi dem, art. 2.
22  Ibi dem, art. 3.
23  Ibi dem, art. 4.
24  Ibi dem, art. 5.
25  Po ro zu mie nie Ope ra cy j ne do tycz¹ce wspó³pra cy i za kre su odpo wie dzial no œci po miê dzy Rze cz -

po spo lit¹ Polsk¹ i Re pu b lik¹ Fe de raln¹ Nie miec na oko li cz noœæ wy pa d ków na mo rzu, zwa l cza nia roz le -
wów ole jo wych i in nych nie bez pie cz nych sub stan cji z dnia 20 li sto pa da 2001 r.



skiej26 oraz Kon we ncji do tycz¹cej zwa l cza nia i wspó³pra cy przy zanie czy sz cze niu 
mo rza ole ja mi (Kon we n cja OPRC)27. Ponad to zo sta³o za wa r te Po ro zu mie nie
Ope ra cy j ne o wspó³pra cy po miê dzy S³u¿ ba mi Po szu ki wa nia i Ra tow ni c twa Mo r -
skie go RP i Kró le stwa Da nii28.

Rz¹d Rze czypo spo li tej Pol skiej za war³:
– Umo wê z Rz¹dem Kró le stwa Szwe cji o wspó³pra cy w lo t ni czym i mo r skim po -

szu ki wa niu i rato w ni c twie oraz po ro zu mie nie ope ra cy j ne o wspó³pra cy pol -
skich i szwe dz kich s³u¿b po szu ki wa nia i ra to wa nia ¿y cia

29
;

– Umo wê z Rz¹dem Fe de ra cji Ro sy j skiej o wspó³pra cy w lo t ni czym i mo r skim po -
szu ki wa niu i Rato w ni c twie, a Mi ni ste r stwo Trans po rtu i Go spo dar ki Mo r skiej
oraz Mi ni ste r stwo Trans po rtu Fe de ra cji Ro sy j skiej okre œli³y re jo ny poszuki -
wawczo- ratow ni czych, na stê p nie zo sta³a pod pi sa na Umo wa Ope ra cy j na

30
;

– Umo wê z Rz¹dem Re pu b li ki Li te wskiej o wspó³pra cy w mo r skim i lo t ni czym
po szu ki wa niu i rato w ni c twie

31
.

O wspó³pra cy po miê dzy s³u¿ ba mi SAR na mo rzu Ba³ty c kim, wed³ug s³ów Ja -
nu sza Ma zia rza, „niech œwia d czy fakt, ¿e okre œla my sie bie jako Ba³tyck¹ Ro dzi nê 
SAR (Ba l tic SAR Fa mi ly). Stwo rzo ny na mo rzu Ba³ty c kim sy stem zwa l cza nia za -
gro ¿eñ i za nie czy sz czeñ œro do wi ska mo r skie go uz na wa ny jest za mo de lo wy
w ska li glo ba l nej32.
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26  Kon we n cja o Ochro nie Œro do wi ska Ob sza ru Mo r skie go Mo rza Ba³ty c kie go z 1992 r. (DzU
z 1999 r. Nr 28, poz. 346).

27  Miê dzy naro do wa Kon we n cja o go to wo œci do zwa l cza nia za nie czy sz czeñ mo rza ole ja mi oraz
wspó³pra cy w tym za kre sie z 1990 r. (DzU z 2004 r. Nr 36, poz. 323).

28  Po ro zu mie nie Ope ra cy j ne do tycz¹ce wspó³pra cy po miê dzy S³u¿ ba mi Po szu ki wa nia i Ra tow ni c -
twa Mo r skie go Rze czypo spo li tej Pol skiej i Królestwa Da nii w wy pa d ku nie bez pie czeñstw mo r skich,
sporz¹dzo ne w Gdy ni dnia 22 kwie t nia 1994 r.

29  Umo wa miê dzy Rz¹dem Rze czypo spo li tej Pol skiej a Rz¹dem Kró le stwa Szwecji o wspó³pra cy
w lo t ni czym i mo r skim po szu ki wa niu i rato w ni c twie, sporz¹dzo na w Szto k ho l mie dnia 10 cze r w ca
1998 r. Po ro zu mie nie Operacy j ne o wspó³pra cy po miê dzy pol ski mi i szwe dz ki mi s³u¿ ba mi od po wie -
dzialnymi za po szu ki wa nie i ra to wa nie ¿y cia lu dz kie go na mo rzu, pod pi sa ne w Szto k ho l mie dnia
10 cze r w ca 1998 r.

30  Umo wa miê dzy Rz¹dem Rze czypo spo li tej Pol skiej a Rz¹dem Fe de ra cji Ro sy j skiej o wspó³pra cy
w lo t ni czym i mo r skim po szu ki wa niu i rato w ni c twie, sporz¹dzo na w Mo sk wie dnia 13 li sto pa da 1996 r.
Pro to kó³ pod pi sa ny pomiêdzy Mi ni ste r stwem Trans po rtu i Go spo dar ki Mo r skiej Rze czypo spo li tej Pol -
skiej a Mi ni ste r stwem Trans po rtu Fe de ra cji Ro sy j skiej w spra wie okre œle nia rejonów poszuki wawczo-
 ratow ni czych Rze czypo spo li tej Pol skiej i Fe de ra cji Ro sy j skiej w za kre sie po szu ki wa nia i ra to wa nia ¿y -
cia na mo rzu, sporz¹dzo ny w Wa r sza wie dnia 23 lu te go 2000 r. Umo wa Ope ra cy j na po miê dzy Mi ni ste r -
stwem Trans po rtu i Go spo dar ki Mo r skiej Rze czypo spo li tej Pol skiej a Mi ni sterstwem Trans po rtu Fe de -
ra cji Ro sy j skiej o wy ko na nie po sta no wieñ umo wy miê dzy Rz¹dem Rze czypo spo li tej Pol skiej a Rz¹dem 
Fe de ra cji Ro sy j skiej o wspó³pra cy w lo t ni czym i mo r skim po szu ki wa niu i rato w ni c twie mo r skim w czê -
œci do tycz¹cej po szu ki wa nia i ra to wa nia ¿y cia lu dz kie go na mo rzu, sporz¹dzo na w Wa r sza wie dnia
24 lu te go 2000 r.

31  Umo wa miê dzy Rz¹dem Rze czypo spo li tej Pol skiej a Rz¹dem Re pu b li ki Li te wskiej o wspó³pra -
cy w mo r skim i lo t ni czym po szu ki wa niu i rato w ni c twie, sporz¹dzo na w Wi l nie dnia 19 paŸ dzie r ni ka
2009 r. (MP z 2013 r., poz. 805).

32  J. Ma ziarz, Wspó³pra ca Miê dzy naro do wa w akcjach po szu kiwa w czych i ra to w ni czych na mo rzu
na przyk³ad zie Po ro zu mieñ Ope ra cy j nych po miê dzy S³u¿ ba mi Po szu ki wa nia i Ra tow ni c twa Rze czypo -
spo li tej Pol skiej oraz Re pu b li ki Fe de ra l nej Nie miec, wyst¹pie nie na I Kon gre sie Bez pie cze ñ stwo wod -
ne, Szcze cin 2013.



2. Wspó³pra ca S³u¿by SAR z in ny mi pod mio ta mi

 Mo r ska S³u¿ba Po szu ki wa nia i Ra tow ni c twa, w za kre sie ra to wa nia ¿y cia (nie
mie nia) na mo rzu, wspó³dzia³a z Ma ry nark¹ Wo jenn¹ oraz Mo r skim Od dzia³em
Stra ¿y Gra ni cz nej. S³u¿ba SAR wspó³pra cu je ta k ¿e z orga ni za cja mi po zarz¹do -
wy mi. Wie lo kro t nie ra to w ni cy S³u¿by SAR po dej mo wa li wspó l ne dzia³ania
z Wod nym Ocho t ni czym Po go to wiem Ra tun ko wym, przy tym z wy ko rzy sta -
niem nu me ru ra tun ko we go 601 100 10033. W la tach mi nio nych mia³o mie j s ce
wie le przy pa d ków akty w no œci S³u¿by SAR w za pe w nie niu bez pie cze ñ stwa w re -
jo nie k¹pie lisk nad mo r skich34.

Jed no stka mi wspó³dzia³aj¹cymi ze S³u¿b¹ SAR s¹ rów nie¿ jed no stki orga -
niza cy j ne Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, Po li cji, opie ki zdro wo t nej oraz inne jed -
no stki bêd¹ce w sta nie udzie liæ po mo cy. Wspó³dzia³anie po le ga w szcze gó l no œci
na udzie la niu nie zbêd nej po mo cy, zgod nie z Pla nem SAR. Plan SAR pod le ga za -
twier dze niu przez mi ni stra w³aœci we go do spraw go spo dar ki mo r skiej, w po ro zu -
mie niu z Mi ni strem Ob ro ny Na ro do wej, w czê œci do tycz¹cej udzia³u w Pla nie
SAR jed no stek Ma ry nar ki Wo jen nej, oraz z mi ni strem w³aœci wym do spraw we -
wnê trz nych, w czê œci do tycz¹cej udzia³u w Pla nie SAR jed no stek jemu pod -
leg³ych. Ko szty wspó³dzia³ania, ze S³u¿b¹ SAR w akcjach po szu kiwa w czych i ra -
to w ni czych w za kre sie wy ni kaj¹cym z Pla nu SAR po kry wa ne s¹ z bud¿etu
pañstwa. 

Po mi mo ist nie nia jed noz na cz nych prze pi sów pra wa re gu luj¹cego kwe stie
odpo wie dzial no œci za re a li za cjê za dañ ra to w ni czych na mo rzu od ki l ku lat w PSP
trwa dys ku sja na te mat in ne go po dej œcia do tych kwe stii. Odpo wie dzia l nym za
dzia³ania po dej mo wa ne w za kre sie trans po rtu mo r skie go i ¿e glu gi mo r skiej, ob -
sza rów mo r skich, po rtów i przy sta ni mo r skich, ochro ny œro do wi ska mo r skie go
jest mi ni ster w³aœci wy do spraw go spo dar ki mo r skiej (Mi ni ster In fra stru ktu ry
i Ro z wo ju Re gio nal ne go)35. 

Ko mend ant G³ówny PSP, po dejm uj¹c dzia³ania36, w tym w ra mach kra jow -
ego sys temu ra town iczo-ga œnic zego37 nie mo¿e wc hodz iæ w kom pet encje in nych
or ganów. Po lem ika tocz¹ca siê po miê dzy or gan ami ad min ist racji mor skiej a re -
sort em spraw wewnêtrznych wska zuje na od mienne po dejœc ie do kwe stii te ryt -
ori alnego za siê gu dzia³ania KSRG jako ob szaru (te ryt ori um) Rze czyp osp olit ej

106 Zeszyty Naukowe SGSP nr 55 (3) 2015

33  Sze rzej: J. Te lak, R. Mu rias, Cen trum Ko or dy na cji Ra tow ni c twa Wod ne go jako ele ment logi sty -
cz ne go wspa r cia ra to w ni ków wod nych k¹pie lisk nad mo r skich, „Lo gi sty ka” 6/2014, wyd. In sty tut Lo gi -
sty ki i Maga zy no wa nia, Po znañ 2014, CD 6/105, s. 14845-14854.

34  Sze rzej: J. Te lak, R. Mu rias, Pra ca ra to w ni ków WOPR na wy bra nych k¹pie li skach nad mo r skich
w Gda ñ sku w la tach 2007-2011, w: Ra tow ni c two wod ne, sport p³ywa cki i ku l tu ra fi zy cz na w te o rii i pra -
kty ce, red. W. Mo ska, S. Przy by l ski, D. Ska l ski, Wyd. Aka de mia Wy cho wa nia Fi zy cz ne go w Gda ñ sku,
Gdañsk 2014, s. 41-61.

35  Usta wa z dnia 4 wrze œ nia 1997 r. o dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej (DzU z 2003 r. Nr 159, poz.
1548 ze zm.).

36  Usta wa z dnia 24 sie r p nia 1991 r. o ochro nie…, op. cit.
37  Usta wa z dnia 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej (t.j. DzU z 2009 r. Nr 12, poz.

68).



Pol skiej, o ja kim mowa w ustaw ie o ob szar ach mor skich. KSRG dzia³a na ob szar -
ze kra ju ro zum ianym jako po jêc ie geo graf iczne (ob szar l¹dowy wraz z wo dami œr -
ódl¹do wymi), ale nie to ¿sa mym z szer szym pojê ciem te ryt ori um RP, ja kim
pos³uguje siê Kon styt ucja38, lub ustawa o obszarach morskich.

Te ry to rium pa ñ stwo we to czêœæ po wie rz ch ni Zie mi, obe j muj¹ca wy zna czo ne
granic¹, l¹d (z wo da mi we wnê trz ny mi) i przy brze ¿ ne wody tery to ria l ne oraz
prze strzeñ pod i nad ich po wie rz ch ni¹, któ ra na le ¿y do okre œlo ne go pa ñ stwa39.
Na mo rze tery to ria l ne sk³adaj¹ siê wody przy le gaj¹ce do l¹du, na któ re roz ci¹ga
siê w³ad z two pa ñ stwa nad brze ¿ ne go. Mo r skie wody we wnê trz ne i mo rze tery to -
ria l ne wraz z ob sza rem kra ju wchodz¹ w sk³ad te ry to rium RP. Tery to ria l ny pod -
zia³ pa ñ stwa (nie kra ju) wska zu je na ist nie nie jed no stek (tery to ria l nych), których 
granice znajduj¹ siê na koñcu czêœci l¹do wej40. 

Zró¿ ni co wa ny jest za kres tery to ria l nej zwie rz ch no œci do czê œci l¹do wej i mo r -
skiej. Na szcze b lu wo je wó dz kim ad mi ni stra cja rz¹dowa z wo je wod¹ na cze le oraz
ko men dan ci wo je wó dz cy PSP (w ra mach ad mi ni stra cji ze spo lo nej) po sia daj¹ ko -
m pe ten cje na l¹dzie do jego gra ni cy. Dy re kto rzy urzê dów mo r skich maj¹ œci œle
okre œlo ny za kres tery to ria l nej w³aœci wo œci41, a ich ko m pe ten cje na l¹dzie obe j -
muj¹ tzw. pas te ch ni cz ny w stre fie nad brze ¿ nej i nie siê gaj¹ da lej w ob szar
l¹dowy. Tym sa mym na pol skich ob sza rach mo r skich je dy nie oni po sia daj¹ ko -
m pe ten cjê w za kre sie ochro ny œro do wi ska, ra to wa nia osób po szko do wa nych lub
zna j duj¹cych siê w sta nie za gro ¿e nia utra ty ¿y cia lub zdro wia, nad zo ru prze -
ciwpo ¿aro we go. Do or ga nów ad mi ni stra cji mo r skiej na le¿¹ spra wy z za kre su ad -
mi ni stra cji rz¹do wej zwi¹zane z ko rzy sta niem z mo rza, a or ga ny ad mi ni stra cji
rz¹do wej, w tym dy re kto rzy urzê dów mo r skich nie mog¹ ce do waæ swych praw
lub obo wi¹zków na inne pod mio ty (np. PSP, KSRG)42. Or ga ny te na ob sza rach
mo r skich wy ko nuj¹ przed mio to wo prze ka za ne czyn no œci ad mi ni stra cji rz¹do wej 
przy na le ¿ ne wed³ug w³aœci wo œci in nym dzia³om np. z za kre su ochro ny œro do wi -
ska mo r skie go, nad zo ru prze ciwpo ¿aro we go, zarz¹du nad mo rzem tery to ria l nym 
i mo r ski mi wo da mi we wnê trz ny mi, bu do wy i utrzy my wa nia obie któw in fra struk -
tu ry za pe w niaj¹cych do stêp do po rtów i przy sta ni mo r skich43.

Dy re kto rzy urzê dów mo r skich po sia daj¹ ko m pe ten cje do sta no wie nia pra wa
mie js co we go (zarz¹dze nia porz¹dko we do tycz¹ce ochro ny ¿y cia, zdro wia lub
mie nia albo ochro ny œro do wi ska mo r skie go, pod le gaj¹ce pu b li ka cji w wo je wó dz -
kim dzien ni ku urzê do wym), obe j muj¹cego swym za kre sem od dzia³ywa nia mo -
rze, po rty, przy sta nie i pas te ch ni cz ny44.
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38  Usta wa z dnia 2 kwie t nia 1997 r. Kon sty tu cja Rze czpo spo li tej Pol skiej (DzU Nr 78, poz. 483).
39  http://pl.wi ki pe dia.org/wiki/Te ry to rium_pa ñ stwo we do stêp 21.12.2014.
40  Usta wa z dnia 2 kwie t nia 1997 r. Kon sty tu cja..., op. cit., art. 15.
41  Roz porz¹dze nie Mi ni stra Trans po rtu i Go spo dar ki Mo r skiej z dnia 7 paŸ dzie r ni ka 1991 r. w spra -

wie utwo rze nia urzê dów mo r skich, okre œle nia ich sie dzib oraz tery to rial ne go za kre su dzia³ania dy re kto -
rów urzê dów mo r skich (DzU Nr 98, poz. 438 ze zm.).

42  Usta wa z dnia 21 ma r ca 1991 r. o ob sza rach…, op. cit., art. 42, ust. 1.
43  Ibi dem, art. 42 ust. 2.
44  Ibi dem, prze pi sy roz dzia³u 3.



Ko m pe ten cje w re a li za cji za dañ za po bie ga nia za nie czy sz czeñ mo rza przez
sta t ki wy ni kaj¹ce z kon we ncji MARPOL (Ma ri ti me Pol lu tion) i SOLAS (Sa fe ty of
Life at Sea), któ rych Stron¹ jest Pol ska, usta wo da w ca prze ka za³ dy re kto rom urzê -
dów mo r skich. Dzia³ania zwi¹zane z po szu ki wa niem i ra to wa niem osób
bêd¹cych w nie bez pie czeñ stwie na mo rzu a wy ni kaj¹ce z kon we ncji SAR oraz za -
da nia zwi¹zane ze zwa l cza niem za gro ¿eñ i za nie czy sz czeñ na mo rzu a wy ni kaj¹ce 
z kon we ncji He l si ñ skiej po wie rzo no Mo r skiej S³u¿ bie Po szu ki wa nia i Ra tow ni c -
twa45.

3. Po ¿a ry na sta t kach pol skich

Po ¿a ry na sta t kach sta no wi¹ jed ne z naj groŸ nie j szych awa rii na mo rzu i w por -
cie. Po ¿a ry mog¹ po wsta waæ w ró ¿ nych fa zach eks ploa tacy j nych jed no stki p³y -
waj¹cej.

Jako naj czê œciej wy stê puj¹ce przy czy ny po wsta wa nia po ¿a rów na sta t kach na -
le ¿y wskazaæ: 
– nie spra w noœæ in sta la cji ele ktry cz nych, 
– nie ostro ¿ noœæ pa sa ¿e rów lub za³ogi,
– pro wa dze nie prac spa wa l ni czych, 
– samo za pa le nia ³adun ku. 

Sza cu je siê, ¿e od 10 do15 pro cent sta t ków, na któ rych wy stê po wa³y po ¿a ry,
zo sta³o ca³ko wi cie zni sz czo nych.

Po ¿a ry na jed no stkach p³ywaj¹cych maj¹ swoj¹ spe cy fi kê nie wy stê puj¹c¹
w in nych obie ktach i œro d kach trans po rtu. W wiê kszo œci po ¿a ry po wstaj¹ w prze -
strze niach za mkniê tych, ta kich jak nad bu dów ka, po mie sz cze nia pod pok³adem,
³ado w nie, ma szy no w nie. S¹ to la bi ryn ty cia s nych, Ÿle we nty lo wa nych po mie sz -
czeñ. Na du ¿ych jed no stkach trans po rto wych lub pa sa ¿e r skich, a ta k ¿e na pro -
mach, uk³ad po mie sz czeñ oraz ich wielo po zio mo woœæ (na naj wiê kszych mo¿e to
byæ na wet ki l ka na œcie pok³adów) po wo duj¹ z jed nej stro ny bar dzo ogra ni czo ny
do stêp dla ekip ra to w ni czych, z dru giej pro ble my z od pro wa dze niem pro du któw
spa la nia oraz bar dzo gwa³to w ny przy rost tem pe ra tu ry, co mo¿e sku t ko waæ de -
strukcj¹ kad³uba i za to niê ciem jed no stki. Po ¿a ry na zbio rni ko w cach i che mika -
lio w cach mog¹ byæ przy czyn¹ wybuchów oraz ska¿enia œrodowiska morskiego.

Anal izuj¹c prob lem atykê ga szen ia po ¿arów na stat kach in nych jed nostk ach
p³ywaj¹cych nal e¿y wyr ó¿niæ dwa g³ówne ob szary problemowe:
– po ¿a ry na mo r skich wo dach we wnê trz nych, w tym w po rtach i na re dach po r -

tów oraz sto cz niach;
– po ¿a ry na otwa r tym mo rzu.
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45  Usta wa z dnia 16 maja 1995 r. o za po bie ga niu zanie czy sz cza niu mo rza przez sta t ki (tj. DzU
z 2012 r., poz. 1244, ze zm., DzU 2014, poz. 1554); Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z dnia 3 grud nia
2002 r. w spra wie or ga ni za cji i spo so bu zwalcza nia za gro ¿eñ i za nie czy sz czeñ na mo rzu (DzU Nr 239,
poz. 2026 ze zm.).



W pie r wszym przy pa d ku jest to za da nie po rto wych (sto cz nio wych) stra ¿y po -
¿a r nych (s³u¿b ra to w ni czych) przy wspó³udzia le PSP. Wy stê pu je jed nak ten den -
cja do wy co fy wa nia siê zarz¹dów po rtów i sto cz ni z utrzy my wa nia w³as nych jed -
no stek ga œ ni czych. Mia sta, któ re sta³y siê w³aœci cie la mi b¹dŸ wspó³w³aœci cie la mi
po rtów nie chc¹ ³o¿yæ na dwie stra ¿e po ¿a r ne, po rtow¹ i miejsk¹ (pa ñ stwow¹). Li -
k wi da cja stra ¿y po rto wych na stê pu je wiêc ze wzglê du na czyn nik eko no mi cz ny
– po no sze nie pod wó j nych ko sztów przez w³aœci cie li – utrzy my wa nie w³as nej
s³u¿by i, – po przez po da t ki, ta k ¿e PSP. Wy stê pu je ta k ¿e dru gi czyn nik – uby tek
ze wzglê dów na tu ra l nych doty ch cza so wej ka dry i brak mo ¿ li wo œci pozyskiwania
nowych fachowców – stra¿aków. 

Przy pa dek dru gi – ga sze nie po ¿a rów na mo rzu – jest bar dziej skom pli ko wa ny
i na le ¿y go roz pa try waæ w dwóch aspe ktach:
a) pie r wszy i prio ry te to wy to ga sze nie sta t ku w celu ra to wa nia ¿y cia – na le ¿y do

s³u¿b SAR i l¹do wych in sty tu cji z nimi wspó³pra cuj¹cymi46;
b) dru gi to ga sze nie po ¿a ru w celu ra to wa nia mie nia – to pro blem ar ma to ra

i ewen tu a l nie pa ñ stwa nad brze ¿ ne go, gdy sta tek sta no wi za gro ¿e nie dla ¿e -
glu gi, œro do wi ska lub ge ne ra l nie nie bez pie czeñ stwo dla pañ stwa nad brze ¿ -
ne go

47
. Ra tow ni c two mie nia jest dzia³aniem p³at nym, mo¿e go wy ko ny waæ

do wo l na, wy naj êta przez ar ma to ra czy wska za na przez ad mi ni stra cjê
morsk¹, fi r ma (przed siê bio r stwo) ra to w ni cza (sa l va ge)48.
Ga sze nie po ¿a rów na sta t kach na mo rzu mo¿e byæ zwi¹zane z ra to wa niem ¿y -

cia osób lub mie nia. Ga sze nie po ¿a ru dla ra to wa nia ¿y cia pro wa dzi siê w celu
umo ¿ li wie nia pa sa ¿e rom i za³odze sta t ku bez pie cz nej ewa ku a cji. Wspo mnia na
wcze œ niej Re zo lu cja MSC.1/Circ.1183 za le ca pa ñ stwom, stro nom Kon we ncji
SAR, utwo rze nie l¹do wych grup wspa r cia dzia³añ SAR na mo rzu (Ma ri ti me In ci -
dent Re spon se Gro up, MIRG)49, w tym ze spo³ów stra ¿a ków, któ rzy wspie ra li by
za³ogê sta t ku pod czas ga sze nia po ¿a ru. Gru py zew nê trz ne go wspa r cia wy stê puj¹
Be l gi, Fran cji i An glii oraz we wszy stkich Pa ñ stwach Ba³ty c kich, z wy³¹cze niem
Pol ski (usta wo da w ca nie prze wi dzia³ dzia³añ in sty tu cji l¹do wych na mo rzu).
Wie dzê na te mat za sad dzia³ania grup zew nê trz ne go wspa r cia mo ¿ na zna leŸæ
w „Po rad ni ku zew nê trz ne go wspa r cia dla s³u¿b SAR”50.
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46  Re zo lu cja MSC.1/Circ. 1183, 31 May 2006, Gu i de li nes on the pro vi sion of external sup port as an
aid to in ci dent con ta in ment for SAR au t ho ri ties and ot hers con ce r ned.

47  Miê dzy naro do wa Kon we n cja do tycz¹ca in ter we ncji na mo rzu pe³nym w ra zie zanie czy sz cze nia
ole ja mi, sporz¹dzo na w Bru kse li dnia 29 li sto pa da 1969 r. (DzU z 1976 r. Nr 35, poz. 207).

48  Miê dzy naro do wa Kon we n cja o rato w ni c twie…, op. cit.
49  http://mirg.eu do stêp 27.01.2015.
50  Guide li nes on the pro vi sion of ex te r nal sup port as an aid to in ci dent con ta i ment for SAR au t ho ri -

ties and ot hers con ce r ned (IMO MSC.1/Circ 1183 z 31 maja 2006 r.), http://imo.org do stêp 27.01.2015.



Jed no stki ra to w ni cze, któ ry mi dys po nu je Ra tow ni c two Ma ry nar ki Wo jen nej
maj¹, co pra wda, urz¹dze nia ga œ ni cze, w tym dzia³ka wod no- pia no we, sy stem po -
da wa nia Ine r ge nu51, ale dzia³aj¹ g³ów nie na po trze by jed no stek wo j sko wych.
G³ów nym za da niem jed no stki (ORP Piast) jest za bez pie cza nie dzia³añ pol skich
okrê tów pod wod nych i da le kie ho lo wa nie. Do da t kow¹ rol¹ okrê tu jest ga sze nie
po ¿a rów na mo rzu, œci¹ga nie sta t ków z mie lizn, pro wa dze nie prac pod wod nych,
po szu ki wa nie i podnoszenie wraków. 

Mo r ski Od dzia³ SG po sia da ko m pe ten cje do wspó³dzia³ania pod czas pro wa -
dze nia akcji po szu ki wa nia i ra to wa nia ¿y cia na mo rzu52. Do dzia³añ ratowni -
czo-po szukiwa w czych w ra mach wspó³dzia³ania ze S³u¿b¹ SAR zo sta³y wska za ne 
si³y i œro d ki Mo r skie go Od dzia³u SG (p³ywaj¹ce i lo t ni cze), zgod nie z cy kli cz nie
aktu ali zo wa nym za³¹czni kiem do „Pla nu akcji po szu kiwa w czych i ra to w ni -
czych” do tycz¹cym si³, œro d ków oraz da nych tele a dre so wych. W celu do sko na le -
nia re a li za cji za dañ zwi¹za nych z ra to wa niem ¿y cia lu dz kie go na mo rzu fun kcjo -
na riu sze Mo r skie go Od dzia³u SG bior¹ udzia³ w li cz nych szko le niach
i æ wi cze niach zgry waj¹cych. SG nie po sia da sprzê tu dedy ko wa ne go do pro wa dze -
nia dzia³añ ga œ ni czych na sta t kach53.

Zmnie j sze nie siê w osta t nich la tach li cz by po ¿a rów na pol skich jed no stkach
p³ywaj¹cych na le ¿y wi¹zaæ z za ist nia³ymi zmia na mi stru ktu ral ny mi w pol skim
prze my œle sto cz nio wym oraz prze kszta³ce nia mi b¹dŸ li k wi dacj¹ ar ma to rów.
W przesz³oœci po ten ta ci – Sto cz nia Gda ñ ska i Sto cz nia Szcze ci ñ ska – pra kty cz nie 
za prze sta³y dzia³al no œci, ustê puj¹c mie j s ca przed siê bio r stwom kon ku ren cyj nym. 
Znacz¹co zmie ni³ siê ta k ¿e po ten cja³ pol skich ar ma to rów. W 1983 r. pol ska flo ta
mia³a 350 ró ¿ ne go ro dza ju i to na ¿u sta t ków, w 1993 r. 220, obe c nie Pol ska ̄ eglu -
ga Mo r ska (ar ma tor) po sia da 65 sta t ków, w tym 59 ma so w ców, 2 zbio rni ko w ce do 
prze wo zu p³yn nej siar ki /siar ko w ce/ i 4 pro my, a Pol skie Li nie Oce a ni cz ne i Pol -
ska ̄ eglu ga Ba³ty cka dys po nuj¹ 5 jed no stka mi, p³ywaj¹cymi pod ob cy mi ban de -
ra mi. Zmnie j sze niu flo ty to wa rzy szy³a li k wi da cja lub re du k cja po ten cja³u rato w -
ni cze go po rto wych i sto cz nio wych stra ¿y po ¿a r nych. Obe c nie nie fun kcjo nuj¹
tzw. gru py desan towo-a borda ¿o we. W la tach 80. XX w. mia³y one za za da nie pro -
wa dze nie akcji ratow niczo- gaœ ni czych na sta t kach zna j duj¹cych siê na pe³nym
mo rzu, poza za siê giem sta t ków po ¿a r ni czych. Gru py, sk³adaj¹ce siê ze stra ¿a ków
z po rto wych stra ¿y po ¿a r nych, by³y od po wie d nio wy szko lo ne i wy po sa ¿o ne54. 

Po ¿a ry na jed no stkach p³ywaj¹cych nie s¹ zda rze nia mi odo sob nio ny mi, a walka
z nimi wy ma ga przy go to wa nych za so bów. Akcje ra to w ni cze z regu³y s¹ d³ugo -
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51  INERGEN® – no wo cze s ny sy stem ga œ ni czy, czê sto u¿y wa ny, po le ga na re du ko wa niu tle nu
w po mie sz cze niu z 21% ob jê to œci do 14% i po ni ¿ej, po wo duj¹ce ga sze nie po ¿a ru, bez pie cz ny dla sprzê -
tu, œro do wi ska i osób (mo ¿ na od dy chaæ), http://ine r gen.pl do stêp 21.12.2014.

52  Usta wa z dnia 12 paŸ dzie r ni ka 1990 r. o Stra ¿y Gra ni cz nej (DzU Nr 78, poz. 462, ze zm.).
53  K. Wi œ nio wski, T. Kan tak, Mo ¿ li wo œci Mo r skie go Od dzia³u Stra ¿y Gra ni cz nej w po szu ki wa niu

i ra to wa niu ¿y cia na mo rzu, VII Kon fe ren cja Mo r ska Aspe kty bez pie cze ñ stwa na wod ne go i pod wod ne -
go oraz lo tów nad mo rzem, Aka de mia Ma ry nar ki Wo jen nej, Gdy nia 2004 r.

54  Pro ble my bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go sta t ków flo ty pol skiej, Przegl¹d Po ¿a r ni czy nr 6/83,
s. 7-14.



trwa³e, cza sem na wet kilku nasto d nio we. Prio ry tet sta no wi ewa ku a cja za gro ¿o -
nych osób. Trze ba wspo mnieæ, ¿e po tra gi cz nym po ¿a rze na sta t ku Ma ria Ko no -
p ni cka w 1961 r. na wszy stkich nowo bu do wa nych sta t kach na ze w nê trz nej
stro nie kad³uba oz na cza siê mie j s ce, w któ rym w ra zie wy pa d ku mo ¿ na bez pie cz -
nie wyci¹æ otwór ewa kua cy j ny, nie usz ka dzaj¹c kon stru kcji i urz¹dzeñ sta t ku.
Ga sze nie, po spra w dze niu po mie sz czeñ, od by wa siê czê sto po za œle pie niu otwo -
rów tech nolo gi cz nych, po przez czê œcio we wype³nie nie wnê trza kad³uba œro d ka -
mi ga œ ni czy mi – ga za mi obo jê t ny mi, pian¹ lekk¹. Aby nie do pro wa dziæ do za to -
niê cia jed no stki, u¿y cie wody jest ogra ni czo ne. W przy pa d ku bra ku in nych
mo ¿ li wo œci sto su je siê nie kie dy po da wa nie œro d ków ga œ ni czych po przez otwo ry
wy ko na ne w kad³ubie. In fo r ma cje o nie któ rych po ¿a rach na sta t kach w Pol sce
zo sta³y przed sta wio ne przez Sta nis³awa Za³êc kie go55, Ma riê Bie leck¹56, Ja cka
Sta œ kie wi cza57 oraz w opra co wa niu o Za wo do wej Stra ¿y Po ¿a r nej58, a ta k ¿e na
stro nach in ter ne to wych59 zbio r czo przed sta wio ne w za³¹czni ku 1.

Pod su mo wa nie

Stan for mal no- praw ny w za kre sie ga sze nia po ¿a rów na jed no stkach p³ywa -
j¹cych w przy pa d ku wyst¹pie nia zda rze nia, wy ma gaj¹cego pod jê cia dzia³añ ra tow -
ni czych na ob sza rach mo r skich, nie daje pre cy zy j nych ko m pe ten cji pod mio tom
ra to w ni czym. Tym sa mym ist nie je za gro ¿e nie wyst¹pie nia utrud nieñ w pro wa -
dze niu sku te cz nych dzia³añ ra to w ni czych. Ko m pe ten cje w za kre sie ga sze nia po -
¿a rów na ob sza rach mo r skich nie s¹ spre cy zo wa ne w usta wach: o ochro nie prze -
ciwpo ¿a ro wej, o PSP, SG i Po li cji60, o bez pie cze ñ stwie mo r skim61, ochro nie
œro do wi ska62. PSP lub inne jed no stki KSRG mog³yby pro wa dziæ dzia³ania na
„ob sza rze te ry to rium” RP (wraz z wo da mi tery to rial ny mi), czy li sze rzej ni¿ na
„ob sza rze kra ju”63, w przy pa d ku w³aœci wej de le ga cji usta wo wej. 

Nie ma obe c nie spe cjali sty cz nej pla ców ki szko le nio wej. Nie ma œro d ków bu -
d¿e to wych na szko le nie oraz utrzy ma nie bazy szko le nio wej, po li go ny itp. jed no -
stki prze ciw po¿a ro we nie dys po nuj¹ od po wied nim wy po sa ¿e niem do dzia³ania
na mo rzu. PSP nie po sia da pro gra mów szko le nia za wie raj¹cych za gad nie nia ga -
sze nia po ¿a rów na ob sza rze i sta t kach mo r skich. Je dy nie stra ¿a cy z jed no stek
nad mo r skich PSP zdo by waj¹ wie dzê i umie jê t no œci dzia³ania w wa run kach mo r -
skich. Sprzêt ga œ ni czy i spe cja li sty czny bêd¹cy obe c nie na wy po sa ¿e niu jed no -
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55  S. Za³êcki, Wa l ka z po ¿a ra mi w sto cz niach, Wy daw ni c two Mo r skie Gdañsk 1983, s. 18-20.
56  M. Bie le cka, Ka ta stro fy trans po rto we, wyd. Dra gon 2014, s. 90.
57  J. Sta œ kie wicz, Na ra tu nek …, wyd. To wa rzy stwo Przy ja ció³ Szcze ci na, Szcze cin 2006, s. 78,

136, 139, 212, 213 i 217.
58  A. Mi³ejko, J. Nie wêg³owski, M. Men dy ka, 80 lat Za wo do wej Stra ¿y Po ¿a r nej w Gdy ni, wyd.

Ber da, Gdy nia 2013, s. 23, 72 i 80.
59   http://port.gdy nia.pl; http://port.szcze cin.pl; http://pspflo rian.pl
60  Usta wa z dnia 6 kwie t nia 1990 r. o Po li cji (DzU Nr 30, poz. 179 ze zm.).
61  Usta wa z dnia 18 sie r p nia 2011 r. o bez pie cze ñ stwie..., op. cit.
62  Usta wa z dnia 27 kwie t nia 2001 r. Pra wo ochro ny œro do wi ska (DzU Nr 62, poz. 627 ze zm.).
63  Usta wa z dnia 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej…, op. cit., art. 10, ust. 1, pkt. 2, lit. a.



stek PSP (apa ra ty od de cho we, sprzêt oœwie t le nio wy, ter mowi zy j ny, sprzêt hy -
drau li cz ny) nie jest w pe³ni przy da t ny do pro wa dze nia d³ugo trwa³ych dzia³añ
ga œ ni czych i ra to w ni czych na sta t kach. Nie ma no wo cze s nych specjalistycznych
statków po¿arniczych.

S³u¿by dzia³aj¹ce w za kre sie ra tow ni c twa na wo dach s¹ do brze zor gani zo wa -
ne, po sia daj¹ za so by i wie lo le t nie do œwia d cze nie. Za so by oso bo we MSPiR, jed -
no stek PSP, dzia³aj¹cych w wo je wó dztwach nad mo r skich, Mo r skie go Od dzia³u
SG itd. daj¹ gwa ran cjê zdo by cia w³aœci wej wie dzy i opa no wa nia umie jê t no œci,
a na stê p nie do pro wa dze nia prze ciwpo ¿a ro wych akcji na morzu.

W Szcze ci nie i Gdy ni fun kcjo nuj¹ ucze l nie kszta³c¹ce spe cja li stów w dzie dzi -
nie go spo dar ki mo r skiej i ¿e glu gi, a w Wa r sza wie Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r -
ni czej mog¹ce – sta no wiæ za ple cze nauko wo-dy dakty cz ne dla wie lu przed siê w -
ziêæ z za kre su po¿arnictwa.

Wspó³pra ca PSP ze S³u¿b¹ SAR, pod czas akcji ra to w ni czych, ma mie j s ce na
l¹dzie (brze gu). S³u¿ba SAR d¹¿y do stwo rze nia mo ¿ li woœæ u¿y cia ze spo³ów PSP
w akcjach ga sze nia po ¿a rów na mo rzu, w ra mach zew nê trz ne go wspa r cia S³u¿by
SAR na mo rzu – MIRG (pro ble ma ty ka ta pod no szo na by³a m.in. przez Radê
SAR). Do roz wa ¿e nia po zo staj¹ ko m pe ten cje ob sza ru ga sze nia po ¿a rów, któ re
mia³yby obe j mo waæ polsk¹ stre fê eko no miczn¹ (Ex c lu si ve Eco no mi cZo ne,
EEZ)64 albo polsk¹ stre fê odpo wie dzial no œci SAR (SRR).

Wy ni ki i wnio ski

1. Po win ny zo staæ do ko na ne zmia ny w prze pi sach w celu do pre cyzo wa nia ko m -
pe ten cji pod mio tów ra to w ni czych. 

2. Na le ¿y okre œliæ pa ra me try te ch ni cz ne i ilo œcio we sprzê tu ga œ ni cze go do
dzia³añ na mo rzu. 

3. Na le ¿y opra co waæ pro gra my szko le nia i do sko na le nia za wo do we go w za kre sie 
przy go to wa nia stra ¿a ków do dzia³añ na mo rzu.

4. Mo ¿ na utwo rzyæ w pla ców ce szko le nio wej ko mór kê dy da ktyczn¹ ko m pe -
tentn¹ do szko le nia stra ¿a ków do dzia³añ na mo rzu.

5. Po win na byæ kon tynu o wa na i roz wi ja na wspó³pra ca po miê dzy MSPiR, Ma ry -
nark¹ Wo jenn¹, SG i PSP oraz ich szko³ami w za kre sie szko le nia i pro wa dze -
nia dzia³ania prze ciwpo ¿a ro wych na mo rzu.
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64  Pol ska usta no wi³a wy³¹czn¹ stre fê eko no miczn¹ na pod sta wie Usta wy z 21 ma r ca 1991 r. o ob -
sza rach mo r skich Rze czypo spo li tej Pol skiej i ad mi ni stra cji mo r skiej (tj. DzU z 2013 r., poz. 934).
Wy³¹czna stre fa eko no mi cz na Pol ski obe j mu je ob szar ok. 22,5 tys km2.



Za³¹cznik 1
Wy kaz nie któ rych po ¿a rów na sta t kach pol skich

Lp. Na zwa, ro dzaj sta t ku Mie j s ce Czas 
Ofia ry

œmie r te l ne

1 m/s Em pi re Rho den Port Gdy nia 17 grud nia 1945 r.

ak cja ga œ ni cza 20 dni

2 m/s Al ba tros Port Gdañsk 1946 r. 

3 m/s Astrid Port Gdañsk 1947 r. 

4 m/s Sta lo wa Wola dro b ni co wiec Port Gdy nia 19 sie r p nia 1949 r.

5 m/s Rysy, zbio r ni ko wiec Port Gdy nia 1 li sto pa da 1951 r.

6 m/s Ma ria Ko no p ni cka Sto cz nia Gda ñ ska 13 sty cz nia 1961 r. 21

7 s/s Huta So s no wiec
z ³adun kiem wê gla

Port Szcze cin 1970 r.

8 m/s No r west Port Gdañsk 1974 r.

9 m/s Ra ma da tra w ler Port Szcze cin 20 sty cz nia 1976 r. 1 (stra ¿ak)

10 m/s Prof. Bo h da no wicz
siar ko wiec

Port Gdy nia 31 paŸ dzie r ni ka 1976 r.

11 m/f Gryf Port Gdañsk 1976 r.

12 m/s Zie mia Opo l ska Port Gdañsk 1976 r.

13 baza prze twó r nia Gda ñ ska Sto cz nia
Re mon to wa

1977 r. 

14 m/s Ma r ce li No wo t ko Port Gdy nia 21 sty cz nia 1978 r.

15 prom pa sa ¿e r ski, wy buch
w po mie sz cze niach ka bi no wych 

Sto cz nia Szcze ci ñ ska 31 sty cz nia 1978 r. 

16 m/s Ae gis Pre si dent zbio r ni ko wiec Gda ñ ska Sto cz nia
Re mon to wa

27 maja 1978 r. 1

17 che mi ka lio wiec, za pa le nie kle ju
do izo la cji po liu reta no wej 

Sto cz nia Gdy ñ ska 17 sie r p nia 1978 r. 3

18 m/s Pawe³ Ka j kow tra w ler,
w si³owni w cza sie prób na mo rzu 

m. Ba³ty c kie 10 paŸ dzie r ni ka 1978 r. 

19 m/s Re y mont na pe³nym mo rzu  Bo r n holm 17 kwie t nia 1979 r. 2

20 tra w ler, w si³owni w cza sie prób
na mo rzu

Sto cz nia Gda ñ ska 11 sie r p nia 1979 r. 

21 dro b ni co wiec uni wer sa l ny, 
po mie sz cze nie ma szy ny sterowej

Sto cz nia Gda ñ ska 16 paŸ dzie r ni ka 1979 r. 

22 traw ler- prze twór nia, tor ka b lo wy Sto cz nia Gda ñ ska 7 li sto pa da 1979 r. 

23 m/s Pre si dent Port Gdañsk 1979 r.

24 B 406, se j ner tu ñ czy ko wy, 
eks plo zja par roz pusz czal ni ka 

Sto cz nia Pó³no c na 18 cze r w ca 1980 r. 18, 16 ran nych

25 B 487, wie loza da nio wy 
po ja z do wiec

Sto cz nia w Gdy ni 24 cze r w ca 1981 r. 
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Lp. Na zwa, ro dzaj sta t ku Mie j s ce Czas 
Ofia ry

œmie r te l ne

26  tra w ler prze twó r nia Gda ñ ska Sto cz nia
Re mon to wa

28 sie r p nia 1981 r. 

27 m/f Miko³aj Ko pe r nik Œwi no u j œcie 6-8 li sto pa da 1982 r.

28 m/s Al pil la m. Ba³ty c kie 23 wrze œ nia 1983 r.

29 m/s Eva Port Gdañsk 1984 r.

30 m/s Wes ter p lat te Port Gdañsk 1985 r.

31 m/t Siar ko pol Sto cz nia Na uta 1985 r.

32 m/s Kli p necht Port Gdañsk 1986 r. 

33 m/s Le o nid Te li ga dro b ni co wiec
z ³adun kiem bawe³ny i m¹czki

ry b nej 

Port Szcze cin 24-29 kwie t nia 1987 r.

34 m/t Al de ba ran Port Gdañsk 1987 r. 

35 m/s Ra fa e la ma so wiec Port Gdy nia 6 cze r w ca 1988 r.

36 m/s Wa r na Port Gdañsk 1988 r. 

37 m/s Lan gu sta Sto cz nia Gdy nia 4 maja 1989 r. 3, 17 ran nych
ra to w ni ków

38 m/s Amur Port Szcze cin 1 sty cz nia 1994 r. 1

39 m/s Tur kus Port Szcze cin 17 ma r ca 2000 r.,

40 w doku Sto cz ni MW Gdy nia 27 kwie t nia 2008 r. 1

41 m/s Tha las sa, ma so wiec
z ³adun kiem cyn ku

Port Szcze cin 4 paŸ dzie r ni ka 2005 r. 3 ran nych

42 m/s My stic, ch³od ni co wiec 
w cza sie re mon tu 

Sto cz nia Szcze cin 29 paŸ dzie r ni ka 2005 r.

43 m/f Ste na Bri tan ni ca Gda ñ ska Sto cz nia
Re mon to wa 

9 li sto pa da 2010 r. 

îród³o: stro ny www,65, S. Za³êcki66, M. Bie le cka67, J. Sta œ kie wicz68, A. Mi³ejko, J. Nie wêg³owski,
M. Men dy ka69.
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wyd. Ber da, Gdy nia 2013.

 [7] Po ro zu mie nie Ope ra cy j ne do tycz¹ce wspó³pra cy po miê dzy S³u¿ ba mi Po szu ki wa nia
i Ra tow ni c twa Rze czypo spo li tej Pol skiej oraz Re pu b li ki Fe de ra l nej Nie miec w wy pa d ku
nie bez pie czeñstw mo r skich z dnia 26 kwie t nia 1993 r. 

 [8] Pro gram Roz wo ju S³u¿b Ra tow ni c twa Mo r skie go w la tach 2007-2009, Mi ni ste r stwo
Go spo dar ki Mo r skiej, Ma te ria³y na Se j mow¹ Ko mi sjê In fra stru ktu ry, 25 sty cz nia
2007 r.

 [9] Sta œ kie wicz J., Na ra tu nek…, wyd. To wa rzy stwo Przy ja ció³ Szcze ci na, Szcze cin 2006.
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cz na w te o rii i pra kty ce, red. W. Mo ska, S. Przy by l ski, D. Ska l ski, Wyd. Aka de mia
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[12] Wi œ nio wski K., Kan tak T., Mo ¿ li wo œci Mo r skie go Od dzia³u Stra ¿y Gra ni cz nej w po szu ki -
wa niu i ra to wa niu ¿y cia na mo rzu, VII Kon fe ren cja Mo r ska Aspe kty bez pie cze ñ stwa
na wod ne go i pod wod ne go oraz lo tów nad mo rzem, Aka de mia Ma ry nar ki Wo jen nej,
Gdy nia 2004.

[13] Za³êcki S., Wa l ka z po ¿a ra mi w sto cz niach, Wy daw ni c two Mo r skie, Gdañsk 1983.

Akty praw ne

 [1] Usta wa z dnia 12 paŸ dzie r ni ka 1990 r. o Stra ¿y Gra ni cz nej (DzU Nr 78, poz. 462,
ze zm.).

 [2] Usta wa z dnia 18 sie r p nia 2011 r. o bez pie cze ñ stwie mo r skim (DzU Nr 228, poz.1368

ze zm.)

 [3] Usta wa z dnia 2 kwie t nia 1997 r. Kon sty tu cja Rze czpo spo li tej Pol skiej (DzU Nr 78,
poz. 483).

 [4] Usta wa z 21 ma r ca 1991 r. o ob sza rach mo r skich Rze czypo spo li tej Pol skiej i ad mi ni -
stra cji mo r skiej (t.j. DzU z 2013 r., poz. 934).

 [5] Usta wa z dnia 16 maja 1995 r. o za po bie ga niu zanie czy sz cza niu mo rza przez sta t ki
(tj. DzU z 2012 r., poz. 1244, ze zm., DzU 2014, poz. 1554).

 [6] Usta wa z dnia 24 sie r p nia 1991 r. o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej (tj. DzU z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353).

 [7] Usta wa z dnia 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej (tj. DzU z 2009 r.
Nr 12, poz. 68).
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 [8] Usta wa z dnia 27 kwie t nia 2001 r. Pra wo ochro ny œro do wi ska (DzU Nr 62, poz. 627
ze zm.).

 [9] Usta wa z dnia 4 wrze œ nia 1997 r. o dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej (DzU z 2003 r.
Nr 159, poz. 1548 ze zm.).

[10] Usta wa z dnia 6 kwie t nia 1990 r. o Po li cji ( DzU Nr 30, poz. 179 ze zm.).

[11] Roz porz¹dze nie Mi ni stra In fra stru ktu ry z dnia 30 kwie t nia 2004 r. w spra wie po mia ru
sta t ków mo r skich (DzU Nr 119 poz. 1248).

[12] Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z dnia 3 grud nia 2002 r. w spra wie or ga ni za cji i spo -
so bu zwalcza nia za gro ¿eñ i za nie czy sz czeñ na mo rzu (DzU Nr 239, poz. 2026 ze zm.
DzU z 2013 r., poz. 1538).

[13] Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z dnia 3 grud nia 2002 r. w spra wie or ga ni za cji i spo -
so bu zwa l cza nia za gro ¿eñ i za nie czy sz czeñ na mo rzu (DzU nr 239, poz. 2026).

[14] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Trans po rtu i Go spo dar ki Mo r skiej z dnia 20 sie r p nia 1999 r.
w spra wie wspó³pra cy urzê dów mo r skich z Ma ry nark¹ Wo jenn¹ i Stra¿¹ Gra niczn¹
(DzU Nr 75, poz. 850).

[15] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Trans po rtu i Go spo dar ki Mo r skiej z dnia 3 cze r w ca 1997 r.
w spra wie wy ko ny wa nia za dañ po szu ki wa nia i ra to wa nia ¿y cia lu dz kie go na mo rzu
(DzU Nr 73, poz. 462).

[16] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Trans po rtu i Go spo dar ki Mo r skiej z dnia 7 paŸ dzie r ni ka
1991 r. w spra wie utwo rze nia urzê dów mo r skich, okre œle nia ich sie dzib oraz tery to rial -
ne go za kre su dzia³ania dy re kto rów urzê dów mo r skich ( DzU Nr 98, poz. 438 ze zm.).

[17] Roz porz¹dze nie Pre zy den ta Rze czypo spo li tej z 22 ma r ca 1928 r. o or ga ni za cji i za kre -
sie dzia³ania w³adz ma ry nar ki han d lo wej (DzU RP z 26 ma r ca 1928 r. Nr 38, poz. 366).

Inne

 [1] Kon we n cja Na ro dów Zjed no czo nych o pra wie mo rza sporz¹dzo na w Mo te go Bay
dnia 10 grud nia 1982 r. (DzU z 2002 r. Nr 59, poz. 543).

 [2] Kon we n cja o mo rzu pe³nym sporz¹dzo na w Ge ne wie dnia 29 kwie t nia 1958 r. (DzU
z 1963 r. Nr 33, poz. 187).

 [3] Kon we n cja o Ochro nie Œro do wi ska Ob sza ru Mo r skie go Mo rza Ba³ty c kie go z 1992 r.
(DzU z 1999 r. Nr 28, poz. 346).

 [4] Kon we n cja o ujed no li ce niu nie któ rych prze pi sów do tycz¹cych nie sie nia po mo cy i ra -
tow ni c twa mo r skie go, pod pi sa na w Bru kse li dnia 23 wrze œ nia 1910 r. (DzU z 1938 r.
Nr 101, poz. 672).

 [5] Miê dzy naro do wa Kon we n cja do tycz¹ca in ter we ncji na mo rzu pe³nym w ra zie zanie -
czy sz cze nia ole ja mi, sporz¹dzo na w Bru kse li dnia 29 li sto pa da 1969 r. (DzU z 1976 r.
Nr 35, poz. 207).

 [6] Miê dzy naro do wa Kon we n cja o bez pie cze ñ stwie ¿y cia na mo rzu, 1974 (SOLAS 74)
(DzU z 1984 r. Nr 61, poz. 318). 

 [7] Miê dzy naro do wa Kon we n cja o go to wo œci do zwa l cza nia za nie czy sz czeñ mo rza ole ja -
mi oraz wspó³pra cy w tym za kre sie z 1990 r. (DzU z 2004 r. Nr 36, poz. 323).
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 [8] Miê dzy naro do wa Kon we n cja o po szu ki wa niu i rato w ni c twie mo r skim sporz¹dzo na
w Ha m bu r gu dnia 27 kwie t nia 1979 r. (DzU z 1988 r. Nr 27, poz. 184 i 185).

 [9] Miê dzy naro do wa Kon we n cja o rato w ni c twie mo r skim (SALVAGE), przy jê ta w Lon dy -
nie dnia 28 kwie t nia 1989 r. (DzU z 2006 r. Nr 207, poz.1523).

[10] Po ro zu mie nie Ope ra cy j ne do tycz¹ce wspó³pra cy i za kre su odpo wie dzial no œci po miê -
dzy Rze cz po spo lit¹ Polsk¹ i Re pu b lik¹ Fe de raln¹ Nie miec na oko li cz noœæ wy pa d ków na
mo rzu, zwa l cza nia roz le wów ole jo wych i in nych nie bez pie cz nych sub stan cji z dnia
20 li sto pa da 2001 r.

[11] Po ro zu mie nie Ope ra cy j ne do tycz¹ce wspó³pra cy po miê dzy S³u¿ ba mi Po szu ki wa nia
i Ra tow ni c twa Mo r skie go Rze czypo spo li tej Pol skiej i Królestwa Da nii w wy pa d ku nie -
bez pie czeñstw mo r skich, sporz¹dzo ne w Gdy ni dnia 22 kwie t nia 1994 r.

[12] Po ro zu mie nie Ope ra cy j ne o wspó³pra cy po miê dzy pol ski mi i szwe dz ki mi s³u¿ ba mi od -
po wie dzialnymi za po szu ki wa nie i ra to wa nie ¿y cia lu dz kie go na mo rzu, pod pi sa ne
w Szto k ho l mie dnia 10 cze r w ca 1998 r.

[13] Pro to kó³ pod pi sa ny po miê dzy Mi ni ste r stwem Trans po rtu i Go spo dar ki Mo r skiej Rze -
czypo spo li tej Pol skiej a Mi ni ste r stwem Trans po rtu Fe de ra cji Ro sy j skiej w spra wie
okre œle nia rejonów poszuki wawczo- ratow ni czych Rze czypo spo li tej Pol skiej i Fe de ra cji
Ro sy j skiej w za kre sie po szu ki wa nia i ra to wa nia ¿y cia na mo rzu, sporz¹dzo ny w Wa r sza -
wie dnia 23 lutego 2000 r. 

[14] Re zo lu cja IMO A.894(21) z 25 li sto pa da 1999 r., Miê dzy naro do wy lo t ni czy i mo r ski
po rad nik po szu ki wa nia i ra tow ni c twa (IAMSAR) (DzUrz MI z 2011 r. Nr 6, poz. 35).

[15] Re zo lu cja MSC.1/Circ. 1183, 31 May 2006, Gu i de li nes on the pro vi sion of external
sup port as an aid to in ci dent con ta in ment for SAR au t ho ri ties and ot hers con ce r ned.

[16] Umo wa miê dzy Rz¹dem Rze czypo spo li tej Pol skiej a Rz¹dem Fe de ra cji Ro sy j skiej
o wspó³pra cy w lo t ni czym i mo r skim po szu ki wa niu i rato w ni c twie, sporz¹dzo na w Mos -
kwie dnia 13 li sto pa da 1996 r. 

[17] Umo wa miê dzy Rz¹dem Rze czypo spo li tej Pol skiej a Rz¹dem Kró le stwa Szwe cji
o wspó³pra cy w lo t ni czym i mo r skim po szu ki wa niu i rato w ni c twie, sporz¹dzo na
w Szto k ho l mie dnia 10 cze r w ca 1998 r. 

[18] Umo wa miê dzy Rz¹dem Rze czypo spo li tej Pol skiej a Rz¹dem Re pu b li ki Li te wskiej
o wspó³pra cy w mo r skim i lo t ni czym po szu ki wa niu i rato w ni c twie, sporz¹dzo na w Wi l -
nie dnia 19 paŸ dzie r ni ka 2009 r.

[19] Umo wa Ope ra cy j na po miê dzy Mi ni ste r stwem Trans po rtu i Go spo dar ki Mo r skiej Rze -
czypo spo li tej Pol skiej a Mi ni ste r stwem Trans po rtu Fe de ra cji Ro sy j skiej o wy ko na nie
po sta no wieñ umo wy miê dzy Rz¹dem Rze czypo spo li tej Pol skiej a Rz¹dem Fe de ra cji Ro -
sy j skiej o wspó³pra cy w lo t ni czym i mo r skim po szu ki wa niu i rato w ni c twie mo r skim
w czê œci do tycz¹cej po szu ki wa nia i ra to wa nia ¿y cia lu dz kie go na mo rzu, sporz¹dzo na
w Wa r sza wie dnia 24 lutego 2000 r.

[20] Gu i de li nes on the pro vi sion of ex te r nal sup port as an aid to in ci dent con ta i ment for
SAR au t ho ri ties and ot hers con ce r ned (IMO MSC.1/Circ 1183 z 31 maja 2006 r.). 
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Anal iza i ocena w³aœci woœci pal nych wy bran ych
p³yt drew nop och odnych otrzym any ch z surowc ów

od naw ialny ch w pr zyœ piesz onym
cy klu produkcyjnym

Dre w no na le ¿y do pod sta wo wych su ro w ców wyko rzy sty wa nych od nie pa miêt -
nych cza sów przez cz³owie ka. Zna cze nie tego su ro w ca jest bar dzo du¿e, o czym
œwia d czy œwia to we zu ¿y cie dre w na w Pol sce i na œwie cie, szcze gó³owo opi sa ne
w pie r wszym roz dzia le pra cy. Zwiê ksza siê na sza po pu la cja, a co za tym idzie,
zwiê kszaj¹ siê ta k ¿e na sze po trze by i pra gnie nia. Po wstaj¹ nowe pro du kty, dziê ki
któ rym po pra wia siê ja koœæ na sze go ¿y cia. W dru giej po³owie XX wie ku nast¹pi³
szy b ki roz wój te ch ni ki i te ch no lo gii. Mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e w dzi sie j szych cza -
sach dre w no, któ re jest g³ów nym su ro w cem wyko rzy sty wa nym do pro du kcji p³yt 
drew no po chod nych, sta³o siê su ro w cem stra te gi cz nym dla prze mys³u drze w ne -
go, a tym sa mym dla pol skiej go spo dar ki. Nie ste ty w osta t nich la tach od no to wu je 
siê eska la cjê de fi cy tu su ro w ca drze w ne go. Szcze gó l nie wi daæ to w kra jach uprze -
mys³owio nych, o du ¿ym za lud nie niu. Ko niun ktu ra su ro w co wa w prze my œle
two rzyw drze w nych wy ró ¿ nia siê du¿¹ nie sta bil no œci¹. G³ów nym czyn ni kiem
maj¹cym wp³yw na to zja wi sko jest rosn¹cy de fi cyt su ro w ca drze w ne go spo wo do -
wa ny osz czêdn¹ po li tyk¹ leœn¹ wiê kszo œci kra jów eu ro pe j skich. Kurcz¹ siê za so -
by dre w na wsku tek cze go ono dro ¿e je. Tym sa mym ocze ki wa nia w sto sun ku do
tego su ro w ca wzra staj¹, s¹ nimi do bra ja koœæ i kró t ki czas przy ro stu. W zwi¹zku
z tym po szu ku je siê su ro w ca sta le do stê p ne go, któ ry wy eli mi nu je pro blem wœród
pro du cen tów two rzyw drze w nych i jed no cze œ nie zmnie j szy zu ¿y cie dre w na po -
chodz¹cego z lasu, a ta k ¿e swo i mi w³aœci wo œcia mi nie bê dzie od bie gaæ od dre w na 
prze zna czo ne go do wy ro bu p³yt drew no po chod nych. Jed nym z naj le p szych spo -
so bów, by za spo ko iæ po pyt na ten ja k ¿e cen ny su ro wiec jest zak³ada nie plan ta cji
szy b ko rosn¹cych ga tun ków drzew le œ nych. Plan ta cje te zmniejsz¹ pre sjê po py -
tow¹ na lasy i po mog¹ chro niæ za so by na tu ra l ne.

Na œwie cie trwaj¹ nie ustan ne po szu ki wa nia no wych roz wi¹zañ tech nolo gi cz -
nych, któ re umo ¿ li wi³yby pro du kcjê ma te ria³u o ce chach prze wy ¿szaj¹cych pro -
du ko wa ne obe c nie ma te ria³y drze w ne, a za ra zem maj¹ce kon ku ren cyj ne ceny na
ryn ku. W te ma cie pra cy za has³em „przy spie szo ny cykl pro du kcy j ny” kry je siê
okre œle nie „plan ta cje drzew szy b ko rosn¹cych” i ro zu mie siê przez to upra wy
drzew wyse le kcjo nowa nych pod wzglê dem przy ro sto wym i od zna czaj¹cych siê
wczesn¹ ku l mi nacj¹ przy ro stu mi¹¿szo œci. Plan ta cy j ne upra wy drzew w Pol sce



swoj¹ hi sto ri¹ siê gaj¹ lat 50. XX wie ku. Plan ta cje drzew szy b ko rosn¹cych
zak³ada ne s¹ w celu uzy ska nia jak naj wiê kszej ilo œci su ro w ca drze w ne go dla prze -
mys³u i ene r ge ty ki (œred nio od 7 do 15 m3/ha/rok), przy jed no cze s nym ob ni ¿e niu
trwa nia cy klu do ok. 60 lat (dla to po li 20 lat) [60]. Wa r to przy tym za zna czyæ, ¿e
naj no wsze do nie sie nia su ge ruj¹ mo ¿ li woœæ da l sze go skra ca nia cy klu pro du kcyj -
ne go z 60 do 40, a na wet 30 lat [7, 8]. Plan ta cje drzew szy b ko rosn¹cych gwa ran -
tuj¹ szy b szy przy rost masy drze w nej, a po zy ski wa nie su ro w ca z plan ta cji po zwa la 
na ochro nê sta rych za drze wieñ le œ nych. 

Na le ¿y prze de wszy stkim pa miêæ, jak bar dzo wa ¿ ny jest aspekt za pe w nie nia
w³aœci we go po zio mu bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go, obe j muj¹cy m.in. po da t noœæ
na za pa le nie, w³aœci wo œci ter moki nety cz ne, to ksy cz ne i dy mo twó r cze. Nie do sta -
tecz ne w³aœci wo œci w tym za kre sie mog¹ ogra ni czaæ sto so wa nie dre w na i ma te -
ria³ów drew no po chod nych [33]. Au tor pra cy dy p lo mo wej zain te re so wa³ siê t¹ te -
ma tyk¹ i po sta no wi³ wy ko naæ sze reg ba dañ maj¹cych na celu ana li zê wy ni ków
i o ce nê w³aœci wo œci pa l nych wy bra nych p³yt drew no po chod nych po zy ski wa nych 
z plan ta cji drzew szy b ko rosn¹cych.

Ce lem pra cy by³o do ko na nie ana li zy i oce ny w³aœci wo œci pa l nych inno wa cy j -
nych p³yt drew no po chod nych otrzy ma nych z plan ta cji drzew szy b ko rosn¹cych.
W czê œci teo re ty cz nej pra cy za mie sz czo no: pod sta wo we wia do mo œci o dre w nie
i je go po chod nych, ogó l ne kry te ria po dzia³u p³yt i ich roz wo ju oraz zna cze niu
ga³êzi prze mys³u drze w ne go, ten den cje roz wo jo we w prze my œle two rzyw drze w -
nych, wy bra ne za gad nie nia ze spa la nia two rzyw drze w nych, w tym po jê cia:
ogrze wa nia, ini cja cji spa la nia, spa la nia, pi ro li zy oraz omó wie nie wy ma gañ z za -
kre su ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej dla ma te ria³ów drew no po chod nych. W czê œci
ekspe rymen ta l nej przed sta wio no cha ra kte ry stykê ma te ria³ów u¿y tych do ba dañ
tj. dwóch ro dza jów p³yt drew no po chod nych: wió ro wych oraz pi l œ nio wych otrzy -
ma nych z dre w na so s no we go (prze mys³owe go) i mo drze wia rosn¹cego w cy klu
przy œpie szo nym. 

Ba da nia prze pro wa dzo no na ka lo ry me trze sto ¿ ko wym dla stru mie nia ciep³a o 
wa r to œci 30 kW/m2. Do zrea li zo wa nia ba dañ pos³u¿o no siê me tod¹ ba dawcz¹
zgod nie z norm¹ ISO 5660-1:2002. Isto t nym jest fakt, ¿e w po wsta³ym œro do wi -
sku po ¿a ro wym wa run ki zmie niaj¹ siê w za le ¿ no œci od za awan so wa nia fazy po ¿a -
ru. S¹ spe cja l ne pro gra my do mo de lo wa nia po ¿a ru, lecz ni g dy nie mo ¿ na prze wi -
dzieæ na pe w no jak roz wi nie siê po ¿ar. Wie le czyn ni ków sk³ada siê na roz wój
po ¿a ru, miê dzy in ny mi maj¹ na to wp³yw ma te ria³y do wy ro bu ar ty ku³ów wy po -
sa ¿e nia i wy ko ñ cze nia wewn¹trz bu dyn ków. S¹ to nie ty l ko wy ro by z two rzyw
sztu cz nych, lecz g³ów nie z dre w na i jego po chod nych. Dre w no, po mi mo up³ywu
lat, jest ci¹gle naj chê t niej wyko rzy sty wa nym ma te ria³em w budo w ni c twie oraz
me b la r stwie. Otrzy my wa ne z tego su ro w ca p³yty drew no po chod ne, któ re by³y
g³ów nym te ma tem ni nie j szej pra cy, a dok³ad niej in no wa cyj ne p³yty pro du ko wa -
ne z su ro w ca plan tacy j ne go szy b ko rosn¹cego s¹ ma te ria³ami po wszech nie sto so -
wa ny mi. Nasz kraj jest znacz¹cym na ryn ku eu ro pe j skim (dru gi co do ilo œci po
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Nie mczech) pro du cen tem p³yt drew no po chod nych. Lu dzie bar dzo chê t nie ku -
puj¹ me b le wy ko na ne z two rzyw drze w nych, a ta k ¿e de ko ruj¹ nim swo je wnê -
trze. Wa r to tu taj pod kre œliæ, ¿e Pol ska wœród eks po rte rów me b li w Unii Eu ro pe j -
skiej za j mu je trze cie mie j s ce. Œwia d czy o tym ogro m ny po pyt na wy ro by
z two rzyw drze w nych, któ re s¹ u¿y t ko wa ne nie ma l ¿e w ka ¿ dym mie sz ka niu czy
te¿ biurze.

Przek³ada siê to na za pe w nie nie u¿yt ko w ni kom od po wied nie go stan dar du
bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go. W tym celu opra co wu je siê sto so w ne re gu la cje praw -
ne oraz od po wied nie wy ma ga nia. Isto t nym jest, aby by³y two rzo ne w opa r ciu
o wy ni ki ba dañ pro wa dzo nych przez od po wied nie œro do wi ska na uko we za j -
muj¹ce siê pro ble ma tyk¹ po ¿a row¹, a œci œlej czyn ni ków, któ re mog¹ za gra ¿aæ
zdro wiu i ¿y ciu lu dz kie mu. W przy pa d ku p³yt drew no po chod nych wp³yw na
tworz¹ce œro do wi sko po ¿a ro we ma ga tu nek dre w na oraz spo i wo z ja kie go zo sta³a
wy ko na na p³yta. Dla te go te¿ pro du cen ci kon ku ruj¹ ze sob¹, pro je ktuj¹c i wy twa -
rzaj¹c co raz le p sze wy ro by maj¹ce na celu po le p sze nie w³aœci wo œci p³yt, w tym
w³aœci wo œci pa l nych. Ba da nia do sta r czy³y wie lu cen nych in fo r ma cji i umo ¿ li -
wi³y wy zna cze nie nie zbêd nych pa ra me trów pa l nych ta kich jak: czas do zap³onu
(tig), szy b koœæ wy dzie la nia ciep³a (HRR), ca³ko wi te wy dzie lo ne ciep³o (THR),
efe kty w ne ciep³o spa la nia (EHC), ca³ko wi ta iloœæ wy dzie lo ne go dymu (TSP), in -
ten sy w noœæ wy dzie la nia dymu (TSR). 

Z po wy ¿szych naj istot nie j szym jest pa ra metr HRR, któ ry bra ny jest pod uwa -
gê w oce nie szy b ko œci roz wo ju po ¿a rów w bu dyn ku, miê dzy in ny mi ze wzglê du
na szy b koœæ roz prze strze nia nia siê po ¿a ru oraz tem pe ra tu ry.

Ana li za wy ni ków umo ¿ li wi³a oce nê pro ce su spa la nia i sfo r mu³owa nie wnio -
sków maj¹cych na celu po le p sze nie w³aœci wo œci wy ro bów w za kre sie bez pie cze ñ -
stwa po ¿a ro we go. Na pod sta wie prze pro wa dzo nych ba dañ zo sta³y sfo r mu³owa ne
na stê puj¹ce wnio ski:
l W ra mach ba dañ usta lo no, ¿e p³yty otrzy my wa ne z mo drze wia szy b ko ros-

n¹cego wy pad³y naj le piej na tle po zo sta³ych p³yt drew no po chod nych tj. z su -
ro w ca prze mys³owe go sto so wa ne go ma so wo do pro du kcji p³yt drew no po -
chod nych.

l Bez ape lacy j nie na tle wszy stkich pró bek naj go rzej wy pad³a p³yta pi l œ nio wa
otrzy my wa na z su ro w ca prze mys³owe go. Uzy ska³a ona naj wy ¿sze wa r to œci
HRR, THR, TSP, EHC oraz TSR. Oz na cza to, ¿e p³yty te ogó l nie sto so wa ne
na ryn ku p³yt drew no po chod nych s¹ nie ko rzy st ne z pun ktu wi dze nia bez pie -
cze ñ stwa po ¿a ro we go.

l Ana li zuj¹c pa ra me try cha ra kte ry zuj¹ce dy na mi kê ge ne ra cji dymu: SEA oraz
TSP mo ¿ na stwier dziæ, ¿e naj mnie j sze za gro ¿e nie w wa run kach po ¿a ru stwa -
rza³aby p³yta pi l œ nio wa z mo drze wia plan tacy j ne go. Co wiê cej za uwa ¿o no
pod czas wszy stkich prze pro wa dzo nych prób, ¿e wy dzie la nie dymu przez tê
p³ytê w œro d ko wej fa zie spa la nia utrzy mu je siê na jed no sta j nie ni skim po zio -
mie, co mo¿e znacz¹co wp³yn¹æ na bez pie cz niejsz¹ ewa ku a cjê z mie j s ca ob jê -
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te go dy mem. W tej sy tu a cji ka ¿ da mi nu ta jest na wagê z³ota, dla te go te¿ w tym
przy pa d ku in ten sy w noœæ wy dzie la nia dymu ma tak ogro m ne zna cze nie.
Prze pro wa dzo ne prze ze mnie ba da nia oraz zaob ser wo wa ne wnio ski, mog¹

sta no wiæ cen ny fun da ment w da l szym zain tere so wa niu siê tym te ma tem. Daje to
rów nie¿ mo ¿ li woœæ po szu ki wa nia al ter na ty wy zwiê ksza nia bez pie cze ñ stwa po ¿a -
ro we go w sto sun ku do ró ¿ ne go ro dza ju p³yt drew no po chod nych.
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Pawe³ KRAJEWSKI

pro mo tor: bryg. dr in¿. Ire ne usz NAWOROL

Oce na pa ra me trów pra cy mo to po m py do wody
zanie czy sz czo nej przy ró ¿ nych uk³adach ssa w nych

Wspó³cze œ nie jed nym z pod sta wo wych urz¹dzeñ do pod no sze nia wody z ni ¿ -
sze go na wy ¿szy po ziom s¹ mo to po m py. Ich szcze gó l nym prze zna cze niem jest
za sto so wa nie w dzia³al no œci za rów no jed no stek Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej
(PSP), jak i Ocho t ni czych Stra ¿y Po ¿a r nych (OSP). Za kres wy ko rzy sta nia mo -
 to pomp jest bar dzo du¿y, przy czym na le ¿y wspo mnieæ, ¿e do ty czy to prze de
wszy stkim wody zanie czy sz czo nej. W przy pa d ku po ¿ar ni c twa mo to po m py do
wody zanie czy sz czo nej wyko rzy sty wa ne s¹ prze de wszy stkim do wypo mpo wy -
wa nia wody z roz le wisk, stud ni, za la nych pi w nic, kana³ów, zbio r ni ków wod nych
na tu ra l nych i sztu cz nych oraz wód p³yn¹cych. Ponad to wy ko rzy stu je siê je rów -
nie¿ do wy po mpo wa nia wody z wy ko pów o ma³ym, œred nim i du ¿ym zanie czy sz -
cze niu, nape³nia nia zbio r ni ków sa mo cho dów ga œ ni czych. Oz na cza to, ¿e mo to -
po m py s¹ nie zbêd ny mi urz¹dze nia mi sto so wa ny mi w ró ¿ no rod nych akcjach
po ¿a r ni czych maj¹cych na celu szy b kie i sku te cz ne usu niê cie sku t ków po wo dzi.
Wa run ki pra cy mo to pomp s¹ zmien ne w za le ¿ no œci od uk³adu pra cy, w ja kich
zo stan¹ za sto so wa ne. Dla te go te¿ nie zwy kle isto t ny jest fakt, i¿ maj¹c na uwa dze
ró ¿ no rod ne œro do wi sko, w ja kim pra cuj¹ mo to po m py do zanie czy sz czo nej wody, 
na le ¿y d¹¿yæ do uzy ska nia jak naj wiê ksze go po zio mu ich wy da j no œci i efe kty w -
no œci. Zna jo moœæ najko rzyst nie j szych pa ra me trów pra cy sprzê tu, w sto sun ku do
uk³adu ssa w ne go, jest znacz¹cym ele men tem maj¹cym wp³yw na efe kty w noœæ
jego dzia³ania, co w kon se k wen cji ma uchro niæ uk³ad przed po wsta niem usz ko -
dzeñ wywo³anych nie pra wid³ow¹ eks plo a tacj¹.

Po nie wa¿ mo to po m py w g³ów nej mie rze s¹ urz¹dze nia mi ss¹co-t³ocz¹cymi,
uzy ski wa ne ci œ nie nia s¹ ni ¿ sze ni¿ w przy pa d ku pomp nie za sy saj¹cych cie czy,
z te go wzglê du nie któ re z nich nie mog¹ byæ bez po œred nio wyko rzy sty wa ne do
pro wa dze nia dzia³añ ga œ ni czych i s¹ one wyko rzy sty wa ne prze de wszy stkim pod -
czas akcji maj¹cych na celu usu nie cie sku t ków po wo dzi. 

Wszy stkie ba da nia prze pro wa dzo no w celu wy zna cze nia najko rzyst niej sze go
ob sza ru pra cy mo to pomp do wody zanie czy sz czo nej w za le ¿ no œci od spe cy fi ki
uk³adu ssa w ne go, przy któ rym po mpa mog³aby pra co waæ pod czas rze czy wi s tych
dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych. Zna jo moœæ naj bar dziej efe kty w ne go ob sza ru
pra cy po zwo li na uspra w nie nie oraz skró ce nie cza su pro wa dze nia dzia³añ ra to w -
ni czych z wy ko rzy sta niem mo to pomp do wody zanie czy sz czo nej. 

W opra co wa niu pod jê to pró bê oce ny pa ra me trów pra cy mo to pomp do wody
zanie czy sz czo nej, w za le ¿ no œci od za sto sowa ne go, pod czas dzia³añ ratow niczo-



 -gaœ ni czych, uk³adu ssa w ne go. W celu zrea li zo wa nia te ma tu pra cy, prze pro wa -
dzo ne zo sta³y ba da nia pa ra me trów mo to po m py typu HONDA WT30X oraz
HONDA WT40X.

Te mat pra cy zrea li zo wa no w piê ciu g³ów nych roz dzia³ach. 
Roz dzia³ dru gi za wie ra ogóln¹ cha ra kte ry stykê pomp wi ro wych. Przed sta -

wio no rów nie¿ w³aœci wo œci pomp wi ro wych i wy po ro wych przed sta wiaj¹c prze de 
wszy stkim ich g³ówne wady oraz za le ty.

Roz dzia³ trze ci do ty czy pod sta wo wych in fo r ma cji na te mat pro ce su za sy sa nia
wody. Przed sta wio no cha ra kte ry stykê teo re ty cz nej wy so ko œci ssa nia oraz scha -
rakte ryzo wa no czyn ni ki zmnie j szaj¹ce w pra kty ce wy so koœæ ssa nia. W roz dzia le
do ko na no rów nie¿ cha ra kte ry sty ki rze czy wi ste go pro ce su za sy sa nia oraz opi sa no 
ma ksy maln¹ wy so koœæ ssa nia. 

Czwa r ty roz dzia³ pra cy za wie ra cha ra kte ry stykê zja wi ska ka wi ta cji oraz jej
sku t ków. Omó wio ne zo sta³y fazy pro ce su ka wi ta cji w po mpach, z wy szcze gól nie -
niem g³ów nych czyn ni ków wa run kuj¹cych po wsta wa nie ka wi ta cji oraz jej wp³yw 
na pra cê po mpy. W roz dziale tym scha rakte ryzo wa no rów nie¿, w spo sób te o re tycz -
ny na przyk³ad zie wy bra nej li te ra tu ry oraz w spo sób pra kty cz ny, na przyk³ad zie
otrzy ma nych wy ni ków ba dañ, bez kawi tacy j ny ob szar pra cy po mpy dla ka ¿ de go
uk³adu ssa w ne go, przy któ rym pro wa dza ne by³y ba da nia.

Pi¹ty roz dzia³ do ty czy ana li zy za gad nieñ do tycz¹cych pomp sto so wa nych
w po¿a r ni c twie. Scha rakte ryzo wa no tu pod sta wo we pa ra me try pra cy pomp po ¿ar -
ni czych, jak rów nie¿ za pre zen towa no za sa dy dzia³ania pomp naj czê œciej sto so wa -
nych w po¿a r ni c twie. Przed sta wio ne zo sta³y rów nie¿ sche ma ty sta no wisk ba da w -
czych oraz me to da ba da w cza, wed³ug któ rej pro wa dzo ne by³y ba da nia. Do ko na -
no ta k ¿e ana li zy pa ra me trów te ch ni cz nych ba da nych mo to pomp oraz
sta wia nych im ogó l nych wy ma gañ. 

W osta t nim, szó stym roz dziale pra cy, zawarto wy ni ki prze pro wa dzo nych ba -
dañ do tycz¹cych wp³ywu wy so ko œci, na jak¹ po mpa musi za ssaæ ciecz, przy mkniê -
cia za wo ru po stro nie ssa w nej oraz ro dza ju za sto sowa ne go ele men tu fi l truj¹cego
za sy san¹ ciecz, na wy da j noœæ pomp. W roz dzia le tym zo sta³a pod jê ta pró ba in ter -
pre ta cji uzy ska nych wy ni ków ba dañ. Ponad to przed sta wio ne zo sta³y rze czy wi ste
cha ra kte ry styki nad wy ¿ki anty kawi tacy j nej NPSH ba da nych pomp oraz wy zna -
czo no punkt pocz¹tku pro ce su ka wi ta cji w za le ¿ no œci od wy da j no œci pomp.

Prze pro wa dzo ne w pra cy ba da nia od nosz¹ce siê do oce ny pa ra me trów pra cy
mo to pomp do wody zanie czy sz czo nej w za le ¿ no œci od za sto so wa nych uk³adów
ssa w nych po zwo li³y na spre cy zo wa nie ki l ku bar dzo isto t nych wnio sków. 

Mo ¿ li we do osi¹gniê cia pa ra me try pra cy mo to pomp do wody zanie czy sz czo -
nej uwa run ko wa ne s¹ wie lo ma ró¿ no rod ny mi czyn ni ka mi. 

Jed nym z nich jest wy so koœæ, na jak¹ po mpa musi za ssaæ ciecz w celu przet³ocze -
nia jej na wy ¿szy po ziom. Z wy ni ków ba dañ wy ni ka, i¿ naj le p sze pa ra me try pra cy,
uzy ski wa ne by³y w uk³ad zie z naj mniejsz¹ wy so ko œci¹ ssa nia. Zwi¹zane jest to prze -
de wszy stkim z tym, ¿e wraz ze wzro stem od leg³oœci lu stra cie czy od osi po mpy, spa -

126 Zeszyty Naukowe SGSP nr 55 (3) 2015



da ma ksy ma l na mo ¿ li wa do uzy ska nia wy da j noœæ po m py oraz jej spra w noœæ. Po wo -
dem tego s¹ wiê ksze opo ry przep³ywu cie czy oraz ko nie cz noœæ wy two rze nia przez
po mpê pod ci œ nie nia o wiê kszej wa r to œci, by mo ¿ na by³o za cho waæ ci¹g³oœæ prze -
t³acza nia cie czy. W zwi¹zku z po wy ¿szym pod czas pro wa dze nia akcji ra to w ni czych,
na le ¿y bez wzglêd nie pa miê taæ o tym, by od po wie d nio do braæ usta wie nia mo to pomp 
i stwo rzyæ uk³ad pra cy po mpy z jak naj mniejsz¹ wy so ko œci¹ ssa nia.

In nym czyn ni kiem maj¹cym rów nie¿ du¿y wp³yw na pra cê mo to pomp jest ro -
dzaj za sto sowa ne go ele men tu za bez pie czaj¹cego po mpê przed usz ko dze nia mi, któ -
re mog¹ byæ spo wo do wa ne du ¿y mi zanie czysz cze nia mi zna j duj¹cymi siê w prze -
pompo wy wa nej cie czy. W sy tu a cjach, gdy po mpy pra cuj¹ z za cho wan¹ okre œlon¹
ci¹g³oœci¹, a wy so koœæ ssa nia nie jest du¿a, ko rzy st niej szym roz wi¹za niem w prze -
pompo wy wa niu wody mo¿e oka zaæ siê za sto so wa nie sita ssa w ne go, ge ne ruj¹cego
zna cz nie mnie j sze stra ty przep³ywu w po rów na niu z tra dy cy j nym smo kiem ssa w -
nym. Smok ssa w ny po wi nien byæ wyko rzy sty wa ny w uk³adach pra cy przy du ¿ej
wy so ko œci ssa nia, gdzie czas za ssa nia po mpy bê dzie sto sun ko wo d³ugi.

Bior¹c pod uwa gê rze czy wi ste dzia³ania i wa run ki, w któ rych wy ko rzy stu je siê 
mo to po m py do wody zanie czy sz czo nej, na le ¿y uz naæ, ¿e ni g dy nie dzia³aj¹ one
w ta kim sa mym uk³ad zie pra cy. Oz na cza to, ¿e stra ty przep³ywu w ró ¿ nych oko-
 li cz no œciach za sto so wa nia mo to pomp s¹ ró ¿ ne. W zwi¹zku z tym bar dzo isto t na
jest zna jo moœæ cha ra kte ry styk po zwa laj¹cych w pe w nym za kre sie do sto so waæ
uk³ad pra cy mo to pomp do zak³ada nych i ocze ki wa nych jej pa ra me trów. Zna jo -
moœæ tych pa ra me trów w du ¿ym sto p niu przy czy ni siê do jej op ty mal ne go wy ko -
rzy sta nia. Wa r to wspo mnieæ tu taj, ¿e cha ra kte ry sty ki pra cy po szcze gó l nych
pomp przed sta wia ne przez ich pro du cen tów, wy zna cza ne s¹ w bar dzo ko rzy st -
nych wa run kach, któ re w rze czy wi sto œci bar dzo rza d ko ist niej¹. D¹¿e nie do
osi¹gniê cia wa r to œci po da wa nych w ka r tach ka ta lo go wych eks ploa to wa nych ma -
szyn, pod czas rze czy wi s tych dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych, z góry uz na ne jest
za nie wyko na l ne, po nie wa¿ po wsta nie uk³adu pra cy mo to po m py w cza sie rze czy -
wi s tych dzia³añ, ge ne ruj¹cego ni skie stra ty przep³ywu jest nie re a l ne.
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Ilo na £OŒ

pro mo tor: st. kpt. dr in¿. Bo ¿e na KUKFISZ

Ana li za za gro ¿eñ wy bu cho wych na przyk³ad zie
wy bra nych py³ów dre w na egzo ty cz ne go

Cel pra cy sta no wi³a ana li za wy bra nych pa ra me trów wy bu cho wych py³ów dre -
w na egzo ty cz ne go, tj. dre w no ja to by, eu ka lip tu sa, iro ko i mer bau. Za kres pra cy
obe j mo wa³ wy zna cze nie wy bra nych pa ra me trów wy bu cho wo œci, w tym do lnej
gra ni cy wy bu cho wo œci – DGW, ma ksy mal ne go ci œ nie nia wy bu chu – pmax, ma k -
sy ma l nej szy b ko œci na ra sta nia ci œ nie nia wy bu chu – (dp/dt)max, kla sy wy bu cho -
wo œci py³u – Kst i kla sy za gro ¿e nia – St. Za kres pra cy obe j mo wa³ ponad to przy -
go to wa nie pró bek py³ów do ba dañ, oz na cze nie ich wil go t no œci, gê sto œci na sy-
po wej, rozk³adu granu lome trycz ne go, a na stê p nie wy ko na nie po mia rów na sta -
no wi sku do ba da nia cha ra kte ry styk wy bu cho wo œci ob³oków py³u wed³ug pie r w -
szych trzech czê œci no r my PN-EN 14034:2011.

Pie r wszym roz dzia³em w czê œci lite ra tu ro wej jest po dzia³ i kla sy fi ka cja py³ów. 
Wy ró ¿ nio no dwa spo so by otrzy my wa nia py³ów, tj. roz dzie le nie me cha ni cz ne
oraz kon de nsa cjê par. W za le ¿ no œci od wy stê po wa nia py³y kla sy fi ku je siê na
ob³oki py³owe i py³y osiad³e (np. w wa r stwie). Za le ¿ nie od bu do wy che mi cz nej,
wy ró ¿ nia siê py³y or ga ni cz ne i py³y nie orga ni cz ne. Ze wzglê du na sto pieñ roz -
dro b nie nia roz ró ¿ nia siê py³y mono dys per syj ne i poli dy sper syj ne. Py³y, w za le ¿ -
no œci od wie l ko œci roz mia ru cz¹ste czek, dzie li siê na drob no ziar ni ste oraz gru bo -
ziar ni ste. Ze wzglê du na wy bu cho woœæ py³ów wy ró ¿ nia siê py³y nie wy bu cho we
– kla sa 0, s³abo wy bu cho we – kla sa 1, si l nie wy bu cho we – kla sa 2 oraz py³y bar dzo 
si l nie wy bu cho we – kla sa 3. Wœród kszta³tów py³ów mo ¿ na wy ró ¿ niæ py³y sfe ry -
cz ne, pro stok¹tne, od³am ko we, p³askie, prê to we i w³ók ni ste.

W czê œci lite ra tu ro wej pra cy opi sa no ro dza je za gro ¿eñ po ¿a ro wych i wy bu -
cho wych stwa rza nych przez py³y drze w ne. W za le ¿ no œci od fo r my wy stê po wa nia
py³y po wo duj¹ za gro ¿e nie po ¿a ro we, np. w przy pa d ku wa r stwy py³u osiad³ego na 
urz¹dze nia, a ta k ¿e stwa rzaj¹ za gro ¿e nie wy bu cho we w przy pa d ku mie sza ni ny
py³u z po wie trzem (chmu ry py³owe, mie sza ni ny hy bry do we). Ze wzglê du na
stan, w ja kim zna j duj¹ siê py³y, ob se r wu je siê ró ¿ ne wa r to œci mi ni ma l nych ene r -
gii zap³onu (MEZ), jak te¿ ro dza jów Ÿró de³ zap³onu, któ re sku te cz nie po wo duj¹
zap³on. Wœród ini cja to rów zap³onu wy ró ¿ nia siê ze w nê trz ne Ÿród³a za pa le nia,
Ÿród³a za pa le nia, któ re s¹ po³owi cz nie wcie lo ne w uk³ad i we wnê trz ne Ÿród³a za -
pa le nia. Bo dŸ ce ener ge ty cz ne w za le ¿ no œci od po wie rz ch ni oraz od dzia³ywa nia
kla syfi ko wa ne s¹ na pun kto we i ci¹g³e. W za le ¿ no œci od wie l ko œci ciep³a, któ re
trans po rto wa ne jest do ma te ria³u mog¹ one byæ nisko ener gety cz ne lub wyso -
koene rgety cz ne. îród³a zap³onu mog¹ sta no wiæ iskry me cha ni cz ne, ele ktry cz ne



i nieele ktry cz ne Ÿród³a zap³onu, gor¹ce po wie rz ch nie, ele ktry cz noœæ sta ty cz na,
re a kcje egzo ter mi cz ne wraz z samo za pa le niem, fale ele ktro magne tycz ne, pro -
mie nio wa nie jo ni zuj¹ce, ultra dŸwiê ki, wy³ado wa nia atmo sfe ry cz ne i inne. 

Cha ra kte ry stykê po ¿a row¹ py³ów pa l nych okre œla siê po przez zap³on wa r stwy
py³u, zap³on ob³oku py³u oraz samo za pa le nie. Okre œle niem pre dy spo zy cji pa l no -
œci py³ów osiad³ych jest mi ni ma l na tem pe ra tu ra zap³onu wa r stwy py³u. Wy ró ¿ -
nia siê naj czê œciej – mi ni maln¹ tem pe ra tu rê zap³onu wa r stwy py³u o gru bo œci
5 mm (MTZW 5 mm) i 12,5 mm (MTZW 12,5 mm). Pre dy spo zy cje pa l no œci
chmur py³owych cha ra kte ryzu je mi ni ma l na tem pe ra tu ra zap³onu ob³oku py³u
(MTZO). Py³y za wie szo ne w po wie trzu maj¹ wy¿sz¹ tem pe ra tu rê zap³onu w sto -
sun ku do tego sa me go py³u w po sta ci wa r stwy. Py³y w du ¿ych na gro ma dze niach
mog¹ ule gaæ zja wi sku samo za pa le nia. Pre dy spo zy cje py³u pa l ne go do samo za pa -
le nia wy ra ¿a siê do œwia dcza l nie po przez tem pe ra tu rê samo za pa le nia – TSI. 

W czê œci lite ra tu ro wej pra cy opi sa no w³aœci wo œci wy bu cho we py³ów. Przed -
sta wio no pa ra me try cha ra kte ry zuj¹ce mie sza ni nê wy bu chow¹ sk³adaj¹c¹ siê
z py³u i po wie trza, a mia no wi cie: DGW, pmax, (dp/dt)max, MEZ, gra ni cz ne stê -
¿e nie tle nu (GST). Opi sa no czyn ni ki wp³ywaj¹ce na wy bu cho woœæ py³ów drzew
eg zo ty cz nych. Wy ró ¿ nio no sk³ad che mi cz ny py³u, roz miar dro bin, wi l go t noœæ
py³u, stê ¿e nie py³u, stê ¿e nie tle nu oraz obe cnoœæ gazu ine rcy j ne go. Py³y za wie -
raj¹ce gru py che mi cz ne: COOH, OH, NH2, NO2, CºN, C=N, N=N, ce chuj¹ siê
znaczn¹ wy bu cho wo œci¹, na to miast po sia daj¹ce Cl, Br, F wy ka zuj¹ ni ¿ sze pa ra -
me try wy bu cho wo œci. Za gro ¿e nie wy bu chem wzra sta wraz ze zmnie j sze niem siê
roz mia rów dro bin py³u. Py³y prze kra czaj¹ce 500 µm nie tworz¹ za gro ¿e nia wy -
bu cho we go. Wzrost za wa r to œci wi l go ci py³u po wo du je spa dek jego wy bu cho wo -
œci. Wi l go t noœæ po wy ¿ej 15% ob ni ¿a pre dy spo zy cje wy bu cho we, a prze kra czaj¹ca 
30% po wo du je, ¿e py³y trac¹ zdo l no œci wy bu cho we. Wzrost tle nu w mie sza ni nie
wy bu cho wej po wo du je zwiê ksze nie w³aœci wo œci wy bu cho wych. W przy pa d ku
za wa r to œci tle nu w po wie trzu po ni ¿ej 10% spra wia, ¿e wy two rze nie siê wy bu chu
jest pra kty cz nie nie mo ¿ li we.

W pra cy przed sta wio no me to dy za po bie ga nia po ¿a rom py³ów drze w nych.
Wœród nich wy ró ¿ nio no mini mali zo wa nie gro ma dze nia siê py³ów osiad³ych na
po wie rz ch niach, mo ¿ li wie ogra ni cze nie Ÿró de³ zap³onu, ine r ty za cjê, zwiê ksze nie
po wie rz ch ni, po przez któr¹ emi to wa ne jest ciep³o, mini mali zo wa nie cza su na ra -
¿e nia, maga zy no wa nie ma te ria³ów w ni skiej tem pe ra tu rze. Na pod sta wie aktów
pra wnych stwier dzo no, ¿e po wie rz ch nie maj¹ce sty cz noœæ z chmu ra mi py³owy mi 
po win ny wy ka zy waæ tem pe ra tu rê nie wiêksz¹ od 2/3 MTZO, a ma ksy ma l na
dopu sz cza l na tem pe ra tu ra po wie rz ch ni urz¹dze nia ele ktry cz ne go, gdzie gro ma -
dzi siê py³ pa l ny w wa r stwach, któ re go gru boœæ nie prze kra cza 5 mm po win na
byæ mnie j sza o 75°C od MTZW dla gru bo œci py³u 5 mm. Przed sta wio no ta k ¿e
inne me to dy, dziê ki któ rym mo ¿ li we jest za po bie ga nie po ¿a rom.

Me to dy za po bie ga nia wy bu chom py³ów drze w nych zo sta³y w pra cy ta k ¿e opi -
sa ne. Wy ró ¿ nia siê dwa ro dza je za bez pie czeñ – ochro nê wstêpn¹ i kon stru k tyw -
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n¹. Ochro na wstê p na ce chu je siê mini mali zo wa niem wy two rze nia siê wy bu chu,
zaœ kon stru kty w na zre du ko wa niem na stêpstw lub za po bie ga niem two rze nia siê
wy bu chu. Ochro na kon stru kty w na za bez pie cza przed tym, cze go nie ochra nia
ochro na wstê p na. In ny mi spo so ba mi s¹ unie mo¿ li wie nie po ja wie nia siê mie sza -
ni ny py³u pa l ne go i po wie trza, w stê ¿e niu po miê dzy DGW a GGW, usu niê cie
Ÿró de³ ciep³a, odci¹¿a nie wy bu chu, t³umie nie wy bu chu, od sprzê ga nie (od ciê cie)
wy bu chu oraz sto so wa nie urz¹dzeñ prze ciwwy bu cho wych. 

Opi sa no ponad to wy ma ga nia dla urz¹dzeñ ele ktry cz nych sto so wa nych w at -
mo s fe rze wy bu cho wej py³owo- po wie trz nej. Na urz¹dze niu po win ny zna j do waæ
siê in fo r ma cje, tj. na zwa i ad res pro du cen ta, oz na cze nie CE, znak se rii lub typu,
nu mer se rii – je œli wy stê pu je, rok pro du kcji, oz na cze nie za bez pie cze nia prze -
ciwwy bucho we go, sym bol gru py oraz ka te go rii urz¹dzeñ, dla gru py II oz na cze -
nie li te ro we – li ter¹ „G” (za gro ¿e nie wy bu chem przez gazy, pary lub mg³y), i/lub
li ter¹ „D” (za gro ¿e nie wy bu chem przez py³y). Two rzy wa, z któ rych wy ko na no
urz¹dze nia nie mog¹ po wo do waæ wy bu chu, a ma te ria³y po win ny zo staæ do bra ne
tak, aby zmia ny ich w³aœci wo œci w powi¹za niu z in ny mi ma te ria³ami nie po wo -
do wa³y ob ni ¿e nia ja ko œci za bez pie cze nia. Urz¹dze nia musz¹ byæ za bez pie czo ne
przed prze ni ka niem py³u do wnê trza urz¹dzeñ. Iloœæ osa dów py³owych po win na
byæ w mia rê mo ¿ li wo œci nie wie l ka, a urz¹dze nia po win ny ³atwo siê czy œciæ. Tem -
pe ra tu ra po wie rz ch ni urz¹dzeñ musi byæ mnie j sza w po rów na niu z te m pe ra tur¹
tle nia py³ów. Urz¹dze nia fun kcjo nuj¹ce w ob sza rach za gro ¿o nych wy bu chem
mie sza ni ny py³owo- po wie trz nej mog¹ mieæ ró ¿ ne ro dza je bu do wy: „tD”, „pD”,
„iD” lub „mD”. 

Me to da kwa li fi ka cji stref za gro ¿e nia wy bu chem po le ga na osza co wa niu pra w -
dopo dobie ñ stwa, a ta k ¿e cza su, w któ rym wy stê pu je at mo s fe ra wy bu cho wa.
Wyró ¿ nia siê: stre fê 20, to zna czy ob szar, gdzie mie sza ni na wy bu cho wa sk³adaj¹ca siê
z py³u pa l ne go oraz po wie trza ist nie je nie ustan nie, przez d³ugi okres b¹dŸ czê sto,
stre fê 21 – ob szar, gdzie mie sza ni na wy bu cho wa nie kie dy mieæ mie j s ce przy no r -
ma l nej pra cy, stre fê 22 – ob szar, gdzie mie sza ni na wy bu cho wa nie po wsta je przy
no r ma l nej pra cy, ewen tu a l ne po ja wie nie siê jej jest szcze gó l nie kró t ko trwa³e. 

W czê œci ekspe rymen ta l nej opi sa no ba da ne py³y drzew eg zo ty cz nych, któ re
po chodz¹ z ro œlin wie cz nie zie lo nych. Dre w no ce chu je siê twar do œci¹ oraz du¿¹
wy trzy ma³oœci¹, a ta k ¿e sze rok¹ gam¹ ko lo rów. Dre w no eg zo ty cz ne za sto so wa nie 
zna laz³o w budo w ni c twie, me b la r stwie czy szku t ni c twie. Pró b ki py³u drzew eg -
zo ty cz nych wy ty po wa ne do ba dañ przy goto wy wa ne zo sta³y w ró ¿ nych na wa ¿ -
kach w za le ¿ no œci od wyko ny wa ne go do œwia d cze nia. W celu ba da nia DGW na -
wa ¿ ki py³u wy no si³y 0,6 g; 1,2 g, 2,5 i ma ksy ma l nie 5 g. Dla okre œle nia pmax,
(dp/dt)max, Kst, St dla wszy stkich py³ów u¿y to na wa ¿ek: 5 g; 10 g; 15 g; 20 g;
25 g. Przy przy goto wy wa niu pró bek okre œlo no dla ka ¿ de go z py³ów gê stoœæ na sy -
pow¹.

Oz na cze nie wil go t no œci pró bek dre w na egzo ty cz ne go od by wa³o siê w wago su -
sza r ce w tzw. pro gra mie szy b kim, gdy ma ksy ma l na tem pe ra tu ra su sze nia wy no -
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si³a 120°C. W pra cy py³y drze w ne go prze sia no z wy ko rzy sta niem wytrz¹sar ki.
Uzy ska no fra kcjê o dro bi nach nie wiê kszych ni¿ 200 µm.

W pra cy jako pie r wszy pa ra metr oz na czo no DGW wg PN-EN
14034-3+A1:2011. Nad ci œ nie nie w po je mni ku (pz) wy no si³o 20 bar, a ci œ nie nie
pocz¹tko we (pi) -1013 mbar, spo wo do wa ne pocz¹tko wym usu niê ciem po wie trza,
tem pe ra tu ra pocz¹tko wa (Ti) – 20°C, opó Ÿ nie nie w cza sie wy stê puj¹ce od za -
pocz¹tko wa nia roz pra sza nia do akty wa cji zap³onu (tv) – 60 ms. Od wa ¿on¹ iloœæ
py³u wsy py wa no do po je mni ka na py³. Jako Ÿród³o zap³onu u¿y to je den zap³on -
nik che mi cz ny o ene r gii ³¹cznej 2 kJ. Oz na cze nia pmax i (dp/dt)max zrea li zo wa -
no wg PN-EN 14034-1+A1:2011 i PN-EN 14034-2+A1:2011. Wa run ki przy
któ rych wy ko ny wa no do œwia d cze nie s¹ ta kie same jak przy ba da niu DGW. Ró ¿ -
ni ca wy stê pu je w Ÿró d le zap³onu w po sta ci dwóch kie run ko wych zap³on ni ków
che mi cz nych o ene r gii ka ¿ de go 5 kJ. W pra cy przed sta wio no wy kre sy otrzy ma -
nych wy ni ków ekspe rymen ta l nych dla wszy stkich na wa ¿ek z za zna czon¹ wa r to -
œci¹ ma ksy maln¹ ci œ nie nia oraz ta be le z wy ni ka mi uzy ska ny mi dla dp/dtmax
i wy z na czo nym wska Ÿ ni kiem wy bu cho wo œci Kst i okre œlo na na jego pod sta wie
klas¹ za gro ¿e nia wy bu cho we go St. Wszy stkie ana li zo wa ne py³y za kla syfi kowa no
do kla sy za gro ¿e nia wy bu cho we go St1 co zna czy, ¿e s¹ to py³y s³abo wy bu cho we.

W pra cy przed sta wio no pod su mo wa nie wy ni ków ba dañ. Uz na no, ¿e naj wiêk -
sz¹ gê sto œci¹ na sy pow¹ ce chu je siê py³ euka lip tu so wy wy nosz¹c¹ 323,98 g/dm3,
a naj mniejsz¹ mer bau – 205,94 g/dm3. Naj wiêksz¹ za wa r to œci¹ wi l go ci cha ra kte -
ryzu je siê py³ mer bau – 6,55%, naj mniejsz¹ zaœ py³ ja to by po sia daj¹c 6,03% wi l go -
ci. Naj ni¿sz¹ wa r toœæ DGW po sia da py³ ja to by i eu ka lip tu sa i wy no si ona 30 g/m3. 
Naj wiê kszym pmax cha ra kte ryzu je siê eu ka li p tus – 9,78 bar, a naj mnie j szym iro -
ko – 7,67 bar. Naj wy¿sz¹ (dp/dt)max ce chu je siê iro ko – 402,55 bar/s, a naj ni¿sz¹
mer bau – 302,19 bar/s. Naj wiê kszy Kst po sia da py³ iro ko – 109,27 m·bar/s, na to -
miast naj mnie j szy mer bau 82,02 m·bar/s. 

Ba da nia uka za³y, i¿ naj wiê kszym za gro ¿e niem wy bu cho wym cha ra kte ryzu je
siê py³ iro ko, zaœ naj mniej nie bez pie cz ny oka za³ siê mer bau. Jed na k ¿e wszy stkie
ba da ne py³y kwa li fi kuj¹ siê jako ma te ria³y s³abo wy bu cho we – pie r wsza kla sa za -
gro ¿e nia wy bu cho we go py³u (St1) tj. py³y or ga ni cz ne, np. py³y wê gla, pro du któw 
spo ¿y w czych. W zwi¹zku z tym wy ty po wa ne py³y drze w ne nie po wo duj¹ a¿ tak
du ¿e go za gro ¿e nia wy bu cho we go w po rów na niu z wy bu cho wo œci¹ np. py³ów po -
lie ty le nu czy me ta li, któ re kla syfi ko wa ne s¹ do trze ciej kla sy za gro ¿e nia wy bu -
cho we go – St3. Wy stê po wa nie nie zbyt du ¿ych wa r to œci DGW dla py³ów dre w na
egzo ty cz ne go œwiadcz¹ o mo ¿ li wym nie bez pie czeñ stwie pod wzglê dem wy bu -
cho wym oraz po ¿a ro wym.

Dziê ki zna jo mo œci pa ra me trów wy bu cho wo œci przez prze pro wa dzo ne do -
œwia d cze nia zna cz nie u³atwio ne jest niezw³ocz ne prze rwa nie roz wo ju wy bu chu,
a ta k ¿e wy bór za bez pie czeñ przed wy bu chem. Naj wa ¿ niejsz¹ czyn no œci¹ do -
tycz¹c¹ ka ¿ de go zak³adu, któ rym ist nie je mo ¿ li woœæ po ja wie nia siê za gro ¿e nia
py³owe go jest kon tro la nad nim. Jed nak nie na le ¿y sku piaæ siê ty l ko na wy stê -
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puj¹cym za gro ¿e niu stwa rza nym przez py³y, ale ta k ¿e wspó³za le ¿ ny mi z nim in -
ny mi za gro ¿e nia mi. Przy osza co wa niu za gro ¿e nia wy bu chem wa ¿ na jest oce na
wa run ków, ja kie pa nuj¹ w oto cze niu. Na le ¿y zwró ciæ uwa gê na wszy stkie mo ¿ li -
we Ÿród³a zap³onu, urz¹dze nia zna j duj¹ce siê w ob sza rze, ilo œci py³u czy
przep³ywu po wie trza. Isto t ne s¹ jed nak ci¹g³e ba da nia nad wy bu cho wo œci¹
py³ów. Po znaj¹c dog³êb niej pa ra me try wy bu cho wo œci oraz ró ¿ ne go ro dza ju spo -
so by za po bie ga nia wy bu chom mo ¿ li wym bê dzie w przysz³oœci ca³ko wi te zni we -
lo wa nie za gro ¿e nia zwi¹za ne go z wy bu cho wo œci¹ py³ów.
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Ka ta rzy na MICHALSKA

pro mo tor: dr in¿. Sta nis³aw LIPIÑSKI 

Sku te cz noœæ wspa r cia dzia³añ ope ra cy j nych
ka r ta mi rato w ni czy mi oraz pro jekt ich mody fi ka cji

Te mat do tycz¹cy kart ra to w ni czych (KR) jest bar dzo wa ¿ ny dla ra tow ni c twa
po wszech ne go, po nie wa¿ wi¹¿e siê bez po œred nio z ra to wa niem ¿y cia lu dz kie go.
KR s¹ ele mentem, któ ry zna cz nie mo¿e uspra w niæ pra cê ra to w ni ków oraz spra -
wiæ, aby by³a bar dziej efekty w na. Au tor podj¹³ pró bê do ko na nia oce ny przy da t -
no œci KR pod czas pro wa dzo nych dzia³añ ratowniczych. 

Za sto so wa nie KR w Pol sce wpro wa dzo no wzglêd nie nie da w no (8 sty cz nia
2014 r.), w zwi¹zku z tym s¹ one ma³o zna ne i rza d ko je sz cze sto so wa ne. Au tor
wy bie raj¹c te mat, mia³ na wzglê dzie pro mo wa nie tego in stru men tu rato w ni cze go 
i upo wsze ch nie nie sto so wa nia zarówno przez u¿yt ko w ni ków dróg, jak i ra to w ni -
ków. Do da t ko wym po wo dem, któ ry rów nie¿ wp³yn¹³ na wy bór te ma tu, jest ubo -
ga li te ra tu ra do tycz¹ca oma wianego zagadnienia. 

Za da niem wy ni kaj¹cym z te ma tu pra cy jest oce na KR pod wzglê dem ich wa -
lo rów po zna w czych i pra kty cz nej przy da t no œci. Za sad ni czym jest do ko na nie
oce ny, czy i w ja kim zakre sie KR maj¹ szan sê na za sto so wa nie, a ta k ¿e we ry fi ka -
cja in fo r ma cji za wa r tych na KR. Ponad to, celem pra cy jest za pro pono wa nie roz -
sze rze nia za wa r to œci kart o nowe, wa ¿ ne tre œci edu ka cy j ne. Opra co wa ny do ku -
ment w no wym kszta³cie, bê dzie sta no wi³ po moc dla osób zain tere so wa nych
w³aœciw¹ re akcj¹ ra to w nicz¹ na za gro ¿e nia. Ce lem po œred nim jest roz wa ¿e nie
mo ¿ li wo œci do ta r cia do u¿yt ko w ni ków pojazdów sa mo cho do wych, prze ko na nie
ich do za sad no œci po sia da nia KR w swo ich po ja z dach, a ta k ¿e za szcze pie nia
umie jê t no œci ich wykorzy sta nia. 

Dla pro ce su ba da w cze go przy jê to cele, ob szar ba dañ i pro ble my ba da w cze.
G³ów nym pro ble mem ba da w czym tej pra cy by³o zna le zie nie od po wie dzi na py -
ta nie: „Czy ka r ty ra townicze sku te cz nie wspie raj¹ dzia³ania ope ra cy j ne?” Py ta -
nia mi szcze gó³owy mi sta³y siê:
– Czy i w ja kim za kre sie KR wspie raj¹ dzia³ania ope ra cy j ne?
– Czy sto so wa nie ich przy no si efe kty? Brak jest da nych sta ty sty cz nych, któ re

by³yby si l nym ar gu men tem po twier dzaj¹cym lub przecz¹cym, dla te go te¿ au -
tor kie ru je siê ocen¹ po zy skan¹ od spe cja li stów.

– Czy stra ¿a cy ko rzy staj¹ z KR? Je œli nie, to ja kie s¹ tego po wo dy?
– Ja kie ko rzy œci przy no si sto so wa nie KR? (stra ¿a cy i po szko do wa ni).
– Czy kon ce p cja zmian ka r ty mo¿e wp³yn¹æ na przy da t noœæ KR?

Pod czas pro wa dzo nych ba dañ au tor ko rzy sta³ z wie dzy, opi nii i do œwia d cze -
nia osób za j muj¹cych siê te ma tyk¹ ra tow ni c twa tech ni cz ne go w pra cy za wo do -



wej, stra ¿a ków. Wykona³ to po przez prze pro wa dze nie kwe stio na riu sza an kie to -
we go wœród 72 stra ¿a ków z te re nu wybranych re jo nów Pol ski. Do ba da nia
an kie to we go au tor wy bra³ wy ¿ej wy mie nion¹ gru pê ba dawcz¹, po nie wa¿ to w³aœ -
nie stra ¿a cy s¹ g³ów ny mi zain tere sowa ny mi w te ma cie KR, to oni powin ni po tra -
fiæ u¿yæ ka r ty w razie potrzeby.

Ba da nie prze pro wa dzo ne zo sta³o w kwie t niu 2015 roku, w fo r mie kwe stio na -
riu sza an kie to we go sk³adaj¹cego siê z 14 py tañ. Wy ni kiem ana li zy wy ¿ej wy mie -
nio nych ma te ria³ów i Ÿró de³, jest uzy ska nie rze czy wi ste go ob ra zu sto so wa nia
i zna jo mo œci KR. Otrzy ma ne dane zo sta³y przed sta wio ne w fo r mie wy kre sów.

Mo dy fi ka cja KR

Po mys³em mo dy fi ka cji KR jest wpro wa dze nie uo gó l nio nej ka r ty do kon kre t -
ne go mo de lu samo cho du, bez wzglê du na rok pro du kcji, czy wer sjê wy po sa ¿e nia. 
Na le ¿a³oby wte dy na KR umie œciæ ma ksy maln¹ iloœæ wzmo c nieñ, po du szek po -
wie trz nych, czy in nych sy ste mów biernego bez pie cze ñ stwa, ja kie w da nym mo -
de lu auta wy stê puj¹. Spo wo do wa³oby to du¿o ³atwie j sze i wy god nie j sze zdo by cie, 
do sto so wa nie ka r ty do swo je go sa mo cho du – nie trze ba by by³o je chaæ spe cja l nie
do np. sta cji diag no sty cz nej, ty l ko bez obaw i nie przy je mnych kon se k wen cji wy -
dru ko waæ j¹ sa me mu w domu. Za po bieg³oby to w zna cz nym sto p niu umieszcza -
nia w sa mo cho dzie z³ej KR, nie od po wied niej do da ne go mo de lu sa mo cho du.
Auto ma ty cz nie wiêcej u¿yt ko w ni ków dróg naby³oby takie karty. 

In fo r ma cje na ka r cie do tycz¹ce za mon to wa nia w sa mo cho dzie in sta la cji LPG
oraz wy ko rzy sta nia w kli ma ty za cji sa mo cho do wej czyn ni ka R-1234 yf, przy da t ne 
by by³y g³ów nie dla stra ¿a ków. Opi sa ne zo sta³y sku t ki, ja kie mog¹ wyst¹piæ, gdy
te dwa ele men ty wy stê puj¹ w sa mo cho dzie, a ra to w nik o nich nie wie. KR ze
wszy stki mi nie zbêd ny mi info r ma cja mi, je œli ra to w nik po tra fi j¹ czy taæ, ma
wp³yw nie ty l ko na ¿y cie i zdro wie po szko dowa ne go, ale te¿ na ¿y cie ra to w ni ka.

Re wers KR jest ca³ko wi cie pu sty. Aby jak naj le piej wy ko rzy staæ tê prze strzeñ, 
au tor przy go to wa³ kon ce pcjê mo dy fi ka cji ka r ty. Po mo ¿e to udo sko na liæ ka r tê,
wy ko rzy staæ ma ksy ma l nie za le ty, ja kie nie sie ze sob¹ jej sto so wa nie. KR nie musi 
byæ prze zna czo na wy³¹cz nie dla spe cja l nie wy szko lo nych ra to w ni ków, ja ki mi s¹
stra ¿a cy. Au tor zak³ada, ¿e ka r ta ra to w ni cza w naj bli ¿ szym cza sie sta nie siê zna -
cz nie bar dziej po pu la r na, ¿e zna cz na li cz ba u¿yt ko w ni ków dróg po sia daæ j¹ bê -
dzie w swo ich sa mo cho dach. Dla te go te¿ wa ¿ ne jest umie sz cze nie na niej pod sta -
wo wych, przy da t nych in fo r ma cji nie zbêd nych dla u³atwie nia nie sie nia po mo cy,
w taki spo sób, aby ka ¿ dy po tra fi³ j¹ efe kty w nie wy ko rzy staæ.

Naj rozs¹dniej jest, za mie œciæ na re we r sie ka r ty in stru kcjê po mo cy przed me -
dy cz nej, naj wa¿ nie j sze nu me ry te le fo nów ala r mo wych, in stru kcjê po stê po wa nia
pod czas wypa d ku. In fo r ma cje te bêd¹ przy da t ne dla ka ¿ de go, kto bê dzie bra³
udzia³ w wy pa d ku, bê dzie œwiadkiem wy pa d ku. Na le ¿y zwró ciæ uwa gê, ¿e w stre -
sie jest je sz cze trud niej sku piæ siê, utrzy maæ ja s noœæ umys³u i rozs¹dnie dzia³aæ.
Ule p szo na ka r ta ra to w ni cza bê dzie je sz cze bar dziej przyda t na.
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Udo sko na le nie ka r ty mo¿e po móc ta k ¿e stra ¿a kom. Za wa r cie na niej in fo r -
ma cji o wy stêpowa niu in sta la cji sa mo cho do wej, któ re stwa rza do da t ko we za gro -
¿e nie, mo¿e uchro niæ stra ¿a ków przed nie bez pie czeñ stwem, ja kie mo¿e wyst¹piæ. 
Cho dzi g³ów nie o szko d li wy i nie bezpie cz ny czyn nik R 1234 yf, któ ry wy stê pu je
w no wych sy ste mach kli ma ty za cji, a ta k ¿e o instala cjê LPG.

Wnio ski

– Z wy ni ków an kie ty wy ni ka, ¿e stra ¿a cy wiedz¹, czym jest ka r ta ra to w ni cza, po -
tra fi li by jej u¿yæ. Szko le nia prze pro wa dzo ne w jed no stkach JRG PSP wp³ywaj¹
na stan wie dzy o KR. Nie ste ty nie w ka ¿ dej jed no st ce ta kie szko le nie zo sta³o
prze pro wa dzo ne. An kie to wa ni fun kcjo na riu sze PSP uwa ¿aj¹, ¿e ka r ty s¹ przy -
da t ne i wspo ma gaj¹ dzia³ania ra to w ni cze. Roz po wszech nia nie kart, nie ty l ko
w jed no stkach JRG, ale ta k ¿e w sze r szym krê gu spo³ecze ñ stwa spo wo do wa³oby
zwiê kszon¹ li cz bê sa mo cho dów z KR na dro gach. Ze bra ny w pra cy ma te ria³
mo¿e byæ wy ko rzy sta ny przy pro ce sie szko le nia i do sko na le nia za wo do we go
w JRG PSP. 

– KR maj¹ isto t ny wp³yw na pro wa dze nie dzia³añ ra to w ni czych. Do brze wy ko -
rzy sta ne mog¹ zde cy do wa nie skró ciæ czas po trze b ny na uwo l nie nie osób po -
szko do wa nych z po ja z du. Obe c nie ist niej¹cy tryb pra cy stra ¿a ków spra wia, ¿e
sy stem do sko na le nia za wo do we go mo¿e nie nad¹¿aæ za po trzeb¹ udo sko na la nia 
te ch no lo gii ra to w ni czych wo bec po ja wiaj¹cych siê no wo œci te ch ni cz nych w bu -
do wie aut i to wa rzysz¹cych temu no wych za gro ¿eñ.

– Przy czyn¹ nie wie l kie go sto p nia roz po wszech nie nia kart, mo¿e byæ rów nie¿
brak aktu a l ne go aktu pra wne go, któ ry wy mu sza³by za opa trze nie siê w KR ka ¿ -
de go w³aœci cie la sa mo cho du. Wszcz¹æ za tem na le ¿y sta ra nia o le gi s la cjê, któ ra
ure gu lu je ten pro ces.

– In nym pro ble mem jest brak wy ra Ÿ nych pro ce dur z za kre su ra tow ni c twa tech -
ni cz ne go. Na miastk¹ tego mog¹ byæ al go ry t my po stê po wa nia za wa r te w po wia -
to wych pla nach ra to w ni czych. Na le ¿a³oby stwo rzyæ ta kie al go ry t my pro wa dze -
nia akcji z uw z glêd nie niem za sto so wa nia KR. Sche mat dzia³ania zna cz nie
u³atwi³by stra ¿a kom pra wid³owe i w od po wied niej ko le j no œci wy ko ny wa ne
czyn no œci pod czas uwa l nia nia osób po szko do wa nych.

– Prze pro wa dze nie mo dy fi ka cji KR spra wi, ¿e bê dzie ona je sz cze bar dziej przy -
da t na ni¿ do ty ch czas. Umie sz cze nie do da t ko wych in fo r ma cji na re we r sie ka r ty
mo¿e u³atwiæ ucze st ni ko wi ru chu dro go we go udzie le nie po mo cy po szko dowa -
ne mu, za spraw¹ do stêpnej in stru kcji pie r wszej po mo cy przed me dy cz nej. Stra -
¿ak na to miast z udo sko na lo nej karty do wie siê, ja kie w sa mo cho dzie wy stê puj¹
za gro ¿e nia, na przyk³ad w zwi¹zku z obecno œci¹ w in sta la cji kli ma ty za cji nie -
bez pie czne go czyn ni ka ch³odz¹cego R-1234yf, in stalacja LPG itp.
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Kla u dia PIKUS

pro mo tor: m³. bryg. dr in¿. Ma riusz PECIO

Ana li za po rów na w cza me tod sza co wa nia ry zy ka
po ¿a ro we go w obie ktach bu do w la nych

Ce lem pra cy by³o po rów na nie do stê p nych w li te ra tu rze me tod sza co wa nia ry -
zy ka po ¿a rowego oraz pró ba okre œle nia me tod naj bar dziej efe kty w nych pod
k¹tem ogra ni cze nia ryzyka, w za le ¿ no œci od wa run ków brze go wych. Pra ca wska -
zu je ta k ¿e ró ¿ ni ce w po dej œciu do sza cowania ry zy ka po ¿a ro we go przez ro ¿ ne in -
sty tu cje. 

W pie r wszej czê œci pra cy scha rakte ryzo wa ny zo sta³ pro ces spa la nia oraz zja wi -
sko po ¿a ru. Przed sta wio ny zo sta³ ta k ¿e po dzia³ po ¿a rów ze wzglê du na wie l koœæ
(ma³e, œred nie, du¿e, bar dzo du¿e), mie j s ce jego prze bie gu (po ¿ar we wnê trz ny, ze -
w nê trz ny) oraz ro dzaj pal¹cych siê ma te ria³ów (gru py: A, B, C, D, F). Przy bli ¿o ne
zo sta³y g³ówne przy czy ny po wsta nia po ¿a rów: na tu ra l ne (spo wo do wa ne wy³¹cz nie 
czyn ni ka mi przy rod ni czy mi) oraz an tro poge nicz ne (zwi¹zane z dzia³al no œci¹
cz³owie ka). Sza cu je siê, ¿e dzia³al noœæ cz³owie ka po wo du je oko³o 94 – 97% po ¿a -
rów, przy czy ny na tu ra l ne ty l ko 3 – 6%. Sta ty sty cz nie naj czê st szym czyn ni kiem po -
wo duj¹cym po ¿a ry w Pol sce to ce lo we pod pa le nia, w tym akty ter ro ru.

W da l szej czê œci pra cy zo sta³y omó wio ne czyn ni ki maj¹ce wp³yw na za gro ¿e -
nie po ¿a ro we w bu dyn kach. Mo ¿ na po dzie liæ je na czte ry gru py: wa run ki bu do w -
la ne, za bez pie cze nia te ch ni cz ne, wy stê puj¹ce za gro ¿e nia oraz or ga ni za cja bez pie -
cze ñ stwa.

Ko le j ny roz dzia³ przed sta wia opis wy ko rzy sta nych me tod: 
1. Pun kto wy mo del oce ny ry zy ka
2. Me to da sze œciu kro ków
3. Me to da ma try cy czyn ni ka ry zy ka
4. Me to da algo ryt mi cz na
5. Me to da ilo œcio wej oce ny ry zy ka (QRA)
6. Me to da MSRP

W czê œci pra kty cz nej zo sta³o osza co wa ne ry zy ko po ¿a ro we ka¿d¹ z oma wia -
nych me tod na wy bra nym przyk³ad zie ob li cze nio wym – bu dy nek biu ro wy wy so -
ki chara ktery sty cz ny dla cen tra l nych dzie l nic du ¿ych miast. Zna j duj¹ siê tam
g³ów nie po mie sz cze nia admini stracy jno- biuro we, gdzie za gro ¿e nie stwa rza obec -
noœæ ma te ria³ów ³atwo za pa l nych obok mo ¿ li wych Ÿró de³ zap³onu. Z po wo du
bra ków w od dzie le niach prze ciwpo ¿a ro wych, po ten cja l ny po ¿ar pra wdo podo b -
nie bê dzie nie kon trolo wa nie siê roz wi ja³. Na nie ko rzyœæ wp³ywa rów nie¿ brak
te ch ni cz nych sy ste mów za bez pie czeñ, ta kich jak sy stem syg na li za cji po ¿a ru,
sta³e urz¹dze nia ga œ ni cze czy we nty la cja prze ciw po¿a ro wa.



Wszy stkie me to dy w spo sób ade k wa t ny do swo je go za sto so wa nia oce niaj¹
wie l koœæ ryzyka po ¿a ro we go. ̄ adna z nich nie jest jed nak me tod¹ de fi ni tywn¹. 

Nie któ re z nich s¹ do brym roz wi¹za niem dla zak³adów ubez pie cze nio wych,
inne spe³niaj¹ swoj¹ fun kcjê przy mini mali zo wa niu za gro ¿e nia po ¿a ro we go. 

Me to dy wyko rzy sty wa ne przez zak³ady ubez pie cze nio we:

1. Pun kto wy mo del oce ny ry zy ka
Me to da ana li zu je za gro ¿e nie po wsta nia po ¿a ru oraz jego roz prze strze nia nie

siê, a na stêpnie okre œla wie l koœæ pra wdo podo b nej ma ksy ma l nej stra ty. W pro sty
spo sób przed sta wia zale¿noœæ miê dzy osza co wa nym ry zy kiem, a wy so ko œci¹
sk³adki ubez pie cze nio wej. Metoda nie jest trud na do prze pro wa dze nia, po le ga na 
po rów na niu pa ra me trów bu dyn ku z ta be la mi. Kie ruj¹c siê uzy skan¹ liczb¹ punk -
tów, mo ¿ na przejœæ przez al go rytm wska zuj¹cy czy ube z pie cze nie mo¿e zo staæ za -
wa r te oraz czy sk³adka ubez pie cze nio wa po win na byæ zwiê kszo na czy te¿ zmnie j -
szo na. Nie s¹ to czyn no œci cza soch³onne, jed nak wy ma gaj¹ od po wied niej wie dzy.

2. MSRP
Me to da bie rze pod uwa gê sta ty stki z da ne go ob sza ru oraz sza co wan¹ wa r toœæ

obie ktu. Sku pia siê rów nie¿ na czyn ni kach maj¹cych bez po œred ni wp³yw na za -
gro ¿e nie w budynku. Po zwa la okre œliæ sk³adkê ube z pie cze niow¹ oraz jej ko re ktê
po za sto so wa niu od po wied nich dzia³añ re du kuj¹cych ry zy ko. Jest me tod¹ bar -
dziej szcze gó³owa oraz czasoch³onn¹ od pun kto we go mo de lu. Ko nie cz ne jest,
aby oso ba prze pro wa dzaj¹ca ana li zê po sia da³a odpo wied ni¹ wie dzê z za kre su
ube z pie czeñ oraz in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa. 

Me to dy sku piaj¹ce siê na re du kcji za gro ¿eñ: 

1. Me to da sze œciu kro ków
Po le ga ona na prze j œciu przez okre œlo ny sche mat po stê po wa nia – po szcze gó l -

ne kro ki. Po ma ga szcze gó³owo zi den tyfi ko waæ wy stê puj¹ce za gro ¿e nie dla lu dzi
i mie nia ma te rialnego oraz po zwa la wy zna czyæ kon kre t ne roz wi¹za nia sku t -
kuj¹ce zmnie j sze niem zagro¿eñ po ¿a ro wych. Oce nia po pra wnoœæ dzia³ania orga -
niza cy j nych oraz te ch ni cz nych œro d ków za bez pie czeñ. Me to da jest do syæ cza -
soch³onna co œwia d czy o jej dok³ad no œci i precy zy j no œci. Aby sza co wa nie ry zy ka
prze bieg³o w³aœci wie oraz aby wpro wa dzo ne ule p sze nia przy nios³y ko rzy œci, nie -
zbêdna jest od po wied nia wie dza oso by prze pro wa dzaj¹cej ana li zê.

2. Me to da ma try cy czyn ni ka ry zy ka
Po zwa la ona okre œliæ wie l koœæ ry zy ka na pod sta wie dwóch pa ra me trów: pra w -

do po do bieñstwa wyst¹pie nia za gro ¿e nia oraz przy pusz cza l nych szkód ja kie nie -
sie za sob¹ to za gro ¿e nie. Ko rzy sta wiêc z da nych sta ty sty cz nych okre œlo ne go ob -
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sza ru. Sza co wa nie ry zy ka rozpoczy na siê od ziden tyfi ko wa nia wy stê puj¹cych
za gro ¿eñ po ¿a ro wych w bu dyn ku oraz po rów na nia ich do wcze œ niej przy go to wa -
nej ska li. Ko ñ co wym eta pem jest za akcepto wa nie otrzy ma ne go ry zy ka b¹dŸ
okre œle nie wa run ków akce p ta cji – wska za nie kon kre t nych spo so bów zmniej -
szaj¹cych po ten cja l ne szko dy. Cza soch³on noœæ me to dy oraz spe cja li sty czne wy -
kszta³ce nie oso by przepro wa dzaj¹cej ana li zê sku t ku je w³aœci wie osza co wa nym
ry zy kiem oraz wpro wa dze niem pra wid³owych ule p szeñ zwiê kszaj¹cych bez -
piecze ñ stwo.

3. Me to da algo ryt mi cz na
Me to da po zwa la je dy nie na wstêpn¹ oce nê wie l ko œci ry zy ka. Efe ktem ko ñ co -

wym jest przy dzie le nie obie ktu do ka te go rii ry zy ka ma³ego, œred nie go b¹dŸ du ¿e -
go. Przed sta wia wska zówki na co na le ¿y zwró ciæ uwa gê przy re du kcji za gro ¿eñ,
nie udzie la jed nak kon kre t nych od po wie dzi. Nie uka zu je rów nie¿ po ten cja l nych
strat spo wo do wa nych wy stê puj¹cym za gro¿eniem. Po zy tyw ny mi aspe kta mi me -
to dy jest mo ¿ li woœæ jej prze pro wa dze nia przez oso by nie po sia daj¹ce spe cjali -
stycz ne go wy kszta³ce nia oraz ma³a cza soch³on noœæ prze bie gu ana li zy.

4. Me to da ilo œcio wej oce ny ry zy ka 
Wy ko rzy stu je ona pra wdopo dobie ñ stwo, ¿e któ reœ z za bez pie czeñ nie za -

dzia³a oraz skutki, ja kie temu mog¹ to wa rzy szyæ. Me to da daje mo ¿ li woœæ do pra -
co wa nia za bez pie czeñ prze ciwpo ¿a ro wych w taki spo sób, aby ry zy ko za wie ra³o
siê w kry te rium akce p to walnoœci oraz aby by³a to fi nan so wo op³aca l na in wes ty -
cja. Prze bieg me to dy nie jest skompliko wa ny, jed nak wy ma ga od po wied nie go
wy kszta³ce nia w tym za kre sie. Me to da jest cza soch³onna lecz przynosi to ko rzy -
œci w po pra wie bez pie cze ñ stwa obie ktu.

Me to dy naj bar dziej sku te cz ne pod k¹tem ogra ni cze nia za gro ¿e nia
po ¿a ro we go

Naj bar dziej efe kty w ny mi me to da mi pod k¹tem ogra ni cze nia za gro ¿e nia po -
¿a ro we go jest me to da ilo œcio wej oce ny ry zy ka oraz me to da ma try cy czyn ni ka ry -
zy ka. Obie wy ko rzy stuj¹ pra wdopo dobie ñ stwo oraz sku t ki wyst¹pie nia zda rze -
nia. Me to dy te szcze gó³owo i zro zu mia le wska zuj¹ spo so by ogra ni cze nia
za gro ¿e nia po ¿a ro we go. 

Me to da ma try cy czyn ni ka ry zy ka okre œla wy stê puj¹ce za gro ¿e nie po ¿a ro we
po rów nuj¹c bu dy nek do od po wie d nio przy go to wa nej ska li. Wa¿n¹ in fo r macj¹ s¹
dane sta ty sty cz ne od no œ nie czê sto œci wy stê po wa nia po ¿a rów na okre œlo nym ob -
sza rze. Uka zu je wie l koœæ sku t ków za rów no dla lu dzi jak i mie nia, ja kie nios¹ za
sob¹ wy kry te za gro ¿e nia. 

Ilo œcio wa Oce na Ry zy ka do da t ko wo bie rze pod uwa gê, ¿e ja kieœ za bez pie cze -
nie po ¿a ro we mo¿e nie za dzia³aæ. Po zwa la okre œliæ ta kie roz wi¹za nia, aby praw -
dopo do bie ñ stwo wyst¹pienia naj bar dziej nie ko rzy stne go sce na riu sza mie œci³o
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siê w kry te rium akceptowa l no œci oraz aby wpro wa dze nie za bez pie czeñ prze -
ciwpo ¿a ro wych by³o in wes tycj¹ op³acaln¹.
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Pra ce dy p lo mo we

wy ró ¿ nio ne na sta cjo na r nych stu diach

I sto p nia dla stra ¿a ków w s³u¿ bie

kan dy da c kiej na Wy dzia le In ¿y nie rii

Bez pie cze ñ stwa Po ¿a ro we go

w roku aka de mi c kim 2014/2015





Piotr PSZENICZNY

pro mo tor: dr in¿. Sta nis³aw LIPIÑSKI

Opra co wa nie kon ce pcji pla nu przy go to wa nia
obie ktu do pro wa dze nia w nim dzia³añ

ra to w ni czych

Ce lem pra cy jest wy ko na nie pro je ktu no we go ope ra tu rato w ni cze go pn. Plan
dzia³ki s³u¿¹cego po pra wie dzia³añ ra to w ni czych w bu dyn kach mie sz ka l nych.
Ocze ki wa ny mi ko rzy œcia mi pro je ktu s¹: po pra wa sta nu bez pie cze ñ stwa po ¿a ro -
we go bu dyn ków mie sz ka l nych uzy ska na po przez wzmo ¿e nie pro fi la kty ki po ¿a -
ro wej, po pra wa przy go to wa nia ope racy j ne go, wspa r cie dzia³añ in ter we ncyj nych
w przy pa d ku za ist nie nia po ¿a ru i akty wi za cja osób ko rzy staj¹cych z bu dyn ków
do tro ski o bez pie cze ñ stwo. Opra co wa nie pro je kto wane go do ku men tu po prze -
dza ana li za przy go to wa nia bu dyn ków do pro wa dze nia w nich dzia³añ ra to w ni -
czych, dia g no za sta nu bez pie cze ñ stwa bu dyn ku i oce na mo ¿ li wo œci wdro ¿e nia
ró ¿ nych, pro po no wa nych roz wi¹zañ, s³u¿¹cych po pra wie za bez pie cze nia obie k -
tów i przy go to wa niu ope racy j ne mu. Wy ni ki ba dañ pos³u¿y³y wy pra co wa niu za -
pro pono wa nej stru ktu ry ope ra tu. Do ku ment w swym za³o¿e niu ma zo bo wi¹zy -
waæ za rów no w³aœci cie la chro nio ne go bu dyn ku jak i ra to w ni ków do dzia³añ
zapo bie ga w czych i przy go to wuj¹cych na ewen tu a l noœæ za ist nie nia po ¿a ru. Wy -
pra co wa no do ku ment o zwa r tej wzo r co wej stru ktu rze, ce chuj¹cy siê kon kre t no -
œci¹ i czy te l no œci¹ przy jê tych roz wi¹zañ, ³atwy do samo dzie l ne go sporz¹dze nia,
aktu a li za cji i wy ko rzy sta nia pra kty cz ne go. 

Pro je kto wa nie do ku men tu wy ma ga³o ba dañ dla uzy ska nia od po wie dzi na wy -
ni kaj¹ce z za³o¿eñ no we go ope ra tu rato w ni cze go pro ble my ba da w cze:
l Czy i w ja kim za kre sie ist nie je ko nie cz noœæ przy go to wa nia obie któw mie sz-

 ka l nych, a wiêc do mów jed no ro dzin nych i wie lo ro dzin nych do pro wa dze nia
w nich dzia³añ ra to w ni czych?

l Czy sam do ku ment po zwo li od po wie d nio przy go to waæ bu dy nek do pro wa -
dze nia w nim dzia³añ ra to w ni czych, czy po win no siê rów no le gle sto so waæ
inne bie r ne lub czyn ne urz¹dze nia prze ciw po¿a ro we?

l Czy opra co wy wa ny do ku ment po zwo li na pra wid³ow¹ iden ty fi ka cjê mie sz -
kañ oraz szy b kie ich od na le zie nie?

l Czy wy pra co wa ny Plan Dzia³ki po zwo li w ³atwie j szy spo sób na do ta r cie do
osób po szko do wa nych?

l Czy po wsta³y ope rat ra to w ni czy u³atwi po dej mo wa nie de cy zji Kie ruj¹cym
Dzia³ania mi Rato w ni czy mi?

l Ja kie mog¹ byæ sku t ki fi nan so we wdro ¿e nia no we go do ku men tu?



l Ja kie ist niej¹ mo ¿ li wo œci pro mo cji i umo ty wo wa nia w³aœci cie li obie któw do
wpro wa dze nia no we go ope ra tu?

Uzy ska nie od po wie dzi na py ta nia mo ¿ li we by³o po przez ba da nia w ob sza rze na -
stê puj¹cych za gad nieñ:
l naj czê st sze przy czy ny i mie j s ca po wsta wa nia po ¿a rów w obie ktach ZLIV;
l oce na za gro ¿eñ wy stê puj¹cych pod czas dzia³añ ra to w ni czych w bu dyn kach

ZLIV;
l sto so wa l noœæ za sad pro wa dze nia dzia³añ ra to w ni czych w bu dyn kach mie sz -

ka l nych;
l bez pie cze ñ stwo dzia³añ ra to w ni czych w bu dyn kach;
l ana li za sto so wa nych me tod or ga ni za cji i spo so bów tech ni cz ne go przy go to wa -

nia bu dyn ków mie sz ka l nych do dzia³añ ra to w ni czych;
l ana li za ope ra tów ra to w ni czych pod k¹tem przy go to wa nia ope racy j ne go do

dzia³añ ra to w ni czych w bu dyn kach mie sz ka l nych;
l oce na wy stê puj¹cych pro ce dur ra to w ni czych i za kre su ich sto sowa l no œci;
l trud no œci wy stê puj¹ce pod czas dzia³añ ra to w ni czych w bu dyn kach mie sz ka l -

nych;
l przy da t noœæ czu jek po ¿a ro wych dla za bez pie cze nia mie sz kañ i bu dyn ków;
l ana li za sku t ków bra ku obo wi¹zku od bio ru tech ni cz ne go pod k¹tem bez pie -

cze ñ stwa po ¿a ro we go bu dyn ków mie sz ka l nych jed no ro dzin nych;
l ana li za przy go to wa nia ope racy j ne go do dzia³añ ra to w ni czych w obie ktach

mie sz ka l nych.
Nowy do ku ment ra to w ni czy ma zwiê kszyæ bez pie cze ñ stwo ra to w ni ków, osób

zna j duj¹cych siê wewn¹trz obie któw, a ta k ¿e pod nieœæ efe kty w noœæ dzia³añ, wy -
ko ny wa nych przez wspó³dzia³aj¹ce pod mio ty ra to w ni cze. Na le ¿a³o w³aœci wie do -
braæ in fo r ma cje nie zbêd ne w do ku men cie. Ich za kres uzy ska no po przez ana li zê
i in ter pre ta cjê wy ni ków prze prowa dzo ne go son da ¿u an kie to we go. Na tej pod sta -
wie uz na no, ¿e ope rat ra to w ni czy po wi nien za wie raæ:
l sche mat uk³adu po mie sz czeñ kon kre t ne go obie ktu, w któ rym siê on zna j du je, 

wraz z pun ktem orien ta cy j nym ope ra tu rato w ni cze go;
l umie js co wie nie po ten cja l nych dróg do stê pu lub ewa ku a cji, ta kich jak: okna,

ba l ko ny, ta ra sy i inne;
l oz na cze nie miejsc, gdzie naj czê œciej prze by waj¹ lu dzie, za rów no w dzieñ, jak

i  w nocy;
l oz na cze nie lo ka li za cji wy³¹czni ka pr¹du lub bez pie cz ni ków ele ktry cz nych;
l oz na cze nie lo ka li za cji g³ów ne go za wo ru gazu lub wody;
l oz na cze nie lo ka li za cji naj bli ¿ sze go hy dran tu;
l in fo r ma cjê o ma te ria³ach, z ja kich wy ko na no scho dy oraz stro py;
l oz na cze nie miejsc sk³ado wa nia nie bez pie cz nych przed mio tów wraz z ich opi -

sem;
l in fo r ma cjê o mo ¿ li wo œci ko rzy sta nia z pry wa t nych ujêæ wody;
l oz na cze nie naj bli ¿ sze go Ÿród³a wody o otwa r tej po wie rz ch ni lu stra cie czy.
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Wpro wa dze nie no we go ope ra tu rato w ni cze go po zwo li le piej przy go to waæ bu -
dyn ki do pro wa dze nia w nich dzia³añ ra to w ni czych oraz mo¿e byæ za chêt¹ dla
w³aœci cie li bu dyn ków mie sz ka l nych do zain wes to wa nia we w³asne bez pie cze ñ -
stwo.

G³ówne wnio ski wy ni kaj¹ce z re a li za cji te ma tu

1. Ist niej¹ce ope ra ty ra to w ni cze uo gó l niaj¹ pro ble ma ty kê pro wa dze nia dzia³añ
ra to w ni czych we wszy stkich obie ktach do jed nej gru py – dzia³añ we wnê trz -
nych. Wpro wa dze nie Pla nu Dzia³ki po zwo li za po znaæ ra to w ni ków ze stru k -
tur¹ obie ktu oraz za su ge ro waæ mie j s ca prio ry te to wych po szu ki wañ
za gi nio nych. Do da t ko wo zwiê kszy on bez pie cze ñ stwo osób pro wadz¹cych
dzia³ania we wnê trz ne po przez mo ¿ li woœæ wcze œnie j sze go za po zna nia siê
z obie ktem. Bê dzie on wa ¿ nym Ÿród³em in fo r ma cji dla Kie ruj¹cych
Dzia³ania mi Rato w ni czy mi, nie ty l ko ze wzglê du na wzrost szy b ko œci po dej -
mo wa nia de cy zji, ale ta k ¿e ze wzglê du na mo ¿ li woœæ opty ma li za cji wie lu
dzia³añ jed no cze œ nie. 

2. Ist nie je ko nie cz noœæ zmia ny prze pi sów lub wpro wa dze nia in ne go – le p sze go
przy go to wa nia ope racy j ne go obie któw do pro wa dze nia w nich dzia³añ ra to w -
ni czych. Po win no siê wpro wa dziæ obo wi¹zek od bie ra nia bu dyn ków mie sz ka -
l nych pod wzglê dem za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go lub sto so wa nia
w³aœci we go ope ra tu rato w ni cze go. Przyk³adem ta kie go do ku men tu jest Plan
Dzia³ki. 

3. Wy pra co wa ny zo sta³ za kres po pra wy przy go to wa nia bu dyn ków mie sz ka l -
nych, po przez in sta lo wa nie w nich ró ¿ nych sy ste mów za bez pie cze nia prze -
ciwpo ¿aro we go, co po zwo li na zwiê ksze nie bez pie cze ñ stwa osób w nich
prze by waj¹cych.

4. Roz sze rze nie oz na ko wa nia mie sz kañ w blo kach mie sz ka l nych u³atwi ra to w -
ni kom iden ty fi ka cjê swo je go po³o¿e nia w bu dyn ku oraz po zwo li szy b ciej zna -
leŸæ mie j s ce, gdzie wy stê pu je za gro ¿e nie.

5. Za sto so wa nie za le ceñ in sta lo wa nia inte li gen t nych drzwi po zwo li skró ciæ do
mi ni mum czas wej œcia do obie ktu i wy nie sie nia oso by po szko do wa nej do
stre fy bez pie cz nej, przy jed no cze s nej re du kcji zni sz czeñ.

6. Za pro je kto wa no spo sób przy go to wa nia obie ktu pod nosz¹cy efe kty w noœæ
dzia³añ ra to w ni czych po przez oz na cze nie pra wdo podo b nych miejsc prze by -
wa nia osób o kon kre t nej po rze dnia. Ta kie po stê po wa nie zna cz nie zwiê kszy
szan se od na le zie nia po szko do wa nych i skró ci czas do ta r cia do nich.

7. Opra co wa ny i za pro pono wa ny zo sta³ Plan Dzia³ki, któ ry po zwo li po znaæ wiê -
kszoœæ mo ¿ li wych za gro ¿eñ i pro ble mów oraz wspo móc Kie ruj¹cego
Dzia³ania mi Rato w ni czy mi w wy pra co wa niu od po wied nich roz wi¹zañ.
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Pra ce dy p lo mo we

wy ró ¿ nio ne na nie sta cjona r nych stu diach

I sto p nia dla stra ¿a ków w s³u¿ bie sta³ej

na Wy dzia le In ¿y nie rii

Bez pie cze ñ stwa Po ¿a ro we go

w roku aka de mi c kim 2014/2015





Ro bert MIŒ

pro mo tor: m³. bryg. dr in¿. Ma³go rza ta MAJDER-£OPATKA

Opra co wa nie pro to ty pu urz¹dze nia imi tuj¹cego
dzia³anie de te kto ra gazu pod czas æwi czeñ

Na ca³ym œwie cie w pro ce sie dy da kty cz nym stra ¿a ków pro wa dzi siê sta ra nia
aby wa run ki æwi czeñ by³y jak naj bar dziej zbli ¿o ne do rze czy wi s tych.
Przyk³adem ta kich roz wi¹zañ s¹ po li go ny, ko mo ry dy mo we, ko mo ry roz go rze -
nio we, ma ne ki ny oraz wie le in nych re k wi zy tów. 

Pod czas pro wa dze nia æwi czeñ z wy cie kiem szko d li wych sub stan cji bar dzo
czê sto sto su je siê de te kto ry ga zów. W tra kcie ta kich ma ne w rów ta kty cz nych stra -
¿ak obs³uguj¹cy urz¹dze nia dete kcy j ne go mar ku je jego za dzia³anie. W wy ni ku
ta kich dzia³añ wy zna czo ne stre fy za gro ¿e nia od bie gaj¹ od ich re a l nych roz mia -
rów. Zda rza siê rów nie¿, ¿e roz je m ca æwi czeñ ma uwa gi do pro wadz¹cego akcjê
ra to w nicz¹ w za kre sie wy zna cze nia stref za gro ¿e nia. Jest to spo wo do wa ne roz bie¿ -
nym wy ob ra ¿e niem co do za³o¿eñ sce na riu sza æwi czeñ. 

Udo stê p nie nie stra ¿a kom urz¹dzeñ imi tuj¹cych dzia³anie de te kto ra gazu mo¿e
przy czy niæ siê do uspra w nie nia ich æwi czeñ. Za sto so wa nie ta kie go roz wi¹za nia
u³atwia za pa miê ta nie wa r to œci pro go wych stê ¿eñ przy któ rych po szcze gó l ne sub -
stan cje mog¹ byæ szko d li we dla zdro wia. Stra ¿ak pod czas ta kich æwi czeñ uczy siê
jak w pra kty ce wygl¹daj¹ stre fy za gro ¿e nia na przyk³ad o wie l ko œci 100 m2.

W celu okre œle nia stê ¿e nia sub stan cji nie bez pie cz nej w da nej od leg³oœci od
Ÿród³a wyp³ywu w tego typu urz¹dze niach mo ¿ na wy ko rzy staæ do stê p ne rów na -
nia mate ma ty cz ne opi suj¹ce trans port cz¹stek w po wie trzu. W przy pa d ku Pol ski
mo de lo wa nie pro pa ga cji za nie czy sz czeñ w at mo s fe rze od kil ku dzie siê ciu lat
opie ra siê w zna cz nym sto p niu na klima tolo gi cz nym ga us so wskim mo de lu smu -
gi. Mo del opi sa ny jest w Roz porz¹dze niu Mi ni stra Ochro ny Œro do wi ska, Za so -
bów Na tu ra l nych i Le œ ni c twa w spra wie wa r to œci od nie sie nia dla nie któ rych
sub stan cji w po wie trzu (Dz.U. z 8 sty cz nia 2003 r., Nr 1, poz. 12). 

Ce lem pra cy by³o stwo rze nie urz¹dze nia wraz z opro gra mo wa niem, któ re
w opa r ciu o mo del Ga us sa okre œla stê ¿e nie da nych sub stan cji w za le ¿ no œci od
po³o¿e nia de te kto ra od mie j s ca wy cie ku. Urz¹dze nie wyko rzy sty wa ne ma byæ
pod czas æwi czeñ z za kre su ra tow ni c twa che mi cz ne go i eko logi cz ne go w celu sy -
mu la cji dzia³ania de te kto rów ga zów. Po zwo li to na zwiê ksze nie re a li z mu pro wa -
dzo nych ma ne w rów. 

Zrea li zo wa nie ta kie go pro je ktu wy ma ga³o opra co wa nia czê œci teo re ty cz nej,
a na stê p nie skon stru o wa nia pro to ty pu i stwo rze nia do nie go opro gra mo wa nia.



W pie r wszej czê œci pra cy przed sta wio no wie dzê po zy skan¹ z li te ra tu ry pol -
skiej oraz za gra ni cz nej z za kre su:
l pro pa ga cji sub stan cji nie bez pie cz nych w po wie trzu,
l Ÿró de³ emi sji sub stan cji nie bez pie cz nych do at mo s fe ry, 
l czyn ni ków od dzia³ywuj¹cych na dys per sjê za nie czy sz czeñ w po wie trzu atmo -

sfe ry cz nym,
l mo de li roz prze strze nia nia za nie czy sz czeñ, 
l sta bi l noœæ atmo sfe ry cz na wed³ug Pa s qu il la,
l wspó³czyn ni ków dys per sji dla ob sza rów mie j skich i wie j skich,
l naj czê œciej sto so wa nych wa r to œci gra ni cz nych dla sub stan cji nie bez pie cz nych.

W czê œci dru giej pra cy przed sta wio no pro ces two rze nia urz¹dze nia prze twa -
rzaj¹cego uzy ski wa ne dane w tym dane GPS oraz wy œwie t laj¹cego stê ¿e nie wy -
bra nych sub stan cji w za le ¿ no œci od po³o¿e nia. Spra w dzo no dzia³anie pro to ty pu
w pra kty ce i przed sta wio no za³o¿e nia æwi czeñ oraz opi nie u¿y t kuj¹cych go fun k -
cjo na riu szy w pra cy.

Przed sta wio no za sa dê dzia³ania i spo sób u¿y cia modu³u GPS. Opi sa no modu³ 
– sen sor orien ta cji, któ ry jest jed nym z naj wa¿ nie j szych ele men tów pro to ty pu.
Na stê p nie opi sa no za sa dê po zy ski wa nia da nych, któ re wyko rzy sty wa ne s¹ do ob -
li czeñ. Przed sta wio no za sto so wa ne w opro gra mo wa niu wzo ry. Opi sa no szcze -
gó³owo al go rytm dzia³ania ap li ka cji, któ ry na stê p nie zi lu stro wa no w fo r mie pro -
ste go sche ma tu.

Scha rakte ryzo wa no ogra ni cze nia pro to ty pu wy ni kaj¹ce z za sto so wa nych pod -
ze spo³ów oraz wy ko rzy sta nych mo de li i wzo rów. Na stê p nym ele men tem pra cy
by³o opra co wa nie in stru kcji obs³ugi w fo r mie pro s tych zi lu stro wa nych kro ków. 

Do stêpn¹ wie dzê z za kre su mo de lo wa nia dys per sji cz¹stek w at mo s fe rze sto -
so wan¹ do sy mu la cji kom pu te ro wych pod da no w pra cy ana li zie. Do ko na no wy -
bo ru po szcze gó l nych roz wi¹zañ mo de lo wych i do sto so wa no tak aby osi¹gn¹æ
za³o¿e nie ni nie j szej pra cy. Ze bran¹ wie dze pod da no ob ró b ce i zaimp lemen to wa -
no w ap li ka cji. Do ko na no te stów spra w dzaj¹cych po pra wnoœæ ob li czeñ ka ¿ de go
z za sto so wa nych rów nañ. Dziê ki cze mu mo ¿ na mieæ pe w noœæ, ¿e uzy ski wa ne wy -
ni ki s¹ po pra w ne w sto p niu w ja kim po zwa la za sto so wa ny mo del mate ma ty cz ny. 

W ap li ka cji umie sz czo no dane do tycz¹ce w³aœci wo œci fizy ko- chemi cz nych
i to ksy cz nych trzech sub stan cji. W urz¹dze niu za sto so wa no pro gi AEGL
w przysz³ych wer sjach mo ¿ na roz grze szyæ ten za kres. Sto so w nym roz wi¹za niem
by³oby wpro wa dze nie opcji po zwa laj¹cej na in ge ren cje w wy ¿ej wy mie nio ne li -
mi ty ap li ka cji. 

W zwi¹zku z po wy ¿szym, uw z glêd niaj¹c wa run ki brze go we ujê te w roz dzia -
le 4 mo ¿ na stwier dziæ, ¿e cel pra cy zo sta³ osi¹gniê ty. Stwo rzo ne urz¹dze nie mo¿e
byæ wyko rzy sty wa ne pod czas pro wa dze nia æwi czeñ z za kre su ra tow ni c twa che -
mi cz ne go i eko logi cz ne go przy czy niaj¹c siê do zwiê ksze nia ich re a li z mu. Przy
za sto so wa nych roz wi¹za niach osi¹gniê to dok³ad noœæ GPS do 3 me trów co jest
bar dzo do brym wy ni kiem w za kre sie urz¹dzeñ cy wi l nych tego typu.
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Mi cha³ Ro bert PAKOWSKI

pro mo tor pra cy: prof. dr hab. in¿. S³aw czo DENCZEW

Ana li za prze ciwpo ¿aro we go za opa trze nia w wodê
w aspe kcie sku te cz ne go pro wa dze nia akcji

ratow niczo- gaœ ni czych na te re nie mia sta Tu cho li

Ce lem pra cy by³a oce na Ÿró de³ prze ciwpo ¿aro we go za opa trze nia w wodê
w aspe kcie obo wi¹zuj¹cych prze pi sów pra wnych. Swo im za kre sem pra ca obe j -
mo wa³a na stê puj¹ce za gad nie nia:
l pod sta wy pra w ne w po dzia le na usta wo da w stwo uni j ne i krajo we oraz pod sta -

wy teo re ty cz ne z za kre su prze ciwpo ¿aro we go za opa trze nia w wodê,
l cha ra kte ry sty ka za gro ¿eñ po ¿a ro wych mog¹cych wyst¹piæ na te re nie mia sta

Tu cho li,
l ana li zê Ÿró de³ wody na po trze by prze ciw po¿a ro we ba da ne go mia sta,
l ze sta wie nie sta ty sty cz ne po ¿a rów i mie j s co wych za gro ¿eñ za ist nia³ych

w okre sie ba da w czym 2004–2014 wraz z ilo œci¹ wody zu ¿y tej w akcjach ratow -
niczo- gaœ ni czych,

l za sa dy ob li cza nia ilo œci wody do zew nê trz ne go ga sze nia po ¿a ru na przyk³a -
 dzie wy bra ne go zak³adu zlo kali zowa ne go w gra ni cach admi ni stra cyj nych ba -
da ne go mia sta,

l ob li cze nia do tycz¹ce za pa su wody do ce lów prze ciwpo ¿a ro wych dla ob sza rów
za le sio nych na te re nie mia sta,

l roz wa ¿e nie przyk³adu prze ciwpo ¿aro we go za opa trze nia w wodê pod czas akcji 
ratow niczo- gaœ ni czej wraz z ana liz¹ ilo œci zu ¿y tych œro d ków ga œ ni czych,

l oce nê prze ciwpo ¿aro we go za opa trze nia w wodê na te re nie mia sta Tu cho li,
l kon ce pcje uspra w nie nia prze ciwpo ¿aro we go za opa trze nia w wodê ba da ne go

mia sta,
l pod su mo wa nie i wnio ski.

Za po moc¹ wy szcze gól nio nych za gad nieñ pod jê to pró bê osi¹gnie cia po sta -
wio ne go w pra cy dy p lo mo wej celu.

Pra ca li czy 76 stron i za wie ra 13 ta bel, 16 ry sun ków oraz 4 za³¹czni ki, na to -
miast bi b lio gra fia obe j mu je ³¹cz nie 87 po zy cji. 

Na pod sta wie prze pro wa dzo nej ana li zy prze ciwpo ¿aro we go za opa trze nia
w wo dê mia sta Tu cho li do ko na no oce ny za so bów wod nych w aspe kcie obo wi¹-
zu j¹cych aktów pra wnych. Opra co wa no kon ce pcjê po pra wy prze ciwpo ¿aro we go
za opa trze nia w wodê dla wy eli mino wa nia stwier dzo nych w pra cy nie do sta t ków.
W pra cy sfo r mu³owa no rów nie¿ kon kre t ne wnio ski maj¹ce na celu miê dzy in ny -
mi po pra wy sta nu prze ciwpo ¿aro we go za opa trze nia w wodê na te re nie mia sta
Tu cho li.



£ukasz WRÓBEL

pro mo tor pra cy: bryg. dr in¿. Mi ros³aw SOBOLEWSKI

Za sto so wa nie pro szków ga œ ni czych w dzia³aniach
ratow niczo- gaœ ni czych pro wa dzo nych

przez Pa ñ stwow¹ Stra¿ Po ¿arn¹

Pro szki ga œ ni cze s¹ œro d kiem ga œ ni czym po wszech nie wyko rzy sty wa nym
przez jed no stki ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej. W za le ¿ no œci od ro dza ju pro szku
sku te cz nie gasz¹ po ¿a ry grup B, C oraz gru py A, a pro szki spe cja l ne ta k ¿e po ¿a ry
gru py D. W da l szym ci¹gu trwaj¹ pra ce na ule p sza niem ich w³aœci wo œci. Jedn¹
z za let pro szków jest ni ska prze wod noœæ ele ktry cz na, któ ra po zwa la ga siæ urz¹-
dze nia bêd¹ce pod na piê ciem. Ko lejn¹ z za let s¹ ma³e szko dy po po ¿a ro we, w po -
rów na niu do wody, któ ra jest naj czê œciej wyko rzy sty wa nym œro d kiem ga œ ni -
czym.

Jed nym z wa ¿ nych ce lów pra cy sta³o siê okre œle nie od po wied nie go do bo ru
pro szku ga œ ni cze go w za le ¿ no œci od ro dza ju po ¿a ru, ale ta k ¿e od mo ¿ li wo œci po -
da nia przy po mo cy sprzê tu bêd¹cego na wy po sa ¿e niu Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r -
nej. W ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej sto su je siê wie le ro dza jów pro szków ga œ ni -
czych, któ re okre œla siê za po moc¹ grup po ¿a rów do któ rych mog¹ byæ
za sto so wa ne. Ponad to w pra cy zo sta³y okre œlo ne za rów no wy ma ga nia u¿y t ko we
oraz no r mo we dla pro szków ga œ ni czych, a ta k ¿e po dzia³ pro szków na pro szki
typu ABC, BC, jak i pro szki typu D. Dla wy mie nio nych ro dza jów pro szków zo -
sta³y opi sa ne me cha ni z my ga sze nia pro szków dziel¹c na me cha ni z my fi zy cz ne
oraz che mi cz ne do któ rych mo ¿e my za li czyæ in hi bi cje ho mo fa zow¹ czy he te ro fa -
zow¹. Ko le j nym wa ¿ nym pun ktem pra cy zo sta³o opi sa nie sku te cz no œci ga sze nia
w za le ¿ no œci od ki l ku pa ra me trów m.in. wie l ko œci zia ren pro szku czy za siê gu
stru mie nia pro szku.

W na stê p nym roz dzia le opi sa ny zo sta³ sprzêt ga œ ni czy do po da wa nia pro -
szków ga œ ni czych. W jego sk³ad mo ¿e my za li czyæ ga œ ni ce prze no œ ne, prze wo Ÿ ne
oraz sa mo cho dy i kon te ne ry pro szko we. Uwa gê przy ci¹gaj¹ sa mo cho dy pro szko -
we, któ re zo sta³y po dzie lo ne na sa mo cho dy ty po wo pro szko we oraz sa mo cho dy
z za sto so wa nym modu³em pro szko wym, któ re co raz czê œciej tra fiaj¹ do ga ra ¿y
Jed no stek Ratow niczo- Gaœ ni czych. Sa mo cho dy te mo ¿e my na zwaæ „wielo zada -
nio wy mi”. Oprócz œro d ków ga œ ni czych, ta kich jak woda, œro dek pia no twó r czy
po sia daj¹ ta k ¿e pro szek ga œ ni czy w wiê kszych ilo œciach ni¿ ma to mie j s ce w przy -
pa d ku ga œ nic prze no œ nych oraz prze wo Ÿ nych. Pro szek mo ¿ na po daæ przy u¿y ciu
szy b kie go na ta r cia. 

Wa r to rów nie¿ wspo mnieæ o kon te ne rach pro szko wych, któ re co raz czê œciej
za stê puj¹ sa mo cho dy pro szko we. Za let¹ ta kie go roz wi¹za nia jest niew¹tpli wie



wy ko rzy sta nie jed ne go po ja z du do ki l ku kon te ne rów, gdy¿ je den po jazd przy
u¿y ciu przy cze py mo¿e prze wo ziæ dwa kon te ne ry jed no cze œ nie. Po przez urz¹dze -
nie za³ado w cze ha ko we ope ra tor mo¿e za³ado waæ do wo l ny kon te ner i udaæ siê do
wska za ne go mie j s ca. Ta kie roz wi¹za nie mini ma li zu je ko szty zwi¹zane np. z za -
ku pem dwóch lub wiê cej sa mo cho dów oraz póŸ nie j szy mi ko szta mi eks plo a ta cji.

Ko le j nym eta pem pra cy by³o zo bra zo wa nie u¿y cia sprzê tu ga œ ni cze go pro sz -
ko we go przez stra ¿a ków. Dane sta ty sty cz ne z lat 2010–2013 udo stê p nio ne przez
KCKRiOL po zwo li³y na stwo rze nie ta bel uka zuj¹cych m.in. udzia³ jed no stek
ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej ze wzglê du na wie l koœæ po ¿a ru oraz zu ¿y ty pro szek
ga œ ni czy, czy te¿ u¿y cie sa mo cho dów pro szko wych w po ¿a rach. Na to miast ana li -
zy dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych, zo sta³y do bra ne w ten spo sób aby uka zaæ u¿y -
cie ka ¿ de go z opi sa ne go sprzê tu do po da wa nia pro szku ga œ ni cze go. Jedn¹ z wie lu
ana liz jest opi sa nie dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych pro wa dzo nych przy po ¿a rze
ma g ne zu oraz alu mi nium w Oœwiê ci miu, z któ rej wy ni ka, ¿e Pa ñ stwo wa Stra¿
Po ¿a r na nie po sia da na wy po sa ¿e niu pro szków ga œ ni czych typu D. 

W ko le j nym pod roz dzia le mo ¿e my od czy taæ wy ni ki an kie ty, któ ra zo sta³a
prze pro wa dzo na w celu zdo by cia in fo r ma cji na te mat czê stot li wo œci wy ko rzy sta -
nia sprzê tu pro szko we go w ró ¿ nych jed no stkach ratow niczo- gaœ ni czych na te re -
nie Pol ski. Co wa ¿ ne, an kie ta zo sta³a prze pro wa dzo na wœród 100 stra ¿a ków, któ -
rzy pe³ni¹ s³u¿bê w Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej. Py ta nia do ty czy³y rów nie¿
za kre su wie dzy do tycz¹cej po da wa nia pro szku ga œ ni cze go na p³omieñ oraz wy -
mo gu oz na cza nia ga œ nic, wg roz porz¹dze nia MSWiA z 27 kwie t nia 2010 roku.
Wa r to wspo mnieæ o wy ni kach an kie ty, na pod sta wie któ rych sfo r mu³owa no na -
stê puj¹ce wnio ski. Naj czê œciej wyko rzy sty wa nym sprzê tem do po da wa nia pro -
szku ga œ ni cze go jest ga œ ni ca prze no œ na, a pro szki ga œ ni cze s¹ po wszech nie wyko -
rzy sty wa ne przez stra¿. Wa r to zwró ciæ uwa gê na pro ces kszta³ce nia. Wiêksz¹
uwa gê zwró ciæ na pra wid³owe po da wa nie pro szku ga œ ni cze go na p³omieñ, gdy¿
du¿a li cz ba an kie to wa nych stwier dzi³a, ¿e nie by³a szko lo na w ta kim za kre sie.
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An drzej ¯ABA

pro mo tor: bryg. dr in¿. An drzej MARCINIAK

Ana li za wy ko rzy sta nia spe cjali sty cz nych Grup
Poszuki wawczo- Ratow ni czych na te re nie

wo je wó dz twa ma³opo l skie go
i wo je wództw oœcien nych

Gru py Poszuki wawczo- Ratow ni cze okre œla ne s¹ jako „spe cja li sty czne pod od -
dzia³y ra to w ni cze prze zna czo ne do re a li za cji za dañ poszuki wawczo- ratow ni -
czych w na stê p stwie za ist nia³ych klêsk ¿y wio³owych, ka ta strof, oraz in nych zda -
rzeñ. 

W pod sta wo wym za kre sie dzia³añ poszuki wawczo- ratow ni czych zna j du je siê
wie le czyn no œci, ta kich jak: iden ty fi ka cja za gro ¿eñ, okre œle nie wie l ko œci mie j s ca
za gro ¿e nia, usta le nie li cz by za gi nio nych osób oraz za bez pie cze nie za gro ¿o nej
stre fy. Bar dzo wa ¿ nym za da niem ra to w ni ków jest zlo kali zo wa nie osób zna j -
duj¹cych siê w nie do stê p nych mie j s cach oraz do ta r cie do ta kich osób przy po mo -
cy sprzê tu, któ ry po sia daj¹, a ta k ¿e udzie le nie im kwa lifi ko wa nej pie r wszej po -
mo cy. Dzia³ania Spe cjali sty cz nych Grup Poszuki wawczo- Ratow ni czych to
rów nie¿ za bez pie cze nie kon stru kcji w nie zbêd nym za kre sie dla bez pie cze ñ stwa
ra to w ni ków oraz in sta la cji te ch ni cz nych w za gro ¿o nym mie j s cu. Ra to w ni cy po -
win ni wy ko naæ ta k ¿e do stêp do zlo kali zo wa nych ofiar, nie wy ma gaj¹cy re a li za cji
z³o¿o nych czyn no œci roz biór ko wych przy wy ko rzy sta niu po sia da ne go sprzê tu. 

Spe cja li sty czne Gru py Poszuki wawczo- Ratow ni cze, któ re spe³niaj¹ okre œlo ne 
stan dar dy go to wo œci, wy szko le nia oraz wy po sa ¿e nia na pod sta wie wo je wó dz kich
pla nów roz wo ju sie ci jed no stek ra tow ni c twa spe cjali stycz ne go re a li zuj¹ dzia³ania 
poszuki wawczo- ratow ni cze w za kre sie spe cjali sty cz nym w KSRG. W za le ¿ no œci
od mo ¿ li wo œci rea li zo wa nia za dañ ra to w ni czych, li cze b no œci ra to w ni ków i ich
kwa li fi ka cji oraz wy po sa ¿e nia tech ni cz ne go, GPR utrzy muj¹ go to woœæ ope ra -
cyjn¹ po zio mu A I, A II, B lub C. Aby utrzy maæ go to woœæ okre œlo ne go po zio mu
na le ¿y wype³niæ wy mo gi, spe³niaj¹ce wsze l kie stan dar dy w ob rê bie rea li zo wa nia
za dañ ra to w ni czych, li cze b no œci do stê p nych ra to w ni ków oraz ich kwa li fi ka cji,
a ta k ¿e wy po sa ¿e nia tech ni cz ne go, okre œlo nych dla da ne go po zio mu. 

Go to woœæ ope ra cyjn¹ dla po zio mu go to wo œci C okre œla siê jako go to woœæ do
wy ja z du z jed no stki ma cie rzy stej w re jon kon cen tra cji si³ i œro d ków wchodz¹cych
w sk³ad USAR POLAND przy za cho wa niu cza su ala r mo wa nia nie wiê cej ni¿ 360 mi -
nut. USAR Po land jest Grup¹ Poszu kiwaw czo-Ra tow nicz¹ utwo rzon¹ do dzia³añ
poza gra ni ca mi kra ju, któr¹ two rzy siê w dwóch wa rian tach orga niza cy j nych:
Œred nim i Ciê ¿ kim: typ „A” i typ „B”. 



Ma³opo l ska Gru pa Poszuki wawczo- Ratow ni cza sk³ada siê z 42 stra¿a ków-ra -
tow ni ków oraz 8 psów ra to w ni czych, gdzie 3 z nich jest w go to wo œci ope ra cy j nej
(z wy szko le niem gru zo wi sko wym), a 5 w tra kcie szko le nia. 

Œl¹ska Spe cja li sty czna Gru pa Poszuki wawczo- Ratow ni cza PSP to JRG w Ja -
strzê biu Zdro ju, któ ra li czy aktu a l nie 24 ra to w ni ków. Gru pa po sia da rów nie¿
5 cer tyfi ko wa nych psów (dwa psy gruzo wisko wo-te reno we, dwa psy te re no we
i je den pies do wy szu ki wa nia lu dz kich zw³ok). [4]

Do sk³adu ³ódz kiej SGPR powo³ano 35 ra to w ni ków, w tym jed ne go koor dy -
na to ra ra tow ni c twa me dy cz ne go. W sk³ad gru py wchodz¹ trzy se kcje: po szu -
kiwa w cza, ra to w ni cza oraz wy so ko œcio wa. W sk³ad zie se kcji po szu kiwa w czej s¹
czte ry psy ra to w ni cze. Gru pê wspie ra 4-o so bo wa se k cja me dy cz na Wo je wó dz kiej
Sta cji Ra tow ni c twa Me dy cz ne go w £odzi. 

Naj czê œciej Spe cja li sty czne Gru py Poszuki wawczo- Ratow ni cze w trzech oma -
wia nych wo je wó dztwach: ma³opo l skim, œl¹skim oraz ³ódz kim w la tach
2011–2014 by³y wyko rzy sty wa ne do: 
l po szu ki wañ te re no wych,
l ka ta strof bu do w la nych,
l po szu ki wa nia zw³ok.

Sta ty sty ka dzia³añ SGPR zo sta³a opa r ta na la tach 2011–2014.
Z prze pro wa dzo nej ana li zy wy nik³o, i¿ li cz ba wy ja z dów SGPR-ów wzra sta

z ro ku na rok. Naj wiê cej wy ja z dów od no to wa³a SGPR Ja strzê bie Zdrój, na to -
miast Gru pa z No we go S¹cza naj mniej. Fakt ten mo¿e wy ni kaæ z tego, i¿ SGPR
Ja strzê bie Zdrój zna j du je siê w du ¿ej aglo me ra cji œl¹skiej.

W ni nie j szej pra cy in ¿y nie r skiej prze ana lizo wa no sto pieñ wy ko rzy sta nia
SGPR-ów z wo je wó dz twa Ma³opo l skie go, Œl¹skie go oraz £ódz kie go pod wzglê -
dem ró¿ no rod no œci za ist nia³ych za gro ¿eñ. Ana li za zo sta³a opa r ta na ta kich zda -
rze niach jak:
l Ka ta stro fa bu do w la na Miê dzyna ro do wych Ta r gów Ka to wi c kich w Cho rzo wie.
l Po szu ki wa nie za gi nio nej oso by na te re nie Be ski du ¯ywie c kie go.
l Trzê sie nie Zie mi na Ha i ti.

Wy ko rzy sta nie SGPR-ów pod czas ka ta stro fy MTK w Cho rzo wie po le ga³o
prze de wszy stkim na sta bi li za cji kon stru kcji za wa lo nej hali, pra cy prze wod ni -
ków z psa mi przy lo ka li za cji lu dzi pod za wa li skiem oraz zw³ok. Wy ko rzy sta no
rów nie¿ ka me ry ter mowi zy j ne do lo ka li za cji osób zna j duj¹cych siê pod kon -
strukcj¹ hali. Ra to w ni cy z SGPR-ów wyko rzy sty wa ni byli ta k ¿e przy od gru zowy -
wa niu mie j s ca ka ta stro fy. 

Po przy by ciu na mie j s ce zda rze nia w pie r wszej fa zie dzia³ania, ra to w ni cy
skon cen tro wa li siê na roz po zna niu za sta³ej sy tu a cji (ja kie nie bez pie czeñ stwo dla
nich i po szko do wa nych pod czas zda rze nia po wo du je za wa lo na kon stru k cja hali). 
Ko le j ny etap dzia³añ po le ga³ na do bo rze naj bar dziej op ty mal ne go sy ste mu stem -
p lo wa nia bior¹c pod uwa gê kon stru kcjê, usz ko dze nia, oraz po³o¿e nie osób uwiê -
zio nych pod za wa lon¹ kon strukcj¹ hali.
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Pod czas po szu ki wa nia za gi nio nej oso by na te re nie Be ski du ¯ywie c kie go
dzia³ania SGPR-ów po le ga³y na wy ko rzy sta niu psów tro pi¹cych oraz spe cjali stycz -
ne go sprzê tu (ka me ry ter mowi zy j ne, urz¹dze nia GPS z wy ko rzy sta niem pro gra mu 
Ba se CAMP, któ ry po móg³ w po szu ki wa niu lasu o po wie rz ch ni 500 ha).

Dzia³ania pod jê te po Trzê sie niu Zie mi na Ha i ti przez pol skie SGPR-y po le -
ga³y prze de wszy stkim na prze szu ki wa niu gru zów, lo ka li za cji uwiê zio nych lu -
dzi, wy do by ciu ich spod ruin oraz udzie le niu im nie zbêd nej po mo cy me dy cz -
nej. Ob sza rem ich dzia³añ by³a prze de wszy stkim sto li ca Ha i ti (Pap) oraz
po bli skie miej s co wo œci, któ re zo sta³y po szko do wa ne po prze j œciu klê ski ¿y wio -
³owej oraz wstrz¹sach wtó r nych.

Du ¿ym utrud nie niem dla pol skich SGPR-ów by³y pa nuj¹ce na Ha i ti wa run ki 
atmo sfe ry cz ne (wy so ka tem pe ra tu ra i du¿a wi l go t noœæ po wie trza). W ta kich wa -
run kach psy po szu kiwa w cze mog³y pra co waæ bez prze rwy za le d wie 20 mi nut,
czy li 1/3 nor ma l ne go cza su pra cy, co pro wa dzi³o do czê st szych ich za mian. 

Pol scy ra to w ni cy zor gani zo wa li w opu sz czo nym szpi ta lu mie j skim punkt me -
dy cz ny, w któ rym udzie li li kwa lifi ko wa nej pie r wszej po mo cy 75 ran nym.
Roz³o¿y li rów nie¿ dwa na mio ty po trze b ne do pro wa dze nia am bu la to rium i œwia -
d cze nia po mo cy me dy cz nej.

Na pod sta wie prze pro wa dzo nej ana li zy za wa r to na stê puj¹ce wnio ski:
l SGPR-y s¹ to spe cja li sty czne gru py, któ re s¹ prze zna czo ne prze de wszy stkim

do re a li za cji dzia³añ poszuki wawczo- ratow ni czych za ist nia³ych na sku tek
klêsk ¿y wio³owych, b³êdów lu dz kich, ka ta strof oraz in nych za gro ¿eñ. 

l W za le ¿ no œci od li cze b no œci ra to w ni ków, po sia da nych przez nich kwa li fi ka -
cji, wy po sa ¿e nia tech ni cz ne go, mo ¿ li wo œci rea li zo wa nia za dañ ra to w ni czych
SGPR-y utrzy muj¹ go to woœæ ope ra cyjn¹ na po zio mach A I, A II, B lub C.
Na po zio mie go to wo œci B s¹ gru py, któ re dzia³aj¹ na ob sza rze kra ju. Na to -
miast gru py utrzy muj¹ce go to woœæ ope ra cyjn¹ C wchodz¹ w sk³ad USAR
POLAND i bior¹ udzia³ w po mo cy miê dzy naro do wej. 

l Wiod¹cym sprzê tem te ch ni cz nym w SGPR-ach s¹ ka me ry wzie r ni ko we, ka -
me ry ter mowi zy j ne, ge o fo ny, urz¹dze nia GPS oraz sprzêt do sta bi li za cji kon -
stru kcji. 

l Ana li za wy ko rzy sta nia SGPR po ka za³a, ¿e naj wiê cej wy ja z dów w la tach
2011-2014 od no to wa no do dzia³añ po szu kiwa w czych za gi nio nych osób, jak
rów nie¿ do ka ta strof bu do w la nych oraz po szu ki wa nia zw³ok.

l Ró ¿ no rod noœæ wy ko rzy sta nia grup przed sta wi³a ana li za, po któ rej stwier dzo -
no bar dzo du¿y wa chlarz dzia³añ ta kich jak: lo ka li za cja uwiê zio nych osób na
gru zo wi sku, po szu ki wa nie te re no we za gi nio nych lu dzi, udzie la nie kwa lifi ko -
wa nej pie r wszej po mo cy, a ta k ¿e sta bi li za cja usz ko dzo nych kon stru kcji bu do -
w la nych.

l Ko le j nym wnio skiem po ana li zie wy ko rzy sta nia Spe cjali sty cz nych Grup
Poszuki wawczo- Ratow ni czych z wo je wó dz twa ma³opo l skie go, ³ódz kie go oraz 

158 Zeszyty Naukowe SGSP nr 55 (3) 2015



œl¹skie go jest fakt, ¿e naj wiê ksze wy ko rzy sta nie pod wzglê dem ilo œci wy ja z -
dów za no to wa³a gru pa z Ja strzê bia Zdrój.

l Bior¹c pod uwa gê za kres dzia³añ mo ¿ na stwier dziæ, ¿e ogro m ne zna cze nie
w fun kcjo no wa niu grup ma po sia da na przez ra to w ni ków wie dza, do œwia d cze -
nie, oraz umie jê t noœæ wy ko rzy sta nia spe cjali stycz ne go sprzê tu i psów ra to w -
ni czych.

Wy bra na li te ra tu ra

 [1] Stu dent ma nu al mo du le 2a sho ring ba sics, FEMA, Na tio nal Ur ban Se arch and Re s cue
Re spon se Sy stem, June 2009.

 [2] Stu dent ma nu al mo du le 2b sho ring con stru c tion, FEMA, Na tio nal Ur ban Se arch and
Re s cue Re spon se Sy stem, June 2009.

 [3] Wo j ta S., 2 Ogól no po l ski Kon gres Ra to w ni ków Me dy cz nych, Kra ków 2014. 

 [4] Za sa dy or ga ni za cji dzia³añ po szu kiwa w czo- ra to w ni czych w Krajo wym Sy ste mie
Ratow niczo- Gaœ ni czym, Wa r sza wa 2013.

 [5] Dane udo stê p nio ne przez Ma³opolsk¹ Gru pê Poszu kiwaw czo-Ra tow nicz¹.

 [6] Dane udo stê p nio ne przez Œl¹sk¹ Spe cja li styczn¹ Gru pê Poszu kiwaw czo-Ra tow nicz¹.

 [7] Dane udo stê p nio ne przez £ódzk¹ Spe cja li styczn¹ Gru pê Poszu kiwaw czo-Ra tow nicz¹.

 [8] Dane udo stê p nio ne przez Ma³opolsk¹, Œl¹sk¹ oraz £ódzk¹ SGPR. 

 [9] http://www.psp-no wy sacz.pl/con tent.php?body=page&name=hi sto ria.

[10] http://swiat.ne ws we ek.pl/ha i ti–najsilniej sze-trzesie nie-ziemi-o d-200- lat,51659,
1,1.html (do stêp: 19.02.2015).
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Pra ce dy p lo mo we wy ró ¿ nio ne

na sta cjo na r nych stu diach II sto p nia

na Wy dzia le In ¿y nie rii

Bez pie cze ñ stwa Po ¿a ro we go

w roku aka de mi c kim 2014/2015





Do mi ni ka SZYMCZYK

pro mo tor: dr in¿. Sta nis³aw LIPIÑSKI

Dia g no za zmian w or ga ni za cji Ob ro ny Cy wi l nej
w Pol sce

W obe cnych dy na mi cz nie zmie niaj¹cych siê cza sach, dla za pe w nie nia
po¿¹da ne go pozio mu o bez pie cze ñ stwa szu ka siê sku te cz nych roz wi¹zañ w za -
kre sie ochro ny spo³ecze ñ stwa i nie roze rwa l nie zwi¹za nym z t¹ ochron¹ – rato w -
ni c twem. W ka ¿ dym kra ju odpo wie dzia l noœæ za ochro nê lud no œci po no si w³adza
pu b li cz na przy po mo cy ad mi ni stra cji rz¹do wej na szczeblu cen tra l nym, jak i tej
sa morz¹do wej na szcze b lu lo ka l nym. Za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa to ta k ¿e
powinnoœæ spo³eczeñstwa.

Po wstaj¹ce sy tu a cje kry zy so we w ob li czu za ist nia³ego za gro ¿e nia wy ma gaj¹
udzia³u si³ wie lu pod mio tów sku pio nych w sze re gu ist niej¹cych ju¿ sy ste mów
o cha ra kte rze ochronnym i ra to w ni czym. Po trze b na jest, za tem ko or dy na cja
dzia³añ w ra mach jed ne go sy ste mu, któ re go za da niem bê dzie ochro na lud no œci
za rów no w cza sie po ko ju, jak i w sta nach nad zwy czajnych, w tym podczas wojny.

Jed nym z wa ¿ nie j szych ele men tów sy ste mu ochro ny lud no œci jest, budz¹ca
ró ¿ ne go ro dza ju w¹tpli wo œci – Ob ro na Cy wi l na. Pro ble my wie lo le t nich za nie d -
bañ w jej ob sza rze oraz ko nie cz no œci po szu ki wa nia mo ¿ li wie fun kcjo na l nych
roz wi¹zañ pra wnych i orga niza cy j nych, w g³ów nej mie rze przy czy ni³y siê do szer -
sze go jej omó wie nia. W ni nie j szej pra cy pod jê to dzia³ania umo ¿ li wiaj¹ce w spo -
sób teo re ty cz ny i pra kty cz ny przed sta wie nie pro ble ma ty ki do tycz¹cej ob ro ny
cy wi l nej i nie roze rwa l nie zwi¹za nej z ni¹ ochro ny lud no œci i ra tow ni c twa, jako
ogó l ne go sy ste mu za pe w niaj¹cego bez pie cze ñ stwo spo³ecze ñ stwa. 

Ce lem pra cy jest ra cjo na l na oce na przy go to wa nia ob ro ny cy wi l nej do
wype³nia nia za dañ, do ko na na wed³ug zobie ktywi zowa ne go kry te rium, ja kim s¹
wy mo gi pra wa krajo we go i miê dzyna rodo we go. Na po trze by ba dañ roz wo ju
i zmian za chodz¹cych w ob ro nie cy wi l nej w ujê ciu hi sto ry cz nym pos³u¿o no siê
ana li za mi sze ro kie go za kre su li te ra tu ry i aktów nor ma ty w nych.

Ba da nie sta nu aktu a l nych za so bów ob ro ny cy wi l nej, za rów no tych zwi¹za -
nych z si³ami jak rów nie¿ z po sia da ny mi przez ni¹ œro d ka mi, po zwo li na zo bra zo -
wa nie po zio mu jej obe cne go roz wo ju. Ob ra nie ade k wa t nych po trze bom i mo ¿ li -
wo œciom ce lów ob ro ny cy wi l nej w sy ste mie ochro ny lud no œci po zwo li na
wska za nie me tod za spo ka ja nia jej po trzeb.

Kry ty cz ne spo j rze nie na pro ble my, z któ ry mi od lat bo ry ka siê ob ro na cy wi l -
na po zwo li na wska za nie przysz³ych mo ¿ li wych roz wi¹zañ. Ce lem pra cy jest ta k -
¿e pro gno za po pra wy zor gani zo wa nia ob ro ny cy wi l nej w œwie t le po dej mo wa nej
kon ce pcji usta wy o ochro nie lud no œci.



Za³o¿o no roz wi¹za nie pro ble mów ba da w czych w toku pro wa dzo ne go w pra cy 
procesu. Wy ra ¿o ne w fo r mie py tañ, pro ble ma mi ba da w czy mi s¹:
l Ja kim prze mia nom ule ga³a or ga ni za cja ob ro ny cy wi l nej w Pol sce i ja kie czyn -

ni ki by³y za to odpo wie dzia l ne?
l Jaka jest zgod noœæ z pra wem miê dzy naro do wym zmian za chodz¹cych w pra -

wo da wstwie krajo wym w za kre sie roz wi¹zañ do tycz¹cych ob ro ny cy wi l nej?
l Jaki jest zwi¹zek zarz¹dza nia kry zy so we go z ob ron¹ cy wiln¹ na p³asz czy Ÿ nie

re a li za cji za dañ ochro ny lud no œci?
l Jaki po wi nien byæ kie ru nek prze mian mo de r ni zuj¹cych ob ro nê cy wiln¹

w Po l s ce?
l Jaka jest oce na po la ry zuj¹ca s³abe i mo c ne stro ny obe cnej ob ro ny cy wi l nej

w kra ju?
l Ja kie s¹ wady i za le ty doty ch cza so wych pro je któw ustaw po œwiê co nych

ochro nie lud no œci?
l Ja kie s¹ ra cjo na l ne przes³anki uza sad niaj¹ce ko nie cz noœæ ist nie nia i isto tê

roz wi¹zañ fun kcjo na l nych ob ro ny cy wi l nej?
Pos³u¿o no siê me tod¹ ba dawcz¹ opart¹ prze de wszy stkim na ana li zie aktów

pra wnych, po zy cji ksi¹¿ko wych jak rów nie¿ in nych ma te ria³ów pi œmien nych za -
wie raj¹cych in fo r ma cje na te mat ob ro ny cy wi l nej. W pra cy przy to czo no sze reg
ma te ria³ów legi sla cy j nych oraz innych do ku men tów z dzie dzi ny ochro ny lud no -
œci, do ko na no ich opra co wa nia, pod da no je ana li zie oraz prze pro wa dzo no sto sow -
ne po rów na nia po zwa laj¹ce oce niæ ich fa kty cz ny stan. W wy ni ku prze pro wa dzo -
nej dys ku sji, omó wie nia, po rów nañ i snu cia roz wa ¿añ z wy ko rzystaniem po stê -
po wa nia dedu kcy j ne go wy pra co wa no wnio ski ko ñ co we.

Do ko na no przegl¹du, ta k ¿e w ujê ciu hi sto ry cz nym, roz wo ju ob ro ny cy wi l nej
pod k¹tem czyn ni ków dete rmi no wa nych rosn¹ce po trze by ochro ny lud no œci.
Prze pro wa dzo na analizê sta nu wy mo gów pra wa miê dzyna rodo we go i krajo we go
w od nie sie niu do ochro ny lud no œci i ob ro ny cy wi l nej. Przy bli ¿o no isto tê aktu a l -
nych roz wi¹zañ ob ro ny cywilnej w Polsce.

Od nie sio no siê do po dej mo wa nych w przesz³oœci prac nad ustaw¹ o ochro nie
lud no œci i obo wi¹zuj¹cym obe c nie jej sub sty tu tem – „Pro gra mem Ra tow ni c twa
i O chro ny Lud no œci na lata 2014–2020”.

W pol skiej pra kty ce jest rzecz¹ oczy wist¹, ¿e bez ist nie nia ce lo wej usta wy
wdro ¿e nie in nych roz wi¹zañ jest nie mo ¿ li we, tym bar dziej, i¿ w tym sa mym Pro -
gra mie mo ¿e my prze czy taæ stwier dze nie, i¿ „Obo wi¹zuj¹ca usta wa o po wszech nym
obo wi¹zku ob ro ny RP oraz wynikaj¹ce z niej akty wy ko na w cze do tycz¹ce ob ro ny cy wi l -
nej po wsta wa³y w od mien nym porz¹dku pra wnym, po li ty cz nym i spo³eczno -go spoda r -
czym i nie przy staj¹ do obe cnej rze czy wi sto œci”. Z tego wzglê du mo ¿ na po sta wiæ py ta -
nie: sko ro sami au to rzy Pro gra mu po stu luj¹ nie zbêdn¹ ko nie cz noœæ wpro wa-
dze nia kom p le kso wych roz wi¹zañ usta wo wych w ob sza rze ochro ny lud no œci,
a przed³o¿o ny przez nich Pro gram ma ma³e szan se na re a li za cjê bez ta kiej usta -
wy, jaki by³ cel jego pub li ko wa nia w tym mo men cie? 
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Re a su muj¹c, na le ¿y stwier dziæ, ¿e sy stem ochro ny lud no œci w Pol sce stoi
u pro gu li cz nych wy zwañ. Sta le po sze rzaj¹cy siê za kres za gro ¿eñ, nie spó j ne, czê -
sto b³êdne pra wo, pro ble my na tu ry orga niza cy j nej i fi nan so wej nie ro kuj¹ naj le -
piej na jego da l sze fun kcjo no wa nie. Na do miar z³ego czê sto spra wy zwi¹zane
z ochron¹ lud no œci tra kto wa ne s¹ dru go rzêd nie wo bec spraw go spo da r czych kra -
ju. Czas naj wy ¿szy na daæ ob ro nie cy wi l nej od po wied ni¹ ran gê, wy ko rzy staæ jej
wszy stkie aktu a l ne upra w nie nia i wy mo gi pra w ne, aby w przy pa d ku wyst¹pie nia
sy tu a cji kry zy so wej ucze st ni czy³a w neu tra li za cji za gro ¿e nia wiê kszym per so ne -
lem, w od po wied ni spo sób przy go to wa nych i zor gani zo wa nych osób. Pra kty ka
i do œwia d cze nia in nych pañstw oraz w³asne zmu szaj¹ jed nak do wy snu cia wnio -
sku, i¿ nie na le ¿y tych kwe stii le kce wa ¿yæ, gdy¿ czê sto na wet do brze przy go to wa -
ny sy stem po tra fi za wieœæ w chwi li wyst¹pie nia nie prze widy wal nych oko li cz no -
œci. A prze cie¿ jak mówi ma ksy ma „los na gra dza przy go to wa nych”.

Pra ca jest ob sze r na, a wy ni ki ba dañ da³y pod sta wê do sfo r mu³owa nia 16 in te -
re suj¹cych wnio sków ko ñ co wych. Oto je den z nich: 
l Obe c nie ist niej¹ce pro ble my ob ro ny cy wi l nej wy ni kaj¹ prze de wszy stkim

z bra ku jedno li te go i aktu a l ne go aktu pra wne go, któ ry w ca³oœci po dej mo -
wa³by pro ble ma ty kê ochro ny ludno œci i ob ro ny cy wi l nej, za pe w nie niu bez -
pie cze ñ stwa mie nia i œro do wi ska w cza sie po ko ju oraz w okre sie kry zy su
i wo j ny. Na le ¿y, za tem stwo rzyæ usta wê, któ ra ure gu lu je ki l ku nastole t nie za -
nie dba nia i za sy pie prze paœæ, jaka z ka ¿ dym ko le j nym ro kiem dzie li roz wi¹za -
nia œwia to we i eu ro pe j skie od roz wi¹zañ pol skich. Pol sce po trze b ny jest
spra w ny, przy go to wa ny na wsze l kie ewen tua l no œci sy stem ob ro ny cy wi l nej,
któ ry bê dzie isto t nym ele men tem systemu bez pie cze ñ stwa na ro do we go. Po -
wi nien byæ powi¹zany z fun kcjo no wa niem wo j ska oraz form¹ re a li za cji po -
wszech ne go obo wi¹zku ob ro ny. Wszy stkie ele men ty sy ste mu, pocz¹wszy od
s³u¿b spe cja l nych, przez wo j sko, zarz¹dza nie kry zy so we a sko ñ czy wszy na ob -
ro nie cywilnej, musz¹ siê za zê biaæ i two rzyæ spó j ny sy stem zarz¹dza nia i re a -
kcji w przy pa d ku za gro ¿eñ kry zy so wych, w tym rów nie¿ mi li ta r nych.
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Piotr ZA GÓ R SKI

pro mo tor pra cy: bryg. dr in¿. Mi ros³aw SO BO LE WSKI

Ba da nie w³aœci wo œci pian ciê ¿ kich
wy twa rza nych ze œro d ków pia no twó r czych

za wie raj¹cych su r fa ktan ty ka tio no we

Œro d ki pia no twó r cze s¹ sze ro ko sto so wa ne w ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej. Bo -
ga ty wa chlarz tych œro d ków po zwa la obe c nie u¿y waæ ich w ró ¿ nych dzie dzi nach.
Pod sta wo wym przyk³adem za sto so wa nia œro d ków pia no twó r czych jest ga sze nie
po ¿a rów gru py B, dla któ rych mo ¿ na uz naæ je za nie zbêd ne œro d ki ga œ ni cze.
Dziê ki spe cy fi cz nym w³aœci wo œciom zna j duj¹ ta k ¿e za sto so wa nie przy po ¿a rach
gru py A, pod nosz¹c sku te cz noœæ ga œ nicz¹ wody.

W zak³ado wych stra ¿ach po ¿a r nych do mi nuj¹ spe cy fi cz ne œro d ki do ga sze nia
cie czy pa l nych, za rów no po la r nych jak i nie po la r nych. W Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po -
¿a r nej jak rów nie¿ w ocho t ni czych stra ¿ach po ¿a r nych sto su je siê ra czej œro d ki
syn te ty cz ne, po nie wa¿ po zwa laj¹ na wy ko rzy sta nie sa me go œro d ka, jego roz two -
ru i pia ny do ró ¿ nych ce lów.

Ob szar dla któ re go Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na jest zo bo wi¹zana za pe w niæ bez -
pie cze ñ stwo jest sta le zwiê ksza ny. Co raz czê œciej jed no stki ochro ny prze ciwpo ¿a -
ro wej musz¹ in ter we nio waæ w za kre sie ra tow ni c twa che mi cz ne go i bio logi cz ne -
go. Wzra sta ry zy ko po ja wia nia siê zja wisk zwi¹za nych z uwo l nie niem
szko d li wych i nie bez pie cz nych sub stan cji, któ rych przy czyn¹ s¹ ka ta stro fy, awa -
rie, nie szczê œli we wy pa d ki lub ce lo we dzia³anie lu dzi. Stra¿ po ¿a r na jako pod -
miot wiod¹cy w ta kich sy tu a cjach kry zy so wych ma mo ¿ li wo œci pod jê cia dzia³añ
od ka ¿aj¹cych i ne u tra li zuj¹cych. Jest wy po sa ¿o na w od po wied ni sprzêt i ar ma tu -
rê. Po sia da ubra nia ochron ne, che mood po r ne oraz inne po trze b ne ele men ty
ochro ny indy widu a l nej ra to w ni ków. Ma ta k ¿e wy pra co wa ne od po wied nie pro ce -
du ry dzia³ania, dziê ki któ rym mo¿e podj¹æ sku teczn¹ in ter we ncjê.

W tej sy tu a cji po wsta je py ta nie czy jest mo ¿ li woœæ roz sze rze nia za kre su
dzia³añ w sto sun ku do tych sy tu a cji przy u¿y ciu te ch ni ki pia no wej. Wpro wa dze -
nie œro d ków od ka ¿aj¹cych i ne u tra li zuj¹cych do pia ny zwiê ksza ich mo ¿ li wo œci
dzia³ania i u³atwia ich za sto so wa nie. Po twier dza to sze reg ba dañ, któ re zo sta³y
do ty ch czas prze pro wa dzo ne. Naj pro stszym wa rian tem te ch no lo gii pia no wej
by³oby do da wa nie do ty po wych, do stê p nych œro d ków pia no twó r czych sub stan cji 
od ka ¿aj¹cych. Nie ste ty wiê kszoœæ z do stê p nych œro d ków od ka ¿aj¹cych to nie bez -
pie cz ne i agre sy w ne che mi ka lia, nie rza d ko si l nie kwa œ ne, za sa do we lub ut le -
niaj¹ce. Stwa rzaj¹ one za gro ¿e nie dla ca³ego oto cze nia w szcze gó l no œci dla zdro -
wia i ¿y cia lu dzi oraz œro do wi ska na tu ral ne go. 



Ist nie je jed nak gru pa zwi¹zków, któ re po mi mo udo wo d nio nych w³aœci wo œci
bio bó j czych i bio sta ty cz nych nie od dzia³uj¹ tak ne ga ty w nie na zdro wie lu dzi czy
œro do wi sko na tu ra l ne. Na le¿¹ do niej ka tio no we zwi¹zki po wie rzch nio wo czyn -
ne, a w szcze gó l no œci czwa rto rzê do we sole amo nio we. Wy ma ga ne jest jed nak
spra w dze nie czy pia ny wy two rzo ne z do da t ka mi tych sub stan cji bêd¹ za cho wy -
wa³y swo je w³aœci wo œci na akce pto wa l nym po zio mie.

1. Cha ra kte ry styka pró bek i me to da ba da w cza
Do ba dañ wy bra no kon cen tra ty pia no twó r cze, któ re re pre zen tuj¹ trzy naj po -

wszech niej u¿y wa ne gru py œro d ków pia no twó r czych:
– Stha mex F-15 (œro dek pia no twó r czy typu S),
– Fi ni flam A3F (œro dek pia no twó r czy typu AFFF),
– Pro flon FP3 (œro dek pia no twó r czy typu FP).

Do da wa no do nich dwa pre pa ra ty fi r my Bren n tag Pol ska Sp. z o.o., za wie -
raj¹ce su r fa ktan ty ka tio no we o po twier dzo nych w³aœci wo œciach bio bó j czych
i bio sta ty cz nych:
– Ar qu ad MCB-50,
– Ar qu ad 16-50.

Ba da nia zo sta³y wy ko na ne me tod¹ ubi ja nia. Jest to pod sta wo wy spo sób wstêp -
nych po mia rów zdo l no œci pia no twó r czej i trwa³oœci pia ny. Me to da ubi ja nia nie
jest me tod¹ znor ma li zo wan¹, a jej wy ni ki nie s¹ po wta rza l ne. Po mi mo tego w sy -
tu a cji, kie dy jed na oso ba wy ko nu je wszy stkie czyn no œci i po mia ry, mo ¿ na uz naæ
j¹ za dobr¹ me to dê po rów nawcz¹. Zdo l noœæ pia no twórcz¹ okre œla no na pod sta -
wie ob jê to œci pia ny, któ ra prze li cza na by³a na wa r toœæ li cz by spie nie nia Ls.
Trwa³oœæ pia ny wy zna cza no na pod sta wie cza su po³ów ko we go wy cie ka nia roz -
two ru pia no twór cze go z pia ny W1/2.

Ba da nie roz po czy na³o siê od sporz¹dze nia pró b ki roz two ru. Do 1 dm3 wody
wo do ci¹go wej o tem pe ra tu rze 20°C ±2°C w zle w ce, do da wa no œro dek pia no twó r -
czy oraz pre pa rat za wie raj¹cy ka tio no we zwi¹zki po wie rzch nio wo czyn ne, tak
aby otrzy maæ roz twór o za da nym stê ¿e niu. W dru giej czê œci od mie rza no za po -
moc¹ cy lin dra mia ro we go 100 cm3 roz two ru i wle wa no pró b kê do cy lin dra o po -
je mno œci 1000 cm3. Na stê p nie za po moc¹ per foro wa ne go kr¹¿ka osa dzo ne go na
prê cie wy ko ny wa no sze œ æ dzie si¹t ru chów posu wisto -zwro t nych z czê stot li wo œci¹ 
je den ruch na se kun dê, w celu wy two rze nia pia ny w cy lin drze. Ruch mie szad³em
by³ wy ko ny wa ny w ten spo sób, aby za ka ¿ dym ra zem kr¹¿ek mie szad³a wy do sta -
wa³ siê ponad po ziom wy two rzo nej pia ny, a na stê p nie do cho dzi³ do dna cy lin dra. 
Po za ko ñ cze niu spie nia nia wyj mo wa no mie szad³o i uru cha mia no po miar cza su.
Od czy ty wa no ta k ¿e ob jê toœæ pia ny (Vp) z dok³ad no œci¹ do 10 cm3, któr¹ prze li -
cza no na wa r toœæ li cz by spie nie nia (Ls), dziel¹c od czy tan¹ ob jê toœæ pia ny przez
pocz¹tkow¹ ob jê toœæ roz two ru (100 cm3). Czas mie rzo no do mo men tu, gdy wy -
dzie lo ny z pia ny roz twór osi¹gnie za zna czo ny na cy lin drze mia ro wym po ziom
oz na czaj¹cy 50 cm3. Czas ten by³ wa r to œci¹ po³ów kow¹ wy two rzo nej pia ny
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(W1/2). Pro ce du ra ba da w cza by³a prze pro wa dzo na dla roz two rów sporz¹dzo -
nych bez po œred nio przed jej wy ko na niem oraz trzy dzie œci mi nut po sporz¹dze -
niu roz two rów. Mia³o to na celu po rów na nie czy wyd³u¿o ny czas, w któ rym  su r -
fa ktan ty ka tio no we bêd¹ re a go wa³y z po zo sta³ymi sk³ad ni ka mi roz two ru,
wp³ynie do da t ko wo na ba da ne w³aœci wo œci pia ny. Dla ka ¿ de go œro d ka pia no -
twór cze go wy ko na no  po mia ry z do da t kiem pie r wsze go a na stê p nie dru gie go pre -
pa ra tu. Pie r wszy po miar by³ wy ko ny wa ny za wsze dla czy ste go roz two ru œro d ka
pia no twór cze go. Ko le j ne 6 po mia rów od po wia da³o ka ¿ dej z przy jê tej za wa r to œci
do da t ku ba zuj¹cego na ka tio no wych zwi¹zkach po wie rzch nio wo czyn nych.

2. Ana li za wy ni ków
Uzy ska ne wy ni ki ba dañ po ka zuj¹ wy ra Ÿ nie, ¿e do da wa ne do roz two rów pia -

no twó r czych pre pa ra ty wy wie raj¹ ne ga ty w ny wp³yw na w³aœci wo œci wszy stkich
pian wy two rzo nych w tra kcie prze pro wa dzo nych ba dañ. Wp³yw ten na le ¿y
t³uma czyæ zwi¹zkiem po miê dzy anio no wy mi zwi¹zka mi po wie rzch nio wo czyn -
ny mi za wa r ty mi w œro d kach pia no twó r czych a sur fa ktan ta mi ka tio no wy mi, któ -
re s¹ pod sta wo wy mi sk³ad ni ka mi do da t ków Ar qu ad 16-50 i Ar qu ad MCB-50.
Re a guj¹ one ze sob¹ tworz¹c pary jo no we. Na stê p stwem tego jest zmnie j sze nie
ilo œci po je dyn czych jo nów w wa r stwie adso r pcy j nej co w kon se k wen cji pro wa dzi
do ogra ni cze nia gru bo œci wa r stwy adso r pcy j nej i ob ni ¿e nia sta bi l no œci pia ny.
W wy ni ku tych pro ce sów zdo l noœæ pia no twó r cza ta kie go roz two ru ule ga zna cz -
ne mu po go r sze niu. 

Za wa r toœæ anio no wych su r fa ktan tów w œro d kach pia no twó r czych ró ¿ nych ty -
pów jest od mien na. Dla te go te¿ po ziom ne ga tyw ne go od dzia³ywa nia na w³aœci -
wo œci pian wy twa rza nych z ró ¿ ne go ro dza ju œro d ków pia no twó r czych bê dzie
inny. Po twier dzaj¹ to prze pro wa dzo ne ba da nia. Spo œród trzech ba da nych œro d -
ków pia no twó r czych naj wiê cej anio no wych zwi¹zków po wie rzch nio wo czyn -
nych za wie ra³ œro dek pia no twó r czy typu S dla te go w tym przy pa d ku wi daæ naj -
wiê kszy wp³yw do da wa nych pre pa ra tów. Re zu l ta ty ba dañ dla œro d ków typu
AFFF i FP, w sk³ad zie któ rych zna j du je siê zde cy do wa nie mniej AZPC po ka -
zuj¹, ¿e wp³yw su r fa ktan tów ka tio no wych na w³aœci wo œci pian z nich wy twa rza -
nych jest od po wie d nio mnie j szy.

Jest jed nak mo ¿ li we uni k niê cie tak ra dy kal ne go po go r sze nia siê w³aœci wo œci
pian wraz z za cho wa niem ich w³aœci wo œci bio bó j czych. Mo ¿ na to osi¹gn¹æ po -
przez za sto so wa nie jako g³ów ne go sk³ad ni ka œro d ka pia no twór cze go in ne go typu 
zwi¹zku po wie rzch nio wo czyn ne go np. amfo tery cz ne go. Do wo dy na to po da je
li te ra tu ra [9], a ta k ¿e prze pro wa dzo ne ba da nia spe cja l ne go kon cen tra tu pia no -
twór cze go, w któ rym anio no we su r fa ktan ty zast¹pio no amfo tery cz ny mi zwi¹zka -
mi po wie rzch nio wo czyn ny mi.
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Wnio ski

Ana li zuj¹c otrzy ma ne wy ni ki ba dañ, a ta k ¿e do stêpn¹ li te ra tu rê przed mio tu,
mo ¿ na wy sun¹æ na stê puj¹ce wnio ski:
1. Wp³yw na wet nie wie l kich do da t ków œro d ków ka tio no wo czyn nych na roz -

two ry œro d ków pia no twó r czych typu S jest bar dzo si l ny. Zna cz ne mu ob ni ¿e -
niu ule ga zw³asz cza trwa³oœæ pian wy two rzo nych z ta kich mie sza nin.

2. Wp³yw do da t ków za wie raj¹cych ka tio no we zwi¹zki po wie rzch nio wo czyn ne
na pia ny wy twa rza ne ze œro d ków typu AFFF i FP jest zna cz nie mnie j szy. 

3. We wszy stkich ba da nych przy pa d kach wiê kszy wp³yw na pia ny mia³ pre pa rat 
Ar qu ad MCB-50.

4. Po go r sze nie w³aœci wo œci pian wy twa rza nych z ba da nych œro d ków pia no twó r -
czych z do da t ka mi pre pa ra tów za wie raj¹cych ka tio no we zwi¹zki po wie rzch -
nio wo czyn ne wy ni ka z za wa r to œci su r fa ktan tów anio no wych w roz two rach
œro d ków pia no twó r czych, dla te go te¿ mnie j szy jest wp³yw na œro d ki typu
AFFF i FP. Za wie raj¹ one zde cy do wa nie mniejsz¹ iloœæ anio no wych
zwi¹zków po wie rzch nio wo czyn nych w po rów na niu ze œro d ka mi typu S.

5. Pia ny typu AFFF i FP mog³yby byæ no œ ni ka mi ka tio no wych zwi¹zków po -
wie rzch nio wo czyn nych u¿y wa nych jako sub stan cje bio bó j cze, bior¹c pod
uwa gê za cho wa nie zdo l no œci do spie nia nia i nie wie l ki spa dek trwa³oœci pia ny.

6. Po mi mo bar dzo si l ne go wp³ywu ka tio no wych zwi¹zków po wie rzch nio wo
czyn nych na trwa³oœæ i li cz bê spie nie nia pian wy two rzo nych ze œro d ka typu S, 
mo ¿ na w przy pa d ku za sto so wa nia do da t ku Ar qu ad 16-50 uzy skaæ wa r to œci
ba da nych pa ra me trów na akce pto wa l nym po zio mie dla pia ny do ce lów de -
kon tami na cji.

7. Od rê b ne go po twier dze nia wy ma ga jed nak mo ¿ li woœæ za cho wa nia zdo l no œci
bio bó j czych su r fa ktan tów ka tio no wych w roz two rach œro d ków pia no twó r -
czych typu AFFF i FP.

8. Za sto so wa nie roz two rów pia no twó r czych ty po wych œro d ków z do da t ka mi ka -
tio no wych zwi¹zków po wie rzch nio wo czyn nych tego typu o w³aœci wo œciach
bio bó j czych, po zwo li³oby na zmnie j sze nie ko sztów de kon tami na cji pro wa -
dzo nej przy u¿y ciu te ch nik pia no wych. 
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£ukasz ZUBEK

pro mo tor: bryg. dr in¿. Mi ros³aw SOBOLEWSKI

Ba da nia wp³ywu wy bra nych in hi bi to rów
na pa ra me try wy bu chu py³u drze w ne go

Ponad 70% py³ów wy twa rza nych oraz wyko rzy sty wa nych w pro ce sach prze -
mys³owych wy ka zu je w³aœci wo œci pa l ne. Dy na mi ka prze bie gu wy bu chu py³u,
a za tem i za kres po wsta³ych sku t ków uwa run ko wa ne s¹ wie lo ma czyn ni ka mi.
Ogó³ dete r mi nan tów mo ¿ na kla sy fi ko waæ we dle czte rech pod sta wo wych kry te -
riów, do któ rych na le¿¹: w³aœci wo œci py³u, cha ra kte ry styka prze strze ni wy bu -
cho wej, ce chy ini cja to ra wy bu chu oraz w³aœci wo œci wy bu cho we mie sza ni ny. Iner -
to wa nie at mo s fer wy bu cho wych oraz t³umie nie wy bu chów py³owych po przez
wpro wa dze nie do dat ko we go czyn ni ka we wcze s nej fa zie roz wo ju pro ce su spa la -
nia na le¿¹ do efe kty w nych form ochro ny przed ne ga tyw ny mi sku t ka mi wy bu -
chu. Jak wska zu je li te ra tu ra przed mio tu obe cnoœæ do da t ków ine r tuj¹cych
wp³ywa bez po œred nio na prze bieg oraz dy na mi kê wy bu chu pa l nych mie sza nin
py³owo- po wie trz nych. Zwi¹zki te od dzia³uj¹c bez po œred nio na dro dze fi zy cz nej
oraz che mi cz nej na cz¹stki py³u oraz p³omieñ mo dy fi kuj¹ prze bieg po szcze gó l -
nych cha ra kte ry styk wy bu cho wo œci, na przyk³ad obe cnoœæ do da t ków ine r tu -
j¹cych w ob³okach py³ów sku t ku je ob ni ¿e niem wa r to œci ma ksy mal ne go ci œ nie -
nia wy bu chu pmax i ma ksy ma l nej szy b ko œci na ra sta nia ci œ nie nia wy bu chu
(dp/dt)max oraz pod wy ¿sze niem do lnej gra ni cy wy bu cho wo œci czy mi ni ma l nej
ene r gii zap³onu.

Cel g³ówny pra cy sta no wi³o okre œle nie za sad no œci za sto so wa nia wy bra nych
in hi bi to rów do t³umie nia wy bu chów py³u drze w ne go. Jej pro ble ma ty ka sku pia
siê wokó³ od po wie dzi na py ta nie: czy oraz je œli tak to w ja kim sto p niu me to dy ka
ba da nia wy bu cho wo œci ob³oków py³ów mo¿e pos³u¿yæ do okre œla nia wp³ywu wy -
bra nych in hi bi to rów na prze bieg jego pod sta wo wych cha ra kte ry styk. Szcze -
gó³owe pro ble my ba da w cze pra cy sku pia³y siê wokó³ do bo ru za kre su stê ¿eñ py³u
i in hi bi to rów, spo so bów wpro wa dza nia in hi bi to rów do ob³oku py³owo- powie trz -
ne go oraz me to do lo gii opra co wa nia uzy ska nych wy ni ków. Za kres przed mio to wy 
pra cy obe j mu je po mia ry pro fi li ci œ nie nia wy bu chu oraz szy b ko œci na ra sta nia ci œ -
nie nia wy bu chu przy ró ¿ nych do da t kach pro szków ga œ ni czych i in nych py³ów
o w³aœci wo œciach inhi bi cy j nych. Ogó³ za gad nieñ i tre œci s³u¿¹cych re a li za cji ce -
lów ni nie j szej pra cy dy p lo mo wej po dzie lo no na czêœæ te o re tyczn¹ oraz eks pe ry -
men taln¹. 

Czêœæ te o re tyczn¹ opra co wa no w opa r ciu o me to dê ana li zy li te ra tu ry przed -
mio tu i syn te zy. W pie r wszym roz dzia le do ko na no wpro wa dze nia w te ma ty kê
pra cy oraz omó wio no wy bra ne cha ra kte ry styki wy bu cho wo œci ob³oków py³ów.



W dru gim roz dzia le scha rakte ryzo wa no za gro ¿e nia wy bu cho we wy stê puj¹ce
w prze strze niach, w któ rych ist nie je mo ¿ li woœæ wy two rze nia siê ob³oków
py³owo- po wie trz nych, przed sta wio no wy bra ne dete r mi nan ty wy bu cho wo œci
oraz me cha ni z my od dzia³ywa nia in hi bi to rów na pro ces spa la nia i wy bu chu.
W trze cim roz dzia le pra cy przy wo³ano i omó wio no doty ch cza so we ba da nia
w dzie dzi nie wy bu cho wo œci ob³oków py³ów oraz sku te cz no œci sto so wa nych
w pra kty ce in hi bi to rów.

Ba da niom ekspe rymen ta l nym pod da no py³ po wsta³y w wy ni ku cy kli no wa nia
dre w na so s no we go. Py³ so s no wy z uwa gi na swo je w³aœci wo œci wy bu cho we sta no -
wi isto t ny czyn nik za gra ¿aj¹cy bez pie cze ñ stwu za rów no za so bów lu dz kich jak
i ma te ria l nych wie lu przed siê biorstw, za j muj¹cych siê szero koro zu mia nym prze -
twó r stwem dre w na so s no we go, co sta no wi³o g³ówne kry te rium wy bo ru tego
py³u.

Sk³ad che mi cz ny oraz rozk³ad zia r no wy in hi bi to ra sta no wi¹ g³ówne dete r mi -
nan ty me cha ni z mów od dzia³ywa nia jego dro bin na cz¹stki py³u oraz pro pa ga cjê
p³omie nia, od wy stê po wa nia któ rych w isto cie uza le ¿ nio na jest ich sku te cz noœæ.
Bior¹c pod uwa gê po wy ¿sze kry te ria do ba dañ wyse le kcjo nowa no na stê puj¹ce in -
hi bi to ry: pro szek ga œ ni czy FOREX C, któ re go pod sta wo wy sk³ad nik sta no wi
wo do ro wê glan sodu Na HCO3, pro szek ga œ ni czy ABC Fa vo rit X90, któ re go pod -
sta wo wy sk³ad nik sta no wi orto fo s fo ran jed noa mo no wy NH4H2PO4, pro szek ga œ -
ni czy BC 101 K, sk³adaj¹cy siê w g³ów nej mie rze z wodo ro wê gla nu po ta su
KHCO3 oraz prze ciwwy bu cho wy py³ ka mien ny, któ re go pod sta wo we sk³ad ni ki
sta no wi¹ wê glan wa p nia Ca CO3 i wê glan ma g ne zu MgCO3.

W celu okre œla nia wp³ywu wy bra nych in hi bi to rów na wy bu cho woœæ py³u so s -
no we go wy ko na no do œwia d cza nia z wy ko rzy sta niem sta no wi ska do ba dañ cha rak -
te ry styk wy bu cho wo œci ob³oków py³ów zgod ne go z norm¹ PN-EN 14034. Oce ny
od dzia³ywa nia do ko ny wa no przy zmien nym oraz sta³ym stê ¿e niu pa l ne go py³u.
W pie r wszej czê œci, na pod sta wie okre œlo nej wcze œ niej do lnej gra ni cy wy bu cho -
wo œci (DGW), któ rej wa r toœæ wy nios³a 30 g/m3, do ko ny wa no po mia rów wp³ywu
FOREXU C na pa ra me try wy bu cho wo œci py³u so s no we go w stê ¿e niach 2xDGW, 
4xDGW, 8xDGW oraz 12xDGW. Na stê p nie ko rzy staj¹c otrzy ma nych wy ni ków
wy bra no jed no stê ¿e nie py³u so s no we go (8xDGW) oraz prze pro wa dzo no ba da -
nia sku te cz no œci po zo sta³ych trzech in hi bi to rów. G³ów nym dete r mi nan tem do -
bo ru tego stê ¿e nia by³a wy so ka dy na mi ka prze bie gu wy bu chu oraz wy so ka wa r -
toœæ osi¹gniê te go ci œ nie nia. Do ce lów ana li zy wp³ywu wy bra nych in hi bi to rów na
wy bu cho woœæ py³u so s no we go pos³u¿y³y dwie pod sta wo we cha ra kte ry styki wy -
bu cho wo œci: zare je stro wa na przez apa ra tu rê po mia row¹ za le ¿ noœæ prze bie gu po -
wsta³ego w wy ni ku wy bu chu ci œ nie nia od cza su oraz wy kres krzy wych po chod -
nej ci œ nie nia po cza sie sporz¹dzo ne dla ka ¿ de go z prze pro wa dzo nych po mia rów.
Ponad to na pod sta wie po wy ¿szych za le ¿ no œci wy zna czo no wa r to œci ma ksy ma l ne
tych cha ra kte ry styk Pmax oraz (dp/dt)max, oraz wy kre œlo no ich wa r toœæ w fun k -
cji stê ¿e nia in hi bi to ra.
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Odwo³uj¹c siê do wy ni ków pie r wszej czê œci ba dañ ekspe rymen ta l nych na le ¿y
pod kre œliæ, i¿ iloœæ FOREXU C nie zbêd na do zine r to wa nia py³u so s no we go jest
œci œle uza le ¿ nio na od jego stê ¿e nia. Z prze pro wa dzo nych ba dañ wy ni ka, ¿e im
wiê ksza wy bu cho woœæ py³u so s no we go, mie rzo na wa r to œcia mi Pmax oraz
(dp/dt)max, tym wiê ksza iloœæ in hi bi to ra jest nie zbêd na do unie mo¿ li wie nia po -
wsta nia jego wy bu chu. Wy nik pie r wszej czê œci ba dañ ekspe rymen ta l nych wy ka -
za³y ponad to, ¿e wa r to œci ma ksy mal ne go zmie rzo ne go ci œ nie nia Pmax oraz ma k -
sy ma l nej szy b ko œci na ra sta nia ci œ nie nia wy bu chu (dp/dt)max nie za le¿¹ li nio wo
od stê ¿e nia ba da ne go in hi bi to ra.

In hi bi to ry pod da ne ba da niom w dru giej czê œci wy ka za³y zró ¿ ni co wan¹ sku te -
cz noœæ w za kre sie ine r to wa nia wy bu chów py³u so s no we go. Naj le p sze w³aœci wo -
œci in hi bi cyj ne wy ka za³ pro szek ABC Fa vo rit X90, któ re go stê ¿e nie unie mo ¿ li -
wiaj¹ce po wsta nie wy bu chu wy nios³o 7,6 g/20 dm3. W po rów na niu do po zo sta -
³ych pro szków ga œ ni czych, na wa ¿ ka ine r tuj¹ca pro szku ABC Fa vo rit X90 sta no -
wi³a oko³o 81% stê ¿e nia ine r tuj¹cego FOREXU C oraz 49% py³u ka mien ne go
prze ciwwy bucho we go. Wy so ka sku te cz noœæ orto fos fo ra nu jed noa mono we go
mo¿e byæ uza sa d nio na prze de wszy stkim me cha ni z mem jego od dzia³ywa nia
pod czas dyna mi cz ne go pro ce su spa la nia py³u so s no we go, nie mniej jed nak do ko -
na nie szcze gó³owej cha ra kte ry styki tego za gad nie nia jest ci¹gle przed mio tem
wie lu pro wa dzo nych w tym za kre sie ba dañ na uko wych. 

Prze pro wa dzo ne ba da nia eks pery men tal ne wy ka za³y, ¿e wyse le kcjo nowa ne
do da t ki s¹ sku te cz ny mi inhi bi to ra mi pro ce sów wy bu chu py³u so s no we go.
Ponad to sk³ad che mi cz ny in hi bi to ra sta no wi je den z pod sta wo wych czyn ni ków
wa run kuj¹cych jego efe kty w noœæ. Do da t ki wy ka zuj¹ce w³aœci wo œci che mi cz ne go 
od dzia³ywa nia na p³omieñ, któ rych obe cno œci w œro do wi sku wy bu chu to wa -
rzysz¹ zja wi ska in hi bi cji ho mo fa zo wej oraz hete ro fa zo wej cha ra kte ry zuj¹ siê zde -
cy do wa nie wiêksz¹ sku te cz no œci¹, ni¿ œro d ków, któ rych od dzia³ywa nie ogra ni -
cza siê je dy nie do me cha ni z mów fi zy cz nych, ta kich jak ba da ny py³ ka mien ny
prze ciwwy bu cho wy. Ba da nia do wiod³y rów nie¿, ¿e pro ce sy in hi bi cji dy na mi cz -
nych re a kcji spa la nia nie ogra ni czaj¹ siê je dy nie do re du kcji wa r to œci ma ksy mal -
ne go ci œ nie nia wy bu chu Pmax oraz ma ksy ma l nej szy b ko œci na ra sta nia ci œ nie nia
wy bu chu (dp/dt)max, lecz ponad to sku te cz nie mo dy fi kuj¹ dy na mi kê i prze bieg
wy bra nych cha ra kte ry styk wy bu cho wo œci. Wa r to rów nie¿ za zna czyæ, ¿e otrzy -
ma ne wy ni ki ko re spon duj¹ z da ny mi lite ratu ro wy mi w za kre sie sze re gu sku te cz -
no œci po szcze gó l nych in hi bi to rów. Nie mniej jed nak ró ¿ ni ce wy zna czo nych mi -
ni ma l nych stê ¿eñ ine r tuj¹cych po szcze gó l nych in hi bi to rów wska zuj¹ na
po trze bê pro wa dze nia da l szych ba dañ na uko wych z wy ko rzy sta niem do stê p nych 
me tod ba da w czych, z uw z glêd nie niem ba dañ w wiê kszych ob jê to œciach i na
wiêksz¹ skalê.

Pro ble ma ty ka za gro ¿eñ wy bu cho wych py³u so s no we go oraz ogra ni cza nia ich
sku t ków do da t ka mi in hi bi tuj¹cymi jest za gad nie niem bar dzo roz leg³ym. Nie -
mniej jed nak wy zna cze nie spo so bu od dzia³ywa nia wy bra nych in hi bi to rów na
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prze bieg cha ra kte ry styk wy bu cho wo œci sta no wi pod sta wê do pro wa dze nia da l -
szych ba dañ na uko wych w tym za kre sie.
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