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Demonstrator oprogramowania wspomagaj¹cy
tworzenie planów zarz¹dzania kryzysowego na
poziomie województwo, powiat, gmina – czêœæ 2.
Funkcjonalnoœæ oprogramowania Risko1
Demonstrator of Software Supporting the Process
of Making Crisis Management Plans at the Level
of Province, District, Commune – 2st part.
Software Functionality of the Risko
Streszczenie
Artyku³ stanowi kontynuacjê opracowania zaprezentowanego w Zeszytach Naukowych, nr 53/2015 pt. Demonstrator oprogramowania wspomagaj¹cy tworzenie
planów zarz¹dzania kryzysowego na poziomie województwo, powiat, gmina
– czêœæ 1. Autorzy, nawi¹zuj¹c do treœci wskazanych w punkcie pi¹tym nadmienionego artyku³u, bardzo szczegó³owo omawiaj¹ poszczególne funkcjonalnoœci oprogramowania – kroki, których wykonanie determinuje powodzenie osi¹gniêcia celu
koñcowego – sporz¹dzenia planu zarz¹dzania kryzysowego na jednym z trzech poziomów: województwa, powiatu lub gminy.
S³owa kluczowe: zarz¹dzanie kryzysowe, plany zarz¹dzania kryzysowego,
demonstrator oprogramowania do wspomagania tworzenia planów zarz¹dzania
kryzysowego, funkcjonalnoœæ oprogramowania, Risko

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

Artyku³ zosta³ przygotowany w ramach realizacji projektu pt. Zintegrowany system budowy planów zarz¹dzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne realizowany na rzecz
obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa ze œrodków Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju,
Nr DOBR/0016/R/ID2/2012/03.
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Wprowadzenie
Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej (SGSP) jest cz³onkiem konsorcjum
o charakterze naukowo-przemys³owym realizuj¹cego projekt na rzecz bezpieczeñstwa i obronnoœci pt. Zintegrowany system budowy planów zarz¹dzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne. Wœród oczekiwanych
efektów koñcowych realizowanego projektu znalaz³o siê opracowanie koncepcji i projektu technicznego oprogramowania wspomagaj¹cego tworzenie planów zarz¹dzania kryzysowego na poziomie województwa2, powiatu oraz gminy,
a w ostatecznym rozrachunku opracowanie demonstratora oprogramowania
wspomagaj¹cego tworzenie planów zarz¹dzania kryzysowego z wykorzystaniem metodyki wytwórczej zgodnej z CMMI 3. W ramach projektu za³o¿ono
równie¿ przeprowadzenie serii testów wewnêtrznych i zewnêtrznych, w oparciu o plany testów i udzielony instrukta¿ do przeprowadzania testów, przy wykorzystaniu dostêpnego œrodowiska testowego. Zasadniczym celem ich organizacji jest weryfikacja poprawnoœci funkcjonowania demonstratora oprogramowania Risko, sprawdzenie poprawnoœci dzia³ania oprogramowania, jego funkcjonalnoœci i intuicyjnoœci obs³ugi.
Prezentowany artyku³ poœwiêcony zosta³ szczegó³owej charakterystyce oprogramowania Risko, stanowi¹cego efekt pracy konsorcjum i ma s³u¿yæ wskazaniu
poszczególnych funkcjonalnoœci oprogramowania, w rzeczywistoœci sk³adaj¹cych siê na kolejne kroki pozwalaj¹ce na utworzenie planu zarz¹dzania kryzysowego.

1. Aplikacja Risko – idea tworzenia
Obowi¹zek tworzenia planów zarz¹dzania kryzysowego przez organy
zarz¹dzania kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji publicznej
nak³ada ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym3. Plany te
w okreœlonych warunkach musz¹ podlegaæ systematycznej aktualizacji, nie rzadziej ni¿ co dwa lata. Czynnoœæ ta z jednej strony anga¿uje organy administracji
publicznej, z drugiej zaœ podmioty przewidziane do realizacji przedsiêwziêæ
okreœlonych w planie zarz¹dzania kryzysowego w zakresie ich kompetencji.
Równoczeœnie plany zarz¹dzania kryzysowego podlegaj¹ uzgodnieniom z kierownikami jednostek organizacyjnych planowanych do wykorzystania przy realizacji przedsiêwziêæ zdefiniowanych w planie w zakresie ich kompetencji4. Zatwierdzenie planu lub jego aktualizacja w rzeczywistoœci stanowi¹ proces, który
trawa niejednokrotnie od kilku do kilkunastu miesiêcy i polega na przekazywa2

M. Gikiewicz, Analiza porównawcza planów zarz¹dzania kryzysowego na szczeblu wojewódzkim, Zeszyty Naukowe SGSP 2012, nr 44.
3
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (DzU z 2007 r., nr 89 poz. 590
z póŸn. zm.), art. 5, ust. 1.
4
R. Wróbel, M. Mytkowska, Ochrona infrastruktury krytycznej a obowi¹zek opracowania planów
i programów wynikaj¹cy z ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym, Zeszyty doktoranckie AON 2012, nr 2.
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niu planów z jednych r¹k do drugich – od instytucji do instytucji. Maj¹c na uwadze zdefiniowane powy¿szej wymagania i fakty, autorzy opracowania wchodz¹cy
w sk³ad konsorcjum SGSP-AON-ZOSP-CNBOP-ASSECO postanowili przyst¹piæ do przygotowania koncepcji, za³o¿eñ demonstratora oprogramowania do
wspomagania tworzenia planów zarz¹dzania kryzysowego na poziomie województwo, powiat, gmina, a nastêpnie do jego utworzenia i przetestowania w warunkach rzeczywistych na potencjalnych u¿ytkownikach koñcowych. Zdefiniowana
inicjatywa wyda³a siê szczególnie cenna w obliczu zainteresowania rezultatami
przez ministrów w³aœciwych do spraw administracji publicznej oraz spraw wewnêtrznych. Dociekliwoœæ wymienionych ministrów podejmowanym zakresem
badañ wydaje siê nie byæ przypadkowa, wszak minister w³aœciwy do spraw administracji publicznej, w uzgodnieniu z ministrem w³aœciwym do spraw wewnêtrznych oraz po zasiêgniêciu opinii dyrektora Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa, wydaje, w drodze zarz¹dzenia, wojewodom, wytyczne do wojewódzkich
planów zarz¹dzania kryzysowego5.
Zarys mo¿liwoœci oprogramowania Risko w procesie wspomagania tworzenia
planów zarz¹dzania kryzysowego autorzy zaprezentowali w pierwszej czêœci
opracowania6. Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê, i¿ prezentowana aplikacja poza
funkcj¹ automatycznego generowania planów zarz¹dzania kryzysowego na podstawie wprowadzonych informacji pozwala na gromadzenie danych w formie repozytorium (dane o wszystkich zagro¿eniach, zasobach, procedurach i planach
w jednym miejscu i czasie), a tak¿e stanowi platformê wymiany informacji kryzysowych (komunikaty o zagro¿eniach innych jednostek administracyjnych oraz
wspó³dzielona baza pojêæ i aktów prawnych).

2. Konfiguracja oprogramowania
Konfiguracja oprogramowania stanowi kluczowy element okreœlaj¹cy zakres
mo¿liwoœci korzystania z funkcjonalnoœci oprogramowania Risko. Koncepcja
tworzenia oprogramowania zak³ada poziomowanie uprawnieñ zgodnie z zasad¹
„stosownie do posiadanych kompetencji”. W oprogramowaniu mo¿na pracowaæ
na jednym z czterech poziomów uprawnieñ jako:
l
administrator,
l
administrator regionalny,
l
planista,
l
czytelnik.

5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu…, op. cit., art. 14, ust. 3. oraz W. Skomra,
Zarz¹dzanie kryzysowe – praktyczny poradnik po nowelizacji ustawy, Wyd. Presscom Sp. z o.o.,
Wroc³aw 2010.
6
M. Gikiewicz, R. Wróbel, Demonstrator oprogramowania wspomagaj¹cy tworzenie planów
zarz¹dzania kryzysowego na poziomie województwo, powiat, gmina – czêœæ 1, Zeszyty Naukowe SGSP
2015, nr 53 (1).
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Ka¿dy ze wskazanych u¿ytkowników posiada zró¿nicowany zakres mo¿liwoœci ingerowania w oprogramowanie i korzystania z jego mo¿liwoœci. Funkcja
administratora daje najwiêcej uprawnieñ, pozwala na ingerencjê w poszczególne
katalogi oprogramowania (np. dodawanie nowych elementów, usuwanie i edycja
ju¿ istniej¹cych). Równoczeœnie pozwala na definiowanie zakresu uprawnieñ pozosta³ych u¿ytkowników. Funkcja ta jest dedykowana podmiotowi, który
w przysz³oœci bêdzie pe³niæ rolê technicznego administratora oprogramowania
Risko. Mniej uprawnieñ posiada administrator regionalny, który sprawuje merytoryczny nadzór nad informacjami zamieszczanymi przez osoby tworz¹ce plan
zarz¹dzania kryzysowego. Uprawnienia planisty pozwalaj¹ na przygotowanie
planu zarz¹dzania kryzysowego, przy czym zakres jego uprawnieñ jest zdefiniowany z poziomu administratora. Zalogowanie na konto czytelnika pozwala g³ównie na wyszukiwanie i bie¿¹ce œledzenie zawartych w systemie informacji, bez
mo¿liwoœci ingerowania w ich zawartoœæ. Z zasady funkcja ta ma byæ wykorzystywana przez jednostki zobowi¹zane do konsultowania planów w zakresie ich
dotycz¹cym w trybie okreœlonym w ustawie.
Modu³ konfiguracyjny s³u¿¹cy do poziomowania uprawnieñ, dodatkowo
umo¿liwia korzystanie przez wszystkich u¿ytkowników, niezale¿nie od posiadanych uprawnieñ wyszukanie dowolnego u¿ytkownika zarejestrowanego w systemie wed³ug okreœlonego kryterium, którym mo¿e byæ: imiê, nazwisko, status
(aktywny/nieaktywny), rola (administrator, administrator regionalny, planista,
czytelnik), jednostka administracyjna (konkretne województwo, powiat, czy
gmina).

Rys. 1. Okno logowania do oprogramowania wspomagaj¹cego tworzenie planów zarz¹dzania
kryzysowego na poziomie województwo, powiat, gmina
îród³o: Dokumentacja techniczna projektu Zintegrowany system budowy planów zarz¹dzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne.
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Ka¿dy z u¿ytkowników mo¿e równie¿ dokonaæ przegl¹du kategorii podmiotu
(np. jednostki bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, administracja publiczna),
zarówno tych, które widniej¹ w systemie, jak równie¿ tych, o charakterze archiwalnym, które w przesz³oœci zosta³y usuniête przez administratora. Analogiczne
czynnoœci poszczególni u¿ytkownicy mog¹ wykonaæ w odniesieniu do kategorii
œrodków, zagro¿eñ oraz komunikatów. W odniesieniu do tych ostatnich u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ ich posegregowania m.in. na bie¿¹ce komunikaty kryzysowe, czy komunikaty o awariach.
Dodatkowo administratorzy posiadaj¹ kompetencjê do tworzenia, edycji
i usuwania kategorii podmiotów, œrodków, typów zagro¿eñ i szablonów komunikatów. Te ostatnie w przypadku dodawania wymagaj¹ od nich zdefiniowania nazwy, okreœlenia tematu i treœci szablonu komunikatu. Okno logowania do demonstratora oprogramowania Risko dla wszystkich u¿ytkowników niezale¿nie
od posiadanych uprawnieñ wygl¹da tak samo (rys. 1).

3. Baza wiedzy
Baza wiedzy stanowi modu³ pozwalaj¹cy na zarz¹dzanie s³ownikiem pojêæ
oraz zarz¹dzanie baz¹ informacji o aktach prawnych. S³ownik pojêæ zawiera niespe³na tysi¹c hase³ z problematyki bezpieczeñstwa i ochrony ludnoœci. Zarz¹dzanie s³ownikiem polegaj¹ce na ingerencji w jego zawartoœæ stanowi domenê administratora, a wiêc wi¹¿e siê z posiadaniem odpowiednich uprawnieñ do edycji
(dodawania nowych hase³ oraz edycji i kasowania znajduj¹cych siê w s³owniku
pojêæ). Standardowy u¿ytkownik (planista, czytelnik), posiada jedynie mo¿liwoœæ wyszukania has³a po nazwie i podgl¹du na treœæ definicji. Podgl¹d pojêcia
s³ownika w trybie edycji pokazano na rys. 2.

Rys. 2. Podgl¹d pojêcia s³ownika w trybie edycji
îród³o: Dokumentacja techniczna projektu Zintegrowany system budowy planów zarz¹dzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne.
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Poza wspomnian¹ funkcj¹ zwi¹zan¹ z prezentacj¹ i edycj¹ s³ownika pojêæ
w bazie wiedzy znajduje siê wykaz aktów prawnych. Wœród licznych aktów prawnych z zakresu bezpieczeñstwa i ochrony ludnoœci znajduj¹ siê akty wykonawcze
Unii Europejskiej (rozporz¹dzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia, opinie) oraz
akty prawa krajowego (w formie ustaw, rozporz¹dzeñ, uchwa³ itp.). Funkcjonalnoœæ zwi¹zana z zarz¹dzaniem t¹ czêœci¹ oprogramowania jest to¿sama z mo¿liwoœciami okreœlonymi w odniesieniu do s³ownika pojêæ, przy czym selekcjonowanie aktów prawnych mo¿e odbywaæ siê wed³ug kolejnoœci alfabetycznej, po
nazwie lub dacie sporz¹dzenia. Idea stworzenia s³ownika pojêæ oraz bazy aktów
prawnych ma na celu ujednolicenie aparatu pojêciowego oraz podejœcia wszystkich wœród wszystkich u¿ytkowników oprogramowania Risko, niezale¿nie od
poziomu przydzielonych uprawnieñ.

4. Obszar w³asny u¿ytkownika
Ka¿dy z u¿ytkowników oprogramowania Risko, przygotowuj¹cy plan
zarz¹dzania kryzysowego (planista) na poziomie danej jednostki administracyjnej reprezentuje dany obszar, który jest do niego automatycznie przypisany przez
administratora jako obszar w³asny. Dane dotycz¹ce jego charakterystyki mog¹
byæ wprowadzane, edytowane lub usuwane jedynie przez u¿ytkownika, któremu
przypisany jest dany obszar. Okno edycji charakterystyki obszaru w³asnego na
przyk³adzie gminy miejskiej Miñsk Mazowiecki pokazano na rys. 3.
Planista posiada uprawnienia do prezentacji informacji o obszarze w³asnym,
dodania nowej warstwy mapowej oraz dodania obiektu na mapie, edycji kszta³tu
obiektu mapowego, usuniêcia obiektu z mapy, edycji koloru obiektu mapowego

Rys. 3. Okno edycji charakterystyki obszaru w³asnego
îród³o: Dokumentacja techniczna projektu Zintegrowany system budowy planów zarz¹dzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne.
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(ustawienia poziomu przezroczystoœci), modyfikacji nazwy warstwy mapowej.
Dodanie obiektu na mapie mo¿liwe jest po uprzednim stworzeniu warstwy mapowej i jej nazwaniu poprzez wykorzystanie funkcjonalnoœci „dodaj warstwê”.
Dodawany obiekt mo¿e mieæ kszta³t punktu, okrêgu, linii, dowolnego wieloboku, czy strefy. Równoczeœnie na nowo utworzonej warstwie mo¿na nanieœæ podmioty, korzystaj¹c z zak³adki „dodaj podmiot”. Opcja ta wymaga podania przez
osobê wprowadzaj¹c¹ informacjê: nazwy podmioty, przypisania jej do jednej
z kategorii oraz wskazania po³o¿enia na mapie, a tak¿e danych teleadresowych
(miejscowoœæ, ulica, numer budynku, kod pocztowy). Okno dodawania nowego
podmiotu pokazano na rys. 4.

Rys. 4. Okno dodawania podmiotu
îród³o: Dokumentacja techniczna projektu Zintegrowany system budowy planów zarz¹dzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne.

Zaprezentowane na rys. 4 okno dodawania podmiotu zawiera w tle utworzone
przyk³adowe warstwy (jednostki OSP, stacja kolejowa, szpitale) oraz pasek narzêdzi do tworzenia, edycji i usuwania obszarów na warstwie (górna czêœæ ekranu).
Ka¿dy u¿ytkownik posiadaj¹cy uprawnienia planisty lub czytelnika poza prezentowaniem informacji na temat obszaru w³asnego ma mo¿liwoœæ wyszukiwania informacji o innych obszarach dowolnej jednostki administracyjnej kraju.

5. Zasoby
Katalog zasobów stanowi jeden z kluczowych elementów u¿ytkownika oprogramowania. Tworzy on bazê danych o podmiotach z podzielon¹ na kategorie
oraz przypisane do nich szczegó³owych informacje dotycz¹ce œrodków, zadañ
i obowi¹zków, zadañ w zakresie monitorowania zagro¿eñ, a tak¿e roli w siatce
bezpieczeñstwa i procedurach.
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Z poziomu tego katalogu u¿ytkownik mo¿e wyszukaæ podmioty wed³ug kryterium nazwy, adresu, kategorii oraz obszaru w³asnego, obszarów s¹siaduj¹cych
oraz nies¹siaduj¹cych (podmioty z wszystkich innych obszarów ani¿eli obszar
w³asny oraz s¹siaduj¹ce) czy autora wpisów.
Dodanie nowego podmiotu odbywa siê poprzez wype³nienie informacji
zaprezentowanych na rys. 4. Dodanie œrodków do podmiotu mo¿liwe jest po zaznaczeniu danego podmiotu na liœcie wszystkich dostêpnych podmiotów, wyborze zak³adki œrodki, a nastêpnie klikniêciu u¿yciu zak³adki „dodaj”. Wœród wymaganych do podania informacji znajduj¹ siê nazwa œrodka, jego iloœæ oraz
miejsce lokalizacji. To ostatnie z zasady domyœlenie to¿same jest z lokalizacj¹
podmiotu (opcja: domyœle miejsce po³o¿enia), niemniej jednak oprogramowanie
umo¿liwia jego zmianê (opcja: zmieñ miejsce œrodka). Dodawany œrodek u¿ytkownik przydziela do danej kategorii œrodków (rys. 5).

Rys. 5. Okno dodawania œrodka do podmiotu, okreœlenia jego nazwy, iloœci i po³o¿enia oraz
przynale¿noœci do kategorii œrodków
îród³o: Dokumentacja techniczna projektu Zintegrowany system budowy planów zarz¹dzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne.

Prezentowany rys. 5 zobrazuje kilka funkcjonalnoœci katalogu Zasoby. Lewa
strona ekranu poœwiêcona jest funkcjonalnoœci wyszukiwania podmiotów.
W przypadku wyboru dowolnego z kryteriów i naciœniêciu przycisku „szukaj”
w œrodkowej czêœci ekranu u¿ytkownik otrzymuje wynik. Lista podmiotów wyœwietlonych na rys. 5 odnosi siê do podmiotów znalezionych przez system, które
zosta³y wprowadzone przez konkretnych u¿ytkowników z poziomu wojewódz-
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kiego (woj. mazowieckie). Prawa strona ekranu widoczna na rys. 5 zawiera nazwê, iloœæ i kategoriê œrodka, które wczeœniej zosta³y przypisane do wybranego
przez nas z listy podmiotu.
Przypisanie zadañ i obowi¹zków odbywa siê podobnie jak dodawanie œrodka.
W pierwszej kolejnoœci nale¿y wybraæ z listy interesuj¹cy nas podmiot, a nastêpnie po wejœciu w zak³adkê zadania i obowi¹zki skorzystaæ z przycisku „dodaj”.
Wyznaczanie zadañ w zakresie monitorowania oraz przypisanie roli podmiotu w siatce bezpieczeñstwa odbywa siê w trakcie analizy zagro¿eñ (katalog Zagro¿enia), zaœ zdefiniowanie roli podmiotu w procedurze okreœlane jest na etapie
tworzenia procedur (katalog Procedury). Ich wype³nienie we wskazanych miejscach wizualizowane jest na bie¿¹co w katalogu Zasoby.

6. Zagro¿enia
Praca z katalogiem Zagro¿enia umo¿liwia wyszukiwanie scenariuszy zagro¿eñ, ich otwieranie i edycjê, dodawanie nowych scenariuszy zagro¿eñ lub ich
usuwanie. Szczególnie ciekawym kryterium wyszukiwania scenariuszy zagro¿eñ
jest poziom ryzyka ich wyst¹pienia. Ponadto selekcjonowanie scenariuszy zagro¿eñ mo¿e odbywaæ siê wed³ug nazwy, typu zagro¿enia oraz obszaru w³asnego (1),
w³asnego i obszarów podleg³ych (2), s¹siaduj¹cych (3), nies¹siaduj¹cych (4).
Dodawanie nowego scenariusza zagro¿eñ odbywa siê poprzez skorzystanie
z opcji „dodaj scenariusz”, dostêpnej w górnej czêœci ekranu katalogu Zagro¿enia, a nastêpnie wybór typu zagro¿enia, typu scenariusza i nadanie nazwy scenariusza (rys. 6.)

Rys. 6. Dodawanie nowego scenariusza zagro¿eñ
îród³o: Dokumentacja techniczna projektu Zintegrowany system budowy planów zarz¹dzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne.
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W przypadku, gdy interesuj¹cy u¿ytkownika scenariusz zosta³y ju¿ dodany
w przesz³oœci nie ma potrzeby dodawania go na nowo – mo¿na go wyszukaæ z listy. Po wyszukaniu interesuj¹cego scenariusza, poprzez klikniêcie w jego nazwê,
u¿ytkownik zaznacza go na liœcie scenariuszy, a nastêpnie mo¿e otworzyæ (funkcja „otwórz”). Otwarcie scenariusza przenosi u¿ytkownika do widoku warstw obszaru w³asnego, warstw zagro¿enia oraz scenariusza, o ile te zosta³y wczeœniej
utworzone. Wejœcie w tryb edycji scenariusza zagro¿enia umo¿liwia równie¿
ponown¹ analizê ryzyka oraz skutków wyst¹pienia scenariusza. Analiza ryzyka
obejmuje oszacowanie wartoœci prawdopodobieñstwa oraz skutków (skutki dla
ludzi, mienia, œrodowiska oraz spo³eczne).
Oszacowana wartoœæ ryzyka wyœwietla siê po prawej stronie ekranu w trybie
jego edycji, a tak¿e w widoku listy g³ównej scenariuszy zagro¿eñ obok nazwy scenariusza (rys. 6). Co ciekawe oszacowana wartoœæ ryzyka danego scenariusza
mo¿e zostaæ zmieniona przez u¿ytkownika za pomoc¹ suwaka (rys. 7). Ponadto
w prezentowanym na rys. 7 trybie mo¿na dodatkowo dokonaæ jakoœciowego opisu skutków oraz dodaæ mapê scenariusza zagro¿eñ, okreœlaj¹c przy tym nazwê
mapy oraz opis.

Rys. 7. Okno edycji scenariusza zagro¿eñ
îród³o: Dokumentacja techniczna projektu Zintegrowany system budowy planów zarz¹dzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne.

Usuwanie scenariuszy zagro¿eñ mo¿liwe jest po uprzednim zaznaczeniu scenariusza, który u¿ytkownik zamierza usun¹æ, a nastêpnie skorzystania z funkcji
„usuñ”.
Administrator systemu posiada uprawnienia do dodawania nowego typu zagro¿enia, modyfikowania i usuwania istniej¹cego typu zagro¿enia, a tak¿e do dodawania typu scenariusza zagro¿enia, modyfikacji i usuwania typu scenariusza
zagro¿enia, usuwania kategorii zagro¿enia.
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Usuniêcie typu zagro¿enia przez administratora sprawia, i¿ znika on z listy
scenariuszy zagro¿eñ widzianej przez u¿ytkowników oprogramowania, niemniej
jednak jest on ci¹gle zapisany w pamiêci systemu i dostêpny w trakcie wyszukiwania scenariuszy zagro¿eñ po kryterium „wycofane”.

7. Procedury

Rys. 8. Okno dodawania procedury
îród³o: Dokumentacja techniczna projektu Zintegrowany system budowy planów zarz¹dzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne.
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Praca nad opracowaniem procedur w prezentowanej aplikacji jest najbardziej
czasoch³onnym, trudnym oraz wymagaj¹cym szerokiej wiedzy elementem.
Wœród typów procedur, które u¿ytkownik mo¿e stworzyæ, nale¿y wymieniæ procedury reagowania kryzysowego oraz procedury realizacji zadañ, o których
mowa w ustawie z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym7. Dodanie nowej procedury (mo¿liwe dziêki opcji „dodaj” dostêpnej w katalogu Procedury)
wymaga od u¿ytkownika wskazania nastêpuj¹cych informacji: nazwy, wyboru
typu procedury i statusu (w trakcie tworzenia), typu zagro¿enia, a nastêpnie dodania typu kolejnych kroków procedury i opisania jej metryki (rys 8).
Dodanie kroku procedury polega na wyborze z listy podmiotu, przypisaniu
dla niego zadañ do wykonania ze wskazaniem podstawy prawnej ich wykonania
oraz wskazania procedury w zadaniu.
Wœród wymaganych do podania informacji w oknie dodawania procedury
(rys. 8) w czêœci poœwiêconej metryce procedury znajduj¹ siê:
l
Cel tworzenia procedury.
l
Informacja wejœciowa (informacja inicjuj¹ca procedurê).
l
Informacja wyjœciowa (efekt koñcowy procedury).
l
Podstawy prawne realizacji procedury.
l
Nazwa podmiotu koordynuj¹cego dzia³ania.
l
Nazwa podmiotu opracowuj¹cego procedurê.
l
Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za procedurê.
l
Data sporz¹dzenia procedury oraz uwagi.
Równoczeœnie poza tworzeniem nowych procedur, u¿ytkownik mo¿e selekcjonowaæ po wybranym kryterium (typ lub status) procedury ju¿ znajduj¹ce siê
w oprogramowaniu, a nastêpnie je edytowaæ, drukowaæ lub usuwaæ.

8. Dokumenty
Katalog Dokumenty pozwala na dodawanie za³¹czników do katalogu
za³¹czników. Dodanie dokumnetu, który stanowiæ bêdzie za³¹cznik dla nowo
tworzonego planu zarz¹dzania kryzysowego jest mo¿liwe poprzez funkcjonalnoœæ „dodaj”, dostêpn¹ w górnej czêœci ekranu g³ównego okna aplikacji. Dodanie
za³¹cznika jest mo¿liwe po okreœleniu jego nazwy, wskazaniu kategorii, fizycznym za³¹czeniu pliku w wybranym formacie, a tak¿e nadaniu etykiety i statusu
(rys. 9).
Aktywny status za³¹cznika sprawia, i¿ dokument, z zasady, automatycznie,
stanowi element planu zarz¹dzania kryzysowego. Status nieaktywny oznacza, i¿
fizycznie za³¹cznik znajduje siê w systemie, niemniej jednak nie jest widoczny,
a tym samym nie jest uwzglêdniany przy generowaniu planu.

7

3a.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu…, op. cit., art. 5, ust. 2, pkt 2c; art. 5, ust. 2, pkt
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Rys. 9. Widok okna dodawanie za³¹czników do tworzonego planu zarz¹dzania kryzysowego
îród³o: Dokumentacja techniczna projektu Zintegrowany system budowy planów zarz¹dzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne.

Podobnie, jak w przypadku innych katalogów, elementy katalogu Dokumenty
mog¹ byæ selekcjonowane po nazwie dokumentu, etykiety lub statusie. Dostêpne
w oprogramowaniu Risko za³¹czniki mo¿na na bie¿¹co edytowaæ, pobieraæ, drukowaæ pojedynczo jako niezale¿ne dokumenty, a tak¿e usuwaæ. Podgl¹d na
za³¹czniki, których status jest zarówno aktywny, jak i nieaktywny znajduje siê
w g³ównym oknie aplikacji (rys. 9).

9. Plany
Tworzenie planu zarz¹dzania kryzysowego z mo¿liwoœci¹ edycji dowolnych
jego elementów w ka¿dym czasie stanowi zasadniczy element podejmowanej inicjatywy.
Dodanie nowego planu zarz¹dzania kryzysowego to jedna z kilku funkcjonalnoœci katalogu Plany, dostêpna obok mo¿liwoœci wyszukiwania, przegl¹dania
i modyfikacji planu ju¿ istniej¹cego robienia kopii planu b¹dŸ jego wybranych
elementów czy kasowania planu. Skorzystanie z funkcjonalnoœci dodanie nowego planu oznacza, i¿ dla przypisanego u¿ytkownikowi obszaru w³asnego nie
stworzono planu zarz¹dzania kryzysowego w ogóle lub ¿e plan taki zosta³ opracowany, przy czym nie uzyska³ on statusu planu obowi¹zuj¹cego. Dodawanie nowego planu mo¿e równie¿ mieæ miejsce wówczas, gdy plan zarz¹dzania kryzysowego znajduje siê ju¿ w systemie, przy czym gros z jego elementów wymaga
aktualizacji. W takim przypadku system zapyta u¿ytkownika o mo¿liwoœæ importu
elementów z poprzednio obowi¹zuj¹cego planu, których u¿ytkownik w toku
bie¿¹cej pracy nie edytowa³ (rys. 10).
Wszystkie tworzone przez u¿ytkownika plany zarz¹dzania kryzysowego s¹
dostêpne dla u¿ytkownika w oknie g³ównym katalogu Plany. Plany dostêpne
w systemie mo¿na selekcjonowaæ po statusie (tworzony, uzgadniany, akceptowa-
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ny, obowi¹zuj¹cy, przestarza³y), dacie obowi¹zywania, czy jednostce administracyjnej. W przypadku, gdy dany u¿ytkownik posiada uprawnienia nadane przez
administratora, przy selekcjonowaniu w jego oknie g³ównym dostêpne bêd¹ równie¿ plany jednostek z innych obszarów. W zale¿noœci od posiadanych uprawnieñ mog¹ to byæ plany obszarów podleg³ych, s¹siaduj¹cych lub nies¹siaduj¹cych.

Rys. 10. Okno tworzenia nowego planu zarz¹dzania kryzysowego
îród³o: Dokumentacja techniczna projektu Zintegrowany system budowy planów zarz¹dzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne.

Struktura nowo tworzonego planu zarz¹dzania kryzysowego zawiera elementy, o których mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym8 (rys. 11).
W przypadku gdy dany element planu zarz¹dzania kryzysowego nie zosta³
uzupe³niony lub nie by³ edytowany przez u¿ytkownika w chwili generowania
planu, oprogramowanie wskazuje listê brakuj¹cych elementów, z zapytaniem,
czy u¿ytkownik chce wydrukowaæ niekompletny plan lub zaimportowaæ nadmienione elementy z poprzednio obowi¹zuj¹cego planu zarz¹dzania kryzysowego (o ile zosta³ wczeœniej utworzony). Utworzony lub aktualizowany plan podlega uzgodnieniom. Stan prac nad tworzeniem, aktualizacj¹, zatwierdzaniem
planu zarz¹dzania kryzysowego jest oznaczany poprzez zmianê statusu planu.
Zatwierdzenie dodawanego planu skutkuje tym, i¿ uzyskuje on status „obowi¹zuj¹cy”, zaœ dotychczas obowi¹zuj¹cy plan zarz¹dzania kryzysowego zmienia
status na „przestarza³y”. Zarówno ca³y plan, jak i jego poszczególne elementy
mo¿na kopiowaæ, pobieraæ, przegl¹daæ, edytowaæ oraz drukowaæ. Tworzenie kopii elementów planu odbywa siê poprzez ich zaznaczenie na liœcie rozdzia³ów planu, a nastêpnie wciœniêciu opcji „zapisz” (rys. 12).
8

Ibidem, art. 5, ust. 2.
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Rys. 11. Struktura planu zarz¹dzania kryzysowego
îród³o: Dokumentacja techniczna projektu Zintegrowany system budowy planów zarz¹dzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne.

Rys. 12. Okno tworzenia kopii elementów planu
îród³o: Dokumentacja techniczna projektu Zintegrowany system budowy planów zarz¹dzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne.

10. Zestawienie œrodków
Wyszukanie zasobów i podmiotów jest mo¿liwe po kryterium: nazwy kategorii podmiotu, lokalizacji podmiotu, zasobów na okreœlonym obszarze. Po jego
wykonaniu w oknie g³ównym katalogu Zestawienie Œrodków system udostêpnia
u¿ytkownikowi listê interesuj¹cych go elementów. W oknie tym system generuje
dwie grupy informacji: w jednej znajduj¹ siê podmioty, zaœ w drugiej kategorie
œrodków.
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W grupie podmiotów u¿ytkownik znajdzie zestawienie œrodków przypisanych do podmiotów. Zestawienie wybranych œrodków w podziale na kategorie
przypisanych do Centralnego Szpitala Klinicznego MSW jako jednostki Pañstwowego Ratownictwa Medycznego zaprezentowano na rys. 13.

Rys. 13. Zestawienie œrodków przypisanych do Centralnego Szpitala Klinicznego
îród³o: Dokumentacja techniczna projektu Zintegrowany system budowy planów zarz¹dzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne.

Z kolei klikniêcie na dowoln¹ kategoriê œrodka (zak³adka Kategorie œrodków)
dostarcza u¿ytkownikowi informacji na temat sumarycznej liczby œrodków danej
kategorii na obszarze w³asnym z podzia³em na iloœæ œrodka danej kategorii przynale¿n¹ do danego podmiotu.
Prezentowane funkcjonalnoœci katalogu Zestawienie Œrodków pozwalaj¹ na
generowanie bazy informacji o si³ach i œrodkach znajduj¹cych siê na terenie poszczególnych województw, które mog¹ byæ wykorzystywane w mniejszej b¹dŸ
wiêkszej skali przez poszczególne podmioty administracji terenowej lub centralnej, w zale¿noœci od poziomu uprawnieñ nadanych im przez administratora
oprogramowania. Generowane zestawienia mog¹ byæ drukowane.

11. Komunikacja miêdzy u¿ytkownikami
Standardowi u¿ytkownicy oprogramowania Risko mog¹ siê ze sob¹ komunikowaæ w relacji wertykalno-horyzontalnej z wykorzystaniem modu³u komunikacji, znajduj¹cego siê w prawym górnym rogu ekranu, bezpoœrednio przy oknie logowania. Ka¿dy u¿ytkownik, niezale¿nie od poziomu posiadanych uprawnieñ,
mo¿e informacje odbieraæ i wysy³aæ. W celu poprawy czytelnoœci modu³u komunikacyjnego skrzynki wiadomoœci podzielono dodatkowo na kategorie: wszystkie, przeczytane, nieprzeczytane.
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Otrzymanie wiadomoœci od innych u¿ytkowników sygnalizowane jest w oknie komunikacji poprzez pomarañczow¹ ikonkê w kszta³cie ko³a, oznaczonego
liczb¹ nieodczytanych komunikatów. Aby wyœwietliæ otrzymane wiadomoœci,
nale¿y klikn¹æ we wspomnian¹ ikonê, wejœæ w skrzynkê odbiorcz¹ i wybraæ kategorie „nieprzeczytane”. Zamkniêcie nades³anej informacji spowoduje jej przeniesienie do kategorii „przeczytane”.
W przypadku wysy³ania informacji nale¿y skorzystaæ z opcji „nowa”, a nastêpnie wybraæ adresata. Wybór adresata nastêpuje poprzez wejœcie do listy adresatów (opcja „do” w oknie modu³u komunikacyjnego), zaznaczeniu interesuj¹cego
u¿ytkownika podmiotu, dodaniu go do listy odbiorców (wciœniêcie przycisku
„dodaj”) i zatwierdzeniu przyciskiem „OK” (rys. 14).
Wys³anie nowej wiadomoœci wymaga wskazania kategorii (bie¿¹ce komunikaty kryzysowe, komunikaty o awariach, inne), wpisania tematu oraz treœci.
W przypadku, gdy administrator stworzy³ szablon, u¿ytkownik mo¿e z nich korzystaæ. Rozwi¹zanie to skraca czas przygotowania treœci wiadomoœci.
Sprawdzenie tego, czy wiadomoœæ zosta³a wys³ana nastêpuje poprzez wejœcie
do skrzynki wiadomoœci wys³anych. S³u¿y temu raport przeczytañ. W przypadku, gdy adresat odczyta³ widomoœæ, system automatycznie przenosi j¹ do kategorii przeczytanych, zaœ raport zawiera informacjê na temat daty i godziny jej wyœwietlenia na komputerze odbiorcy. Je¿eli, odbiorca nie odczyta³ wiadomoœci,
znajduje siê ona w kategorii nieprzeczytane, zaœ raport zawiera dane adresata ze
znakiem zapytania. W przypadku, gdy nadawca wysy³a³ wiadomoœæ do kliku odbiorców i przynajmniej jeden z nich nie przeczyta³ wiadomoœci, wiadomoœæ ta
u adresata nadal znajduje siê w kategorii wiadomoœci nieprzeczytanych, przy
czym raport zawiera informacjê na temat tego, którzy adresaci wiadomoœæ ju¿
odebrali, a którzy jeszcze nie.

Rys. 14. Okno wysy³ania nowej wiadomoœci
îród³o: Dokumentacja techniczna projektu Zintegrowany system budowy planów zarz¹dzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne.
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Podsumowanie
Komputerowe wsparcie zarz¹dzania kryzysowego od lat wydaje siê nie tylko
czymœ zupe³nie naturalnym, ale i koniecznym. Poza stosowanymi w wybranych
województwach systemami wspomagania decyzji typu ARCUS, DART, e-CZK
nie zidentyfikowano dotychczas oprogramowania do wspomagania tworzenia
planów zarz¹dzania kryzysowego. Z uwagi na powszechny charakter obowi¹zku
tworzenia planów zarz¹dzania kryzysowego przez wszystkie jednostki administracji publicznej oraz ich cyklicznej aktualizacji i zatwierdzania, produkt w postaci oprogramowania Risko stanowi d³ugo oczekiwany rezultat odbiorców koñcowych, zw³aszcza z poziomu województwa, powiatu oraz gminy. Niniejszy
artyku³ s³u¿y³ zaprezentowaniu funkcjonalnoœci oprogramowania Risko, które
zosta³o przetestowane przez jego twórców w warunkach wewnêtrznych oraz operacyjnych. W nadmienionych testach udzia³ brali zarówno studenci kierunków
in¿ynieria bezpieczeñstwa i bezpieczeñstwo narodowe, pracownicy naukowo-dydaktyczni z SGSP AON, przedstawiciele wykonawcy technicznego oprogramowania, pracownicy CNBOP, cz³onkowie ZG ZOSP RP oraz przedstawiciel administracji terenowej z województw mazowieckiego, lubelskiego i wielkopolskiego.
Testowanie wewnêtrzne, testowanie w warunkach stresu oraz testowania na potencjalnych u¿ytkownikach koñcowych ka¿dorazowo poprzedzone by³o kilkugodzinnym instrukta¿em do testów i trwa³o kilkanaœcie miesiêcy. G³osy uczestników testów stanowi³y nieoceniony wk³ad w opracowaniu kolejnych wersji
demonstratora oprogramowania oraz przygotowania rekomendacji i uwarunkowañ wdro¿eniowych oprogramowania Risko. Ponadto na bie¿¹co by³y uwzglêdniane w opracowywanej dokumentacji u¿ytkownika oprogramowania (podrêcznik
u¿ytkownika) i projektowanym szkoleniu e-learningowym dla osób ¿ywo zainteresowanych tworzeniem planów zarz¹dzania kryzysowego z wykorzystaniem
oprogramowania Risko oraz zarz¹dzania dostêpnymi w nim bazami danych.
Uprawnienia przewidziane dla poszczególnych u¿ytkowników oprogramowania Risko (Administrator, Administrator Regionalny, Planista, Czytelnik) w odniesieniu do obszaru w³asnego zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1. Uprawnienia charakteryzuj¹ce poszczególnych u¿ytkowników oprogramowania Risko
w odniesieniu do obszaru w³asnego
Aktywnoœæ

Administrator

Wyszukiwanie u¿ytkowników
Podgl¹d i edycja kont u¿ytkowników
Dodawanie kategorii podmiotu
Wyszukiwanie i edycja kategorii podmiotu
Dodanie zadañ i obowi¹zków dla kategorii podmiotu
Podgl¹d i edycja zadañ i obowi¹zków przypisanych
do kategorii podmiotu

+
+
+
+
+
+

Administrator
Planista Czytelnik
Regionalny

+
+

+

+

Demonstrator oprogramowania wspomagaj¹cy tworzenie planów zarz¹dzania...

Aktywnoœæ

Usuniêcie zadañ i obowi¹zków
Usuniêcie kategorii podmiotu
Dodanie kategorii œrodka
Edycja kategorii œrodka
Wyszukiwanie kategorii œrodka
Usuniêcie kategorii œrodka
Dodanie typ zagro¿enia
Przegl¹danie szablon zagro¿enia
Modyfikacja typu zagro¿enia
Dodanie typu scenariusza zagro¿enia
Przegl¹danie typu scenariusza zagro¿enia
Modyfikacja i usuwanie typu scenariusza zagro¿enia
Usuwanie kategorii zagro¿enia
Dodanie pojêcia do s³ownika
Modyfikacja pojêcia s³ownikowego
Usuwanie pojêcia ze s³ownika
Dodawanie aktu prawnego
Modyfikacja wpisu o akcie prawnym
Usuwanie wpisu o akcie prawnym
Wysy³anie wiadomoœci
Przegl¹danie wiadomoœci
Dodanie szablonu komunikatu
Wyszukiwanie i edycja szablonu komunikatu
Przegl¹danie szablonu komunikatu
Usuwanie szablonu komunikatu
Prezentacja informacji o obszarze w³asnym
Wyszukiwanie informacji o innych obszarach
Edycja charakterystyki obszaru w³asnego
Dodanie nowej warstwy mapowej
Dodanie obiektu na mapie i edycja nazwy
Edycja kszta³tu obiektu mapowego
Edycja koloru obiektu mapowego
Usuniêcie obiektu z mapy
Modyfikacja nazwy warstwy mapowej
Dodawanie podmiotu
Modyfikacja danych podmiotu
Wyszukiwanie podmiotu
Usuwanie podmiotu
Dodawanie œrodka podmiotu
Przegl¹danie œrodka podmiotu
Modyfikacja œrodka podmiotu
Dodanie zadañ i obowi¹zków
Przegl¹danie zadañ i obowi¹zków
Modyfikacja zadañ i obowi¹zków

Administrator

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Administrator
Planista Czytelnik
Regionalny

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+
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Aktywnoœæ

Administrator

Przegl¹danie zadañ w zakresie monitorowania
Dodawanie scenariusza zagro¿eñ
Przegl¹danie scenariusza zagro¿eñ
Modyfikacja scenariusza zagro¿eñ
Usuwanie scenariusza zagro¿eñ
Dodawanie procedury
Przegl¹danie procedury
Modyfikacja procedury
Usuwanie procedury
Dodawanie za³¹cznika
Wyszukiwanie za³¹cznika
Modyfikacja metryki za³¹cznika
Pobieranie za³¹cznika
Usuwanie za³¹cznika
Dodawanie nowego planu ZK
Wyszukiwanie planu ZK
Przegl¹danie planu ZK
Modyfikacja planu ZK
Utworzenie kopii planu ZK
Usuwanie planu ZK
Wyszukiwanie zasobu
Drukowanie listy zasobów
Drukowanie informacji o podmiocie

Administrator
Planista Czytelnik
Regionalny

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [5].
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Wprowadzenie do teorii wybuchów j¹drowych
An Introduction to the Theory of Nuclear
Explosions
Streszczenie
W artykule omówiono kwestie zwi¹zanie z wytwarzaniem energii j¹drowej podczas wybuchów j¹drowych, tj. energii generowanej w wyniku powstawania nowych
j¹der atomowych, dziêki redystrybucji protonów i neutronów w oddzia³uj¹cym
j¹drze, tworz¹c tym samym po procesie zupe³nie nowe pierwiastki. Mo¿na osi¹gn¹æ
to w dwojaki sposób – albo ³¹cz¹c je w procesie fuzji, albo rozdzielaj¹c w procesie
rozszczepienia. Energia j¹drowa pocz¹tkowo by³a wykorzystywana w celach wojennych, jednak naukowcy zaczêli siê coraz intensywniej zastanawiaæ nad tym, jak mo¿na j¹ wykorzystaæ w celach pokojowych z po¿ytkiem dla ludzi. W artykule opisano
historiê teorii wybuchów j¹drowych, a tak¿e pierwsze próby ich przeprowadzenia
oraz rozwój badañ nad ich wykorzystaniem w celu s³u¿by spo³eczeñstwu. Wyjaœniono podstawowe zasady rozszczepienia j¹der atomów i fuzji oraz mechanizmu reakcji ³añcuchowej towarzysz¹cej wybuchom j¹drowym, a tak¿e ich zastosowanie
w elektrowniach j¹drowych. Oprócz tego przedstawiono klasyfikacjê wybuchów
j¹drowych oraz ich krótk¹ charakterystykê. Nastêpnie opisano projekt Trinity, tzn.
pierwszy naziemny test broni j¹drowej przeprowadzony przez Stany Zjednoczone
w 1945 r. oraz zestawiono badania wybuchów j¹drowych we Francji w latach
1960-1974.
S³owa kluczowe: wybuch j¹drowy, bezpieczeñstwo j¹drowe, elektrownie
j¹drowe, energia j¹drowa

Summary
In article issues related to production of nuclear power during nuclear explosions
are discussed (e.g. energy generated during formation of new nuclei due to protons
and electrons redistribution). It causes thereby the emergence of new elements. It
can be achieved in two ways – connection by fusion and splitting by fission
processes. Nuclear energy was used for military purposes initially, but scientists were
wondering more and more intensively how to use this energy in a peaceful way, for
the people benefits. Furthermore, the history of nuclear explosions is described here,
with the first attempts to perform and the development in researches aiming at the
use of nuclear power in public service. Basic rules of fission and fusion processes are
explained here, and nuclear explosions accompanied by the chain reaction with
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their applications in nuclear power plants are discussed. Except that, the
classification and the characteristic of nuclear explosions are presented. After that,
the Trinity 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.
Keywords: nuclear explosion, nuclear safety, nuclear power plant, nuclear energy

1. Historia badañ j¹drowych na œwiecie
Koncepcja atomu istnieje ju¿ wiele wieków, ale dopiero ostatnio zaczêto rozumieæ olbrzymi¹ moc zawart¹ w tej niewielkiej masie. W latach ubieg³ych, tu¿
przed II wojn¹ œwiatow¹, badania j¹drowe skupia³y siê g³ównie na rozwoju broni
masowego ra¿enia do celów militarnych. PóŸniej naukowcy skoncentrowali
swoj¹ uwagê na pokojowym zastosowaniu technologii j¹drowych. Wa¿nym zastosowaniem energii j¹drowej jest wytwarzanie elektrycznoœci. Po latach badañ,
naukowcy pomyœlnie zastosowali technologiê j¹drow¹ w celach naukowych, medycznych oraz przemys³owych. Staro¿ytni filozofowie greccy jako pierwsi rozwinêli myœl, ¿e ca³a materia jest z³o¿ona z niewidzialnych cz¹steczek zwanych atomami. S³owo atom pochodzi od greckiego s³owa „atomos”, co znaczy
niepodzielny. W XVIII i XIX w. naukowcy poprawili ten koncept, bazuj¹c na
swoich eksperymentach. Po 1900 r. fizycy wiedzieli, ¿e atom zawiera du¿e iloœci
energii [1]. Ka¿dy atom sk³ada siê ze wzglêdnie ciê¿kiego regionu centralnego,
tzw. „j¹dra”, otoczonego przez du¿¹ iloœæ bardzo lekkich cz¹stek zwanych „elektronami”. J¹dro atomu jest z³o¿one ze skoñczonej liczby podstawowych cz¹stek,
zwanych „protonami” i „neutronami”. Te dwa rodzaje cz¹stek maj¹ prawie tak¹
sam¹ masê, ale ró¿ni¹ siê pod takim wzglêdem, ¿e protony nosz¹ ³adunek jednostkowy o pozytywnym znaku, podczas gdy neutron, tak jak jego nazwa wskazuje,
jest elektrycznie obojêtny – 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].
Brytyjski fizyk, Ernest Rutherford, zosta³ nazwany ojcem badañ j¹drowych
dziêki swemu wk³adowi do teorii struktury atomów. W 1904 r. napisa³: Gdyby
by³o kiedykolwiek mo¿liwe, by kontrolowaæ szybkoœæ rozpadu pierwiastków radioaktywnych, mo¿na by otrzymaæ ogromn¹ iloœæ energii z ma³ej iloœci materii.
Rok póŸniej Albert Einstein rozwin¹³ tê teoriê o stosunek miêdzy mas¹ i prêdkoœci¹ œwiat³a. Prawie 35 lat zajê³o by ktoœ potwierdzi³ teoriê Einsteina.
W 1934 r. w³oski fizyk, Enrico Fermi, prowadzi³ badania doœwiadczalne na
Uniwersytecie Sapienza w Rzymie, które wykaza³y, ¿e neutrony mog¹ rozdzieliæ
wiele rodzajów atomów. Wynik zaskoczy³ nawet samego Fermi’ego. Kiedy zbombardowa³ atom uranu neutronami, nie otrzyma³ pierwiastków takich, jakich
siê spodziewa³. Otrzymane przez niego pierwiastki by³y o wiele l¿ejsze ni¿ uran.
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Pod koniec 1938 r. niemieccy naukowcy, Otto Hahn i Fritz Strassman, wystrzelili neutrony ze Ÿród³a zawieraj¹cego pierwiastek radu i berylu w uran (o liczbie
atomowej 92). Nie spodziewano siê takich wyników badañ, tym bardziej, ¿e
w produktach reakcji rozpadu odkryli l¿ejsze pierwiastki, takie jak bar o liczbie
atomowej 56. W 1939 r., gdy Bohr odwiedzi³ Stany Zjednoczone, podzieli³ siê
z Einsteinem odkryciami dokonanymi przez trójkê naukowców: Hahn-Strassman-Meitner. Pozna³ on wówczas równie¿ Fermi’ego podczas konferencji w zakresie fizyki teoretycznej w Waszyngtonie. Dyskutowali wtedy na temat ekscytuj¹cej mo¿liwoœci wywo³ania samopodtrzymuj¹cej siê reakcji ³añcuchowej.
W takim procesie, atomy, dziel¹c siê, uwalniaj¹ ogromne iloœci energii. Naukowcy na ca³ym œwiecie zaczêli wierzyæ, ¿e zapocz¹tkowanie samopodtrzymuj¹cej siê
reakcji jest mo¿liwe. Uda³oby siê to, gdyby zebrano wystarczaj¹c¹ iloœæ uranu
w odpowiednich warunkach. Iloœæ uranu potrzebna do wytworzenia samopodtrzymuj¹cej siê reakcji ³añcuchowej jest nazywana mas¹ krytyczn¹. W 1941 r.
Fermi i jego wspó³pracownik, Leo Szilard, zaproponowali realny projekt reaktora ³añcuchowego z wykorzystaniem uranu. Ich model sk³ada³ siê z uranu po³o¿onego w stosie grafitu w taki sposób, by stworzyæ szeœcianopodobn¹ ramê rozszczepialnego materia³u. W 1942 r. grupa naukowców prowadzona przez
Fermi’ego zgromadzi³a siê na Uniwersytecie w Chicago, by rozwin¹æ teoriê energetyki j¹drowej. Od listopada 1942 r. byli gotowi do rozpoczêcia budowy pierwszego na œwiecie reaktora j¹drowego, który znany by³ jako „Chicago Pile-1”.
Zosta³ zbudowany na p³ycie boiska do squasha przy stadionie atletycznym Uniwersytetu w Chicago.

Ryc. 1. Pierwszy reaktor eksperymentalny, który wytworzy³ energiê
w czterech 200-watowych ¿arówkach, skonstruowany w 1951 r. [1]
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Pierwszy reaktor j¹drowy stanowi³ jedynie preludium do wspó³czesnych technologii energetyki j¹drowej. Wiêkszoœæ wczesnych badañ j¹drowych skupia³a
siê na rozwoju skutecznej broni masowego ra¿enia, któr¹ planowano zastosowaæ
podczas II wojny œwiatowej. Prace te zakoñczono pod kryptonimem „Projekt
Manhattan”. Jednak¿e niektórzy naukowcy pracowali nad stworzeniem reaktora, który móg³by wytwarzaæ rozszczepialny materia³ w reakcji ³añcuchowej, w celu otrzymania materia³u bardziej rozszczepialnego ni¿ ten u¿yty do reakcji.

Ryc. 2. Liczba dzia³aj¹cych elektrowni j¹drowych na œwiecie [3]

Po II wojnie œwiatowej rz¹d Stanów Zjednoczonych zachêca³ naukowców do
rozwijania technologii energetyki j¹drowej w celach pokojowych. W 1946 r.
powo³ano Komisjê Energii Atomowej (AEC), która autoryzowa³a konstrukcjê
pierwszego reaktora eksperymentalnego, budowanego na obrze¿ach Idaho. Reaktor ten wytworzy³ pierwsz¹ elektrycznoœæ z energii j¹drowej 0 grudnia 1951 r.
(ryc. 1). G³ównym celem badañ j¹drowych by³o pokazanie spo³eczeñstwu, ¿e energia j¹drowa mo¿e wytwarzaæ elektrycznoœæ na potrzeby zasilania du¿ych miast.
Pierwsza elektrownia j¹drowa powsta³a w miejscowoœci Shippingport w stanie
Pensylwania w USA. Elektrownia ta osi¹ga³a pe³n¹ zaprojektowan¹ moc ju¿
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w 1957 r. Liczba elektrowni j¹drowych w Stanach Zjednoczonych wzros³a
gwa³townie w 1960 r. Przedsiêbiorstwa u¿ytku publicznego zauwa¿y³y, ¿e ta
nowa forma wytwarzania energii jest ekonomiczna, czysta i bezpieczna. Po roku
1980 zapotrzebowanie na elektrycznoœæ zmala³o, a liczba koncernów energetycznych wzros³a. W 1991 r. Stany Zjednoczone w dalszym ci¹gu mia³y dwa razy wiêcej elektrowni j¹drowych ni¿ jakiekolwiek inne pañstwo. Stanowi³o to w tamtym
czasie wiêcej ni¿ 1/4 ogólnych zasobów œwiatowych. Energia j¹drowa dostarcza
prawie 22% elektrycznoœci wytwarzanej w USA. Poni¿ej zamieszczono diagram
pokazuj¹cy iloœæ czynnych elektrowni j¹drowych z podzia³em na pañstwa, które
je u¿ytkuj¹.

2. Charakterystyka wybuchów j¹drowych
Ogólnie rzecz bior¹c, wybuch jest skutkiem gwa³townego wydzielania siê du¿ej iloœci energii w ograniczonej przestrzeni. Takie nag³e jej uwolnienie powoduje wzrost ciœnienia i temperatury, w wyniku czego u¿yte substancje zmieniaj¹ siê
w ciep³e, skompresowane gazy, którym towarzyszy powstanie fali spalania i/lub
fali uderzeniowej. Wybuchy mo¿na ogólnie podzieliæ ze wzglêdu na rodzaj energii u¿ytej do ich wytworzenia na j¹drowe oraz konwencjonalne (chemiczne i fizyczne). Wybuch j¹drowy ró¿ni siê od konwencjonalnego nie tylko Ÿród³em energii, ale tak¿e iloœci¹ materii u¿ytej do jego wytworzenia, jak równie¿
nieporównywaln¹ iloœci¹ uwolnionej w tych dwóch procesach energii. W klasycznej teorii wybuchu, uwolniona energia generowana jest w wyniku reakcji chemicznej, co w³¹cza przekszta³cenia wœród atomów, np. wodoru, wêgla, tlenu
i azotu, obecnych wœród wysoko-energetycznych materia³ów wybuchowych.
W wybuchu j¹drowym energia produkowana jest w wyniku powstawania ró¿nych j¹der atomowych poprzez redystrybucjê protonów i neutronów wewn¹trz
oddzia³uj¹cego j¹dra. To, co jest czasami nazywane energi¹ atomow¹, jest w rzeczywistoœci energi¹ j¹drow¹, gdy skutkuje w szczególnoœci oddzia³ywaniami nuklearnymi. Z tego samego powodu równie¿ broñ atomowa jest chêtniej nazywana
„broni¹ j¹drow¹”. Si³y miêdzy protonami i neutronami wewn¹trz j¹dra atomu s¹
znacznie wiêksze, ni¿ te pomiêdzy atomami. Zatem energia j¹drowa posiada znacznie wy¿szy rz¹d wielkoœci ni¿ energia chemiczna, gdy brane pod uwagê s¹ równe masy.
Powszechnie znanych jest wiele procesów j¹drowych, ale nie wszystkim
z nich towarzyszy wydzielanie energii. Okreœlona zosta³a równoœæ pomiêdzy
mas¹ i energi¹, a gdy nastêpuje ubytek masy w reakcji j¹drowej, towarzyszy mu
wydzielanie siê pewnej iloœci energii odpowiadaj¹cej ubytkowi masy. Takie
zmiany masy stanowi¹ odbicie ró¿nicy si³ wewnêtrznych w ró¿nych j¹drach. Dodatkowo, oprócz koniecznoœci, aby w procesie rozszczepienia j¹dra wyst¹pi³ spadek masy, uwolnienie energii j¹drowej wystarczaj¹cej do wybuchu wymaga, by
reakcja by³a zdolna do w³asnej reprodukcji. Istniej¹ dwa rodzaje oddzia³ywania
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j¹drowego, które mog¹ sprostaæ warunkom produkcji du¿ych iloœci energii
w krótkim czasie. Znane s¹ jako „rozszczepienie” (podzia³) i „fuzja” (³¹czenie).
Pierwszy z tych procesów zachodzi z udzia³em ciê¿szych (o wysokiej liczbie
atomowej) j¹der, natomiast drugi proces dotyczy j¹der najl¿ejszych (o niskiej
liczbie atomowej).
Tak zwana „wydajnoœæ” broni j¹drowej jest miar¹ iloœci energii wybuchu,
która mo¿e zostaæ wygenerowana podczas tego zjawiska. Zazwyczaj okreœlenie
wydajnoœci broni j¹drowej odbywa siê na zasadzie porównania do iloœci trójnitrotoluenu (TNT) jako referencyjnego materia³u wybuchowego, wytwarzaj¹cego tê
sam¹ iloœæ energii podczas wybuchu. Zatem jedna kilotona broni j¹drowej wytwarza tyle samo energii podczas wybuchu, co jedna kilotona (lub 1000 ton)
³adunku TNT. Jedn¹ z wa¿nych ró¿nic miêdzy wybuchem j¹drowym i wybuchem konwencjonalnym jest obecnoœæ znacznej iloœci energii, emitowanej w postaci promieniowania cieplnego. Podstawowym powodem tej ró¿nicy jest fakt, ¿e
energia wytwarzana w wyniku wybuchu j¹drowego jest milion razy wiêksza ni¿
ta wytwarzana przez wybuch chemiczny. W zwi¹zku z tym temperatury osi¹gane
w pierwszym przypadku s¹ znacznie 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.

Ryc. 3. Skutki wybuchu j¹drowego [2]

Temperatury towarzysz¹ce wybuchom j¹drowym s¹ o wiele wy¿sze ni¿ w konwencjonalnym wybuchu oraz dodatkowo emitowane s¹ dosyæ du¿e proporcje
energii w formie œwiat³a i ciep³a, ogólnie okreœlane jako promieniowanie cieplne,
które w wyniku oddzia³ywania na organizm ludzki powodowaæ mog¹ obszerne
poparzenia cia³a, a w przypadku oddzia³ywania na materia³y palne, inicjacjê po¿arów na znacznej przestrzeni. Wybuchom j¹drowym towarzysz¹ równie¿ wysoce przenikliwe i szkodliwe dla organizmów ¿ywych oraz niewidoczne promienie,
nazywane wstêpnym promieniowaniem j¹drowym. Produkty wybuchu j¹drowego s¹ radioaktywne, emituj¹ podobne promieniowanie, z tym ¿e w d³u¿szym
okresie czasu. Okreœla siê to jako resztkowe promieniowanie j¹drowe [2].
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3. Rodzaje wybuchów j¹drowych
Zasadniczo rozró¿nia siê piêæ rodzajów wybuchów j¹drowych, aczkolwiek
w praktyce mo¿e powstaæ wiele zmiennych i poœrednich sytuacji. G³ówne rodzaje
wybuchów, które zostan¹ tu zdefiniowane to wybuch powietrzny, wybuch na du¿ych wysokoœciach, wybuch podwodny, wybuch podziemny i wybuch powierzchniowy. Zak³adaj¹c, ¿e wybuch j¹drowy bêdzie mia³ miejsce na okreœlonej
wysokoœci powy¿ej poziomu morza, gdzie zachodz¹ warunki atmosferyczne tj. na
wysokoœci poni¿ej ok. 30,48 km n.p.m., resztki broni prawie natychmiast w³¹cz¹
materia³ otaczaj¹cego medium i tworz¹ intensywnie gor¹c¹ i œwiec¹c¹ masê
o kszta³cie przypominaj¹cym charakterystyczn¹ sferê zwan¹ kul¹ ognia (Fireball).
Taki rodzaj wybuchu okreœlany jest jako sytuacja, w której ³adunek wybucha
w powietrzu na wysokoœci poni¿ej 30,48 km n.p.m., ale równoczeœnie na takiej
wysokoœci, aby kula ognia nie dotyka³a powierzchni Ziemi. Wstêpne promieniowanie j¹drowe, powsta³e w wyniku wybuchu powietrznego, rozprzestrzeniaæ siê
bêdzie g³ównie w powietrzu, aczkolwiek intensywnoœæ promieniowania bêdzie
siê zmniejsza³a wraz ze zwiêkszaj¹cym siê dystansem od epicentrum wybuchu.
Wybuch j¹drowy na du¿ej wysokoœci to wybuch maj¹cy miejsce na wysokoœci
powy¿ej 30,48 km nad poziomem morza. Powy¿ej tego poziomu gêstoœæ powietrza jest tak niska, ¿e oddzia³ywanie energii ³adunku z otoczeniem jest znacz¹co
inne ni¿ te z ni¿szych wysokoœci. Wystêpowanie gêstego powietrza powoduje
inn¹ charakterystykê kuli ognia dla wybuchu na du¿ych wysokoœciach, a inn¹
w przypadku wybuchu powietrznego. Dwa czynniki wp³ywaj¹ zasadniczo na to,
¿e energia cieplna promieniuje na takich wysokoœciach. Pierwszym czynnikiem
jest to, ¿e fala uderzeniowa nie tworzy siê tak ³atwo w oœrodku o mniejszej gêstoœci, a kula ognia jest w stanie promieniowaæ energiê ciepln¹, która mo¿e byæ u¿yta
do powstania wybuchu. Drugim czynnikiem jest to, ¿e oœrodek o mniejszej gêstoœci pozwala energii towarzysz¹cej podczas wybuchu ³adunku pokonywaæ wiêksze
odleg³oœci ni¿ w innym przypadku. Powód tego jest taki, ¿e czêœæ tej energii
ogrzewa powietrze w pewnej okreœlonej odleg³oœci od œrodka kuli ognia i tym samym nie bierze udzia³u w zjawisku promieniowana. Oba promieniowania j¹drowe, tj. wstêpne i resztkowe, powsta³e w wyniku wybuchów j¹drowych na du¿ych
wysokoœciach, bêd¹ oddzia³ywaæ ze sk³adnikami atmosfery tak, by wydaliæ
elektrony z atomów i cz¹steczek. Podczas gdy elektrony nosz¹ negatywny
³adunek elektryczny, pozosta³a czêœæ atomu bêdzie na³adowana pozytywnie, tzn.
stanowiæ bêdzie pozytywny jon.
Jeœli wybuch j¹drowy wystêpuje w takich warunkach, ¿e jego centrum jest pod
ziemi¹ lub pod powierzchni¹ wody, wówczas okreœla siê to zjawisko odpowiednio
jako wybuch podziemny lub wybuch podwodny. Jako ¿e niektóre efekty tych
dwóch rodzajów wybuchów s¹ podobne, bêd¹ rozpatrywane tu wspólnie jako wybuchy podpowierzchniowe. Zatem podczas wybuchów podpowierzchniowych
wiêkszoœæ energii wybuchu poch³aniana jest przez wodê lub glebê. Znaczna czêœæ
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promieniowania cieplnego i wstêpnego promieniowania j¹drowego zostanie
poch³oniêta w ma³ej odleg³oœci od wybuchu. Energia poch³oniêtego promieniowania przyczyni siê jedynie do ogrzewania oœrodka w postaci gleby lub wody.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w tym przypadku resztkowe promieniowanie j¹drowe tj. promieniowanie emitowane po pierwszej minucie od wybuchu stanowiæ
bêdzie wiêksze znaczenie, z uwagi na fakt, ¿e du¿a powierzchnia gleby lub wody
w okolicach wybuchu zostanie zanieczyszczona produktami rozszczepienia
radioaktywnego.
Wybuch j¹drowy powierzchniowy okreœla siê jako wybuch, który wystêpuje
na lub trochê pod rzeczywist¹ powierzchni¹ gleby lub wody, pod warunkiem, ¿e
odleg³oœæ ta nie jest za du¿a. Wówczas przyjmuje siê, ¿e zjawiska te s¹ zasadniczo
takie same jak wybuchy zachodz¹ce na powierzchni. Podczas gdy wysokoœæ wybuchu wzrasta do punktu, w którym kula ognia nie dotyka d³u¿ej powierzchni
ziemi lub wody, istnieje pewna strefa przejœciowa, w której istniej¹ okreœlone cechy wspólne wi¹¿¹ce wybuch powierzchniowy z wybuchem powietrznym. W wybuchu powierzchniowym fala wybuchu i fala uderzeniowa s¹ wytwarzane w ró¿nych proporcjach zale¿nych od energii wybuchu i wysokoœci powy¿ej poziomu
morza [2].

4. Reakcja ³añcuchowa i aktywnoœæ produktów rozszczepienia
Neutrony uwolnione w ten sposób s¹ zdolne do zapocz¹tkowania
rozszczepienia dodatkowych j¹der
uranu (lub plutonu), a ka¿dy taki
proces skutkuje emisj¹ kolejnych
neutronów mog¹cych powodowaæ
póŸniejsze rozszczepienia. Zatem
pojedynczy neutron mo¿e zaRyc. 4. Schemat procesu rozszczepienia [2]
pocz¹tkowaæ ³añcuch nuklearnego
rozszczepienia, a uwolniona energia wzrasta w ogromnym stopniu. Z uwagi na fakt, ¿e procesowi rozszczepienia
towarzyszy chwilowe uwolnienie neutronów, mo¿liwe jest powstanie samopodtrzymuj¹cej siê reakcji ³añcuchowej wraz z szybkim uwalnianiem siê du¿ych iloœci energii. Na skutek tego nawet kilka funtów materia³u rozszczepialnego mo¿e
siê uwolniæ w ci¹gu kilku milisekund co porównywalne jest do si³y wybuchu kilku tysiêcy ton TNT. Stanowi to podstawow¹ regu³ê projektowania broni j¹drowej. Warunkiem samopodtrzymywania siê tej reakcji jest koniecznoœæ wytwarzania w reakcji rozszczepienia co najmniej jednego neutronu zdolnego wywo³aæ
nastêpne rozszczepienie. 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. 5. Stopieñ rozpadu produktów rozszczepienia po wybuchu j¹drowym [2]

Na ryc. 5 pozosta³oœci promieniowania produktów rozszczepienia po jednej
godzinie od detonacyjnego wybuchu j¹drowego przyjêto jako wartoœæ równ¹ 100,
a póŸniejszy spadek w czasie obrazuje krzywa. Widaæ tu wyraŸnie, ¿e po 7 godzinach od wybuchu j¹drowego, aktywnoœæ produktów rozszczepienia spada do
oko³o jednej dziesi¹tej (10%) wartoœci za³o¿onej po godzinie. W czasie oko³o
2 dni, ta aktywnoœæ spadnie natomiast do 1% wartoœci [2].

5. Badania doœwiadczalne wybuchów j¹drowych
Jednym z pierwszych badañ doœwiadczalnych w zakresie wybuchów j¹drowych
w du¿ej skali by³ test Trinity1, kryptonim, który zosta³ nadany przez Oppenheimera2 dla pierwszego naziemnego testu broni j¹drowej, który zosta³ przeprowadzony w Stanach Zjednoczonych 16 lipca 1945 r. Detonacja bomby mia³a si³ê
oko³o 20 kiloton i zosta³a uznana za pocz¹tek ery atomowej. Test ten by³ kulminacj¹ kilkuletniego programu badawczego nad konstrukcj¹ broni j¹drowej, znanego jako Projekt Manhattan3. Test ten zosta³ przeprowadzony na pustyni w pobli¿u miasta Alamogordo (Nowy Meksyk), na poligonie nosz¹cym obecnie
nazwê White Sands Missile Range. Przygotowania do testu zaczê³y siê w marcu
1944 r. i osi¹gnê³y punkt kulminacyjny podczas próbnej detonacji 100-tonowej
bomby j¹drowej.

1

z ang. trójca.
Amerykañski fizyk, profesor na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, dyrektor naukowy
Projektu Manhattan – trwaj¹cego w czasie II wojny œwiatowej przedsiêwziêcia maj¹cego na celu opracowanie pierwszej broni atomowej. Z tego powodu jest nazywany ojcem bomby atomowej [11].
3
By³a to œciœle tajna operacja, która mia³a na celu wytworzenie bomby atomowej podczas II wojny
œwiatowej. Mia³o to daæ przewagê nad pañstwami osi (Niemcami, Japoni¹ i W³ochami). Prace rozpoczêto w 1942 r. w 3 oœrodkach w USA [12]
2
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Wówczas bardzo ma³o by³o wiadomo na temat warunków przeprowadzania
tego typu prac doœwiadczalnych oraz oddzia³ywania fali uderzeniowej wygenerowanej przez kilka ton materia³u wybuchowego. Analiza wyników w zakresie oddzia³ywania fali uderzeniowej oraz trzêsienia ziemi mog³aby pomóc w okreœleniu
w³aœciwych struktur zdolnych do wytrzymania tych efektów w czasie ostatecznego strza³u poprzez u¿ycie odpowiednich wspó³czynników skali. Przed przeprowadzeniem tego badania dokonano testu kalibracyjnego, którego celem by³o pozyskanie informacji o parametrach detonacji 100-tonowego ³adunku materia³u
wybuchowego oraz okreœlenie procedur bezpieczeñstwa niezbêdnych do
przeprowadzenia wybuchu j¹drowego.
Test zosta³ przeprowadzony z wykorzystaniem 100 ton materia³u wybuchowego u³o¿onego na platformie wie¿y o wysokoœci 6,1 m. Stos ten zosta³ wyposa¿ony w rury zawieraj¹ce radioaktywny roztwór o niskim poziomie aktywnoœci produktów radioaktywnych spodziewanych podczas wybuchu j¹drowego.
Przeprowadzono pomiary parametrów fali uderzeniowej, trzêsienia ziemi oraz
zniszczenia urz¹dzeñ i innych obiektów na za³o¿onych odleg³oœciach porównywanych z dystansami proponowanymi dla docelowego testu. Ponadto przeprowadzono obserwacje fotograficzne w pe³nej odleg³oœci zaproponowanej dla testu
koñcowego. Uzyskane podczas tego badania wyniki i obserwacje pogrupowano
w nastêpuj¹ce grupy tematyczne:
l
zjawisko implozji,
l
uwolniona energia nuklearna,
l
oddzia³ywanie skutków wybuchu,
l
zjawisko wybuchu oraz póŸniejsze efekty.
W³¹czaj¹c personel wojskowy, do badañ zaanga¿owano oko³o 200 ludzi. Zwa¿aj¹c na okolicznoœci, ¿e test by³ wykonywany przy bardzo napiêtym harmonogramie dzia³añ i stanowi³ jedynie test próbny, to organizacjê przeprowadzono
z sukcesem. Przygotowania do badañ koñcowych znacznie przyspieszy³y, zaczynaj¹c od marca 1945 r., a koniec zaplanowany by³ na lipiec 1945 r. W ostatnich
2 tygodniach przed eksperymentem, oko³o 250 ludzi by³o zaanga¿owanych
w prace techniczne, a wielu wiêcej przyczyni³o siê do teoretycznych i eksperymentalnych studiów z budowy sprzêtu niezbêdnego do tych badañ. Po uwzglêdnieniu wszystkich wa¿niejszych czynników data eksperymentu zosta³a wyznaczona na 16 lipca 1945 r. Stworzono wówczas dok³adny harmonogram prac,
w którym nale¿a³o miêdzy innymi przygotowaæ sprzêt elektroniczny, schrony,
instrukcje dla personelu oraz sprawy zwi¹zane z kontrol¹ i bezpieczeñstwem pracy. Monta¿ ³adunku w postaci bomby Trinity poprzedzony by³ kilkoma dodatkowymi testami próbnymi, aby udoskonaliæ sposób ³adowania bomby oraz zminimalizowaæ usterki. W dniu eksperymentu ostateczne odliczanie rozpoczêto
o godzinie 5:10, a wybuch nast¹pi³ o godzinie 5:29:45. Si³a wybuchu by³a tak
ogromna, ¿e spowodowa³a pêkniêcie szyb w odleg³oœci ok. 320 km od centrum
wybuchu. Krater, który powsta³ po wybuchu mia³ g³êbokoœæ ok. 3 m i œrednicê
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ok. 300 m., natomiast piasek w miejscu eksplozji zosta³ ca³kowicie stopiony daj¹c
w efekcie radioaktywne szkliwo koloru zielonego (od ¿elaza), nazwane póŸniej
trinititem. Grzyb atomowy osi¹gn¹³ wysokoœæ ok. 12 km. Wszystko by³o filmowane i fotografowane przez wiele kamer rozmieszczonych w ró¿nych miejscach
poligonu doœwiadczalnego. Dokonano równie¿ bie¿¹cych pomiarów ska¿enia radioaktywnego oraz licznych obserwacji meteorologicznych. Wiêkszoœæ naukowców zaanga¿owanych 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 platformy, na której zosta³ umieszczony ³adunek, pozosta³y tylko fragmenty
¿elbetowych fundamentów [5].
Po teœcie Trinity, w Stanach Zjednoczonych dalej trwa³y inne badania i doœwiadczenia w podobnym zakresie. W latach 1945-1992 przeprowadzono ogó³em
ponad tysi¹c eksperymentów dotycz¹cych wybuchów j¹drowych, w tym ponad
20 przy wspó³pracy z Wielk¹ Brytani¹. W tabeli 1 przedstawiono zestawienie
zbiorcze wyników badañ doœwiadczalnych wybuchów j¹drowych, które przeprowadzono we Francji w latach 1960-1974 [9].
Podczas przeprowadzonych badañ doœwiadczalnych w zakresie wybuchów
j¹drowych najwiêcej ³adunków zosta³o zainicjowanych pod ziemi¹, natomiast
najmniej pod wod¹. Wielka Brytania wspó³pracowa³a z USA jedynie w wybuchach podziemnych. Na ryc. 6 przedstawiono fotografiê obrazuj¹c¹ wybuchu
j¹drowy Priscilla, który zosta³ zdetonowany 24 czerwca 1957 roku w Nevadzie,
w USA, by³a to bomba typu „balon” u¿yta w teœcie zwi¹zanym z broni¹ i wytworzy³a 37 kiloton energii.

Ryc. 6. Eksplozja ³adunku Trinity, 0,025 sekund po inicjacji [5]
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Ryc. 7. Wybuch j¹drowy Priscilla przeprowadzony w dniu 24.06.1957 r. w Nevadzie w USA [7]

Na ryc. 7 przedstawiono fotografiê obrazuj¹c¹ wybuch j¹drowy Grable, który
zosta³ wystrzelony z dzia³a 280 mm, 25 maja 1953 roku w Nevadzie. By³ to nadziemny, zwi¹zany z broni¹ test, który wytworzy³ 15 kiloton energii.

Ryc. 8. Wybuch j¹drowy Grable zainicjowany z broni o œrednicy 280 mm
w dniu 25.05.1953 w Nevadzie [7]
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Data
(Date)

Nazwa
(Name)

Typ
(Type)

Miejsce
(Place)

Wysokoœæ [m]
(Altitude)

Tropopauzy [hm]
(Tropopause)

Tabela 1. Badania wybuchów j¹drowych we Francji w latach 1960-1974 [9]

13.02.60

Gerboise
bleue

Wie¿a

Reggane

67

67

100

154

110

150

01.04.60

Gerboise
blanche

Powierzchnia

Reggane

3

3

0

–

30

50

25.04.61

Gerboise
rouge

Wie¿a

Reggane

2

2

50

–

25

40

02.07.66

Tamoure

Energia [KT] (Energy)
Rozszczepienie Ca³kowita
(Fission)
(Total)

1000 156

G³owa chmury
[hm]
(Cloud head)
Pod³o¿e Szczyt
(Base)
(Top)

Powietrze

Mururoa

50

50

110

150

21.07.66 Ganymede

Bezpieczeñstwo

Mururoa

0

0

12

155

–

–

11.09.66 Betelgeuse

Balon

Mururoa

110

110

470

148

100

180

05.06.67

Altair

Balon

Mururoa

15

15

295

159

65

110

27.06.67

Arcturus

Barka

Mururoa

22

22

0

156

50

95

03.08.68

Polloux

Balon

Mururoa

150

150

490

166

105

185

24.08.68

Canopus

Balon

Fangataufa

–

2600

520

164

140

240

15.05.70 Andromede

Balon

Mururoa

13

13

220

147

75

110

30.05.70

Dragon

Balon

Fangataufa

–

945

500

126

150

210

12.06.71

Encelade

Balon

Mururoa

–

450

-

175

55

170

08.08.71

Phoebe

Balon

Mururoa

4

4

230

135

–

50

25.06.72

Umbriel

Balon

Mururoa

0,5

0,5

230

123

–

25

27.07.72

Oberon

Balon

Mururoa

6

6

220

166

65

85

28.07.73 Melponeme

Balon

Mururoa

0,05

0,05

270

147

18

23

13.09.73

Nesta

Wie¿a

Mururoa

0

0

4

143

–

5

25.07.74

Maquis

Powietrze

Mururoa

8

8

250

–

–

–

28.07.74

Persee

Wie¿a

Mururoa

0,001

0,001

5,6

–

–

–

Podsumowanie
Teoria wybuchów j¹drowych od dawna stanowi³a przedmiot zainteresowania
naukowców na ca³ym œwiecie, szczególnie ze wzglêdu na swoje ogromne praktyczne zastosowanie. Koncepcja atomu istnieje ju¿ wiele wieków, ale dopiero ostatnio zaczêto rozumieæ olbrzymi¹ moc zawart¹ w jego bardzo niewielkiej masie.
W latach wczeœniejszych, tu¿ przed II wojn¹ œwiatow¹, badania j¹drowe skupia³y
siê g³ównie na rozwoju broni w celach militarnych. Dopiero jakiœ czas póŸniej
naukowcy skoncentrowali swoj¹ uwagê na pokojowym zastosowaniu technologii
j¹drowych. Jednym z wa¿niejszych, a jednoczeœnie przynosz¹cym najwiêcej korzyœci zastosowaniem energii j¹drowej jest wytwarzanie elektrycznoœci, a po latach badañ naukowcy pomyœlnie zastosowali technologiê j¹drow¹ w innych dziedzinach wiedzy. W Polsce do tej pory nie wybudowano jeszcze elektrowni
j¹drowej, przede wszystkim ze wzglêdu na brak œwiadomoœci spo³ecznej, a co za
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tym idzie z uwagi na strach przed zagro¿eniem wybuchu j¹drowego. Energia
j¹drowa posiada wiele korzyœci spo³ecznych miêdzy innymi takie jak
zapewnienie bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej, a tak¿e zapewnienie:
l
konkurencyjnych cen energii elektrycznej,
l
mniejszego zanieczyszczenia œrodowiska naturalnego w porównaniu do elektrowni konwencjonalnych,
l
rozwoju nowoczesnej i bezpiecznej technologii w Polsce,
l
nowych miejsc pracy,
l
rozwoju polskich przedsiêbiorstw,
l
nowych kierunków badañ naukowych [10].
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Zasilanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych.
Logistyka humanitarna
Logistic Supply in Emergency Situation.
Humanitarian Logistics
Streszczenie
W artykule (w sposób wybiórczy i pewnie intencjonalny, na ile to by³o konieczne)
zaprezentowano pogl¹d na temat zasilania logistycznego w sytuacjach kryzysowych.
Odniesiono siê do pojêcia i istoty zasilania logistycznego, znaczenia zasobów materia³owo-technicznych i infrastruktury, a nastêpnie skoncentrowano siê na zagadnieniach zwi¹zanych z zarz¹dzaniem procesami logistycznymi. W tym obszarze przedstawiono istotê zarz¹dzania logistycznego i dzia³ania podmiotów uczestnicz¹cych
w dzia³aniach ratowniczych na rzecz poszkodowanych.
S³owa kluczowe: zasilanie logistyczne, sytuacje kryzysowe, infrastruktura,
zarz¹dzanie, dzia³anie, poszkodowany

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

Wstêp
Funkcjonowaniu organizacji zasilania logistycznego1 w obszarze bezpieczeñstwa obywateli, mienia i infrastruktury kluczowej towarzysz¹ ró¿nego rodzaju
uwarunkowania (okolicznoœci) powoduj¹ce, po pierwsze – ubytek (zu¿ywanie) zasobów zasileniowych podmiotów bior¹cych udzia³ w dzia³aniach ratowniczych
1

Na zasilanie logistyczne sk³ada siê zabezpieczenie i wsparcie logistyczne. Zabezpieczenie logistyczne planuj¹, organizuj¹ i realizuj¹ w³asne si³y systemu logistyczne danego podmiotu, natomiast
wsparcie logistyczne realizuj¹ si³y i œrodki podmiotu zewnêtrznego (poziomego, np. s¹siedni powiat;
pionowego, np. powiat wspiera gminê).
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(organizacji, instytucji, firmy, przedsiêbiorstwa) na zabezpieczenie w³asnych
dzia³añ i na rzecz osób poszkodowanych, w ramach procesów (strumieni) zasileniowych w sytuacjach kryzysowych; po drugie - zmianê wartoœci u¿ytkowej zasobów œrodków materia³owych (zapasów, rezerw) zasilania logistycznego oraz obiektów (urz¹dzeñ, sprzêtu) stanowi¹cych infrastrukturê techniczn¹. Zmiany tych
drugich polegaj¹ na fizycznym i konstukcyjno-technologicznym starzeniu siê
sprzêtu i zasobów materialnych (maszyn, urz¹dzeñ technicznych, surowców, produktów itp.), utracie w³asnoœci u¿ytkowych na skutek uszkodzenia lub zniszczenia, sukcesywnego wyczerpywania (zu¿ywania) materia³owych zasobów (surowców, artyku³ów ¿ywnoœciowych, paliw, œrodków opatrunkowych, lekarstw itp.)
oraz resursów sprzêtu technicznego (przejechanych kilometrów, przepracowanych
godzin, cykli uruchomieñ itp.).
Nieprzerwane funkcjonowanie dowolnego elementu systemu infrastruktury
zapewniaj¹cej bezpieczeñstwo (obywateli i ich mienia) w sytuacjach kryzysowych jest mo¿liwe wtedy, gdy nastêpuje ich zabezpieczenie logistyczne oraz odnawianie (odtwarzanie) potencja³u u¿ytkowego urz¹dzeñ i zasobów œrodków materia³owych.
Zabezpieczenie warunków egzystencjalnych i behawioralnych spoczywa na
systemie zasilania logistycznego2. Szczególna rola tego systemu uwidacznia siê
w planowaniu i organizowaniu akordów zdarzeñ3 zasileniowych, maj¹cych na
celu zaspokajanie potrzeb podmiotu w zakresie œrodków koniecznych do ¿ycia
i dzia³ania oraz zdolnoœci ludzi i sprzêtu do wykonywania zadañ w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa wewnêtrznego (cywilnego, publicznego, spo³ecznego
itp.).
Mówi¹c o dzia³aniach zasileniowych, ma siê na uwadze œwiadome zachowanie
ludzi, których celem jest m.in. zaspokajanie potrzeb podmiotów w œrodki materia³owe, techniczne oraz us³ugi konieczne do ¿ycia i dzia³ania”4.

1. Infrastruktura logistyczna
w procesie zasilania logistycznego
Infrastruktura5, to system urz¹dzeñ, dzia³añ i instytucji, które wspieraj¹ bezpoœrednio lub poœrednio produkcyjn¹ sferê gospodarki (zalicza siê do nich np.
budownictwo, transport, energetykê, komunikacjê), oraz tych, które s¹ niezbêdnym zapleczem dla funkcjonowania spo³eczeñstwa (nale¿¹ do nich np. oœwiata,
administracja, ochrona zdrowia, organa bezpieczeñstwa, bankowoœæ itp.), st¹d
2

Zob. S. Dworecki, J. Berny, Logistyka racjonalnego dzia³ania, Reprograf, Radom 2005, s. 75-95.
T. Pszczo³owski, Ma³a encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wyd. Ossolineum 1978,
s. 13. Akord zdarzeñ – zespól zdarzeñ (czynów), których przebieg jest tak z³o¿ony w czasie, ¿e ka¿de
z ka¿dym ma przynajmniej czêœæ chwili wspóln¹, a przez to tworz¹cy zespó³, bêd¹cy jakimœ zdarzeniem
z³o¿onym. Akord zdarzeñ stanowi zwykle fragment splotu zdarzeñ.
4
S. Dworecki, J. Berny, Zarz¹dzanie procesami logistycznymi (Wybrane zagadnienia), Wyd. Reprograf, Radom 2005, s. 58.
5
S³ownik wspó³czesnego jêzyka polskiego, T. 1. Przegl¹d Reader’s Digest, s. 321.
3
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mamy takie pojêcia jak: infrastruktura spo³eczna, techniczna, logistyczna. Zapewniæ, stworzyæ odpowiedni¹ infrastrukturê dla czegoœ, np.: infrastruktura portu, osiedla, szpitala, bezpieczeñstwa.
Funkcjonowanie wszystkich systemów logistycznych, tak w skali makro, jak
te¿ w skali mikro, warunkuje tzw. infrastruktura logistyczna, która obejmuje ró¿ne kategorie œrodków technicznych.
Infrastruktura logistyczna6, to system dróg l¹dowych, wodnych, portów lotniczych, portów morskich i/lub sieci telekomunikacyjnych znajduj¹cych siê na
okreœlonym terenie. W systemowym podejœciu logistyki wyró¿nia siê trzy
sk³adowe infrastruktury logistycznej: infrastrukturê liniow¹, punktow¹ i komunikacyjn¹ (informatyczn¹).
W systemowym podejœciu do logistyki wyró¿nia siê trzy sk³adowe infrastruktury logistycznej7:
l
infrastrukturê liniow¹, której istot¹ jest istniej¹ca w pañstwie sieæ rozumiana
jako ka¿dy wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju œrodków
transportu wraz z le¿¹cymi w jego ci¹gu obiektami in¿ynierskimi;
l
infrastrukturê punktow¹, w sk³ad której wchodz¹ wyodrêbnione przestrzennie obiekty s³u¿¹ce stacjonarnej obs³udze ³adunków (wy³adownie ogólnodostêpne, stacje, place i punkty prze³adunkowe, centra logistyczne) oraz œrodków przewozowych transportu;
l
infrastrukturê komunikacyjn¹ (informatyczn¹), w sk³ad której wchodz¹ œrodki przekazu, standardy wymiany danych i œrodki zabezpieczaj¹ce ich przep³yw.
Z takim podzia³em infrastruktury logistycznej trudno jest siê zgodziæ, gdy¿ na
dobr¹ sprawê, sprowadza siê do infrastruktury transportowej. W³aœciwym jest
przyjêcie, ¿e sk³adowymi infrastruktury procesów logistycznych s¹:
– infrastruktura materia³owo-techniczna,
– personalno-organizacyjne,
– komunikacyjno-informacyjne,
– finansowo-bankowe.
Funkcjonowanie wszystkich systemów logistycznych, tak w skali makro,
jak te¿ w skali mikro, warunkuje tzw. infrastruktura materia³owo-techniczna,
która obejmuje nastêpuj¹ce kategorie œrodków technicznych (rys. 1):
– szlaki komunikacyjne tworzone przez sieæ po³¹czeñ transportowych l¹dowych, morskich i lotniczych oraz porty za³adowczo-wy³adowcze,
– œrodki transportu i manipulacji s³u¿¹ce do przestrzennego przemieszczania
surowców, produktów i wyrobów tak w skali przedsiêbiorstwa, jak te¿ w obszarze szeroko rozumianego rynku,
– budynki i budowle magazynowe, place sk³adowe i manipulacyjne umo¿liwiaj¹ce przechowywanie, ochronê i konserwacjê wszelkich materia³ów,
zw³aszcza zapasów,
6
7

S³ownik terminologii logistycznej, Biblioteka Logistyczna, Poznañ 2006, s. 64.
Cz. Skowronek, Z. Saryusz-Wolski, Logistyka w przedsiêbiorstwie, PWE, 1999, s. 63.
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– opakowania s³u¿¹ce przede wszystkim do fizycznej ochrony wyrobów i towarów podczas transportu i przechowywania,
– œrodki przetwarzania strumieni informacji logistycznej obejmuj¹ce zarówno
tradycyjne urz¹dzenia biurowe jak te¿ nowoczesne, multimedialne sieci i systemy komputerowe.

Rys. 1. Podstawowe elementy infrastruktury logistycznej8

Infrastrukturê personalno-organizacyjn¹ tworz¹ osoby zatrudnione, traktowane jako samodzielne podmioty, ich grupy oraz jednostki organizacyjne wraz ze
wszystkimi powi¹zaniami formalnymi miêdzy nimi, z uwzglêdnieniem podmiotowoœci prawnej, przyporz¹dkowanymi kompetencjami i odpowiedzialnoœci¹.
W wielu przypadkach na poziomie wykonawczym wygodniej jest rozpatrywaæ
grupy pracowników, którym s¹ przyporz¹dkowane okreœlone zadania.
Wa¿ny elementem infrastruktury logistycznej jest infrastruktura komunikacyjno-informacyjna, która zapewnia zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie
i przesy³anie informacji oraz przep³yw strumieni informacyjno-decyzyjnych miêdzy poszczególnymi podsystemami (zarz¹dzaj¹cymi i wykonawczymi), uczestnicz¹cymi w procesie zasilania logistycznego. Sprawne komunikowanie siê tych
podmiotów mo¿e znacz¹co wp³yn¹æ na skutecznoœæ tego procesu.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e fundamentalnym celem komunikacji jest umo¿liwienie
kontaktu miêdzy zainteresowanymi stronami, co wymaga wprowadzenia okreœlonych struktur organizacyjnych, odpowiedniego przygotowania osób i dostêpu
do œrodków technicznych, które ten kontakt umo¿liwi¹. Urz¹dzenia techniczne
stanowi¹ jedynie czêœæ tego rodzaju infrastruktury.
Poniewa¿ komunikacja jest newralgiczn¹ sk³adow¹ procesów logistycznych,
nale¿y znaæ jej podstawowe cechy:
– komunikacja powinna mieæ swój okreœlony cel,
– w systemach komunikacji wyró¿nia siê co najmniej nadawcê i odbiorcê,
– komunikacja wymaga kana³u przenoszenia,
8

E. Nowak, Zarz¹dzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. AON. Warszawa 2008.
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– kana³y komunikacji maj¹ zawsze ograniczon¹ pojemnoœæ i mo¿na nimi
przes³aæ jedynie okreœlon¹ porcjê informacji w danej jednostce czasu,
– komunikacja wymaga czasu.
– komunikacja podlega zak³óceniom.
W analizie procesów logistycznych bardzo rzadko, albo wcale, nie wspomina
siê o infrastrukturze finansowo-bankowej. Jak twierdz¹ praktycy – jest ona tym
elementem, bez którego nie mo¿na realizowaæ ¿adnego procesu logistycznego.
Infrastruktura logistyczna warunkuje swobodny przep³yw strumieni materia³owych i informacyjnych miêdzy poszczególnymi podmiotami uczestnicz¹cymi w dzia³aniach ratowniczych, w takich aspektach, jak (rys. 2):
– przemieszczanie surowców, towarów i us³ug oraz informacji,
– wykonywanie czynnoœci manipulacyjnych i konserwatorskich,
– magazynowanie, przechowywanie i sk³adowanie materia³ów i informacji,
– ochrona i bezpieczeñstwo produktów podczas transportu i sk³adowania
(dotyczy tak¿e informacji).

Rys. 2. Podstawowe funkcje infrastruktury logistycznej9

Prawa gospodarki rynkowej narzucaj¹ na poszczególne elementy infrastruktury logistycznej okreœlone uregulowania prawne, a tak¿e precyzyjne uwarunkowania normatywno-techniczne, takie jak, np. koniecznoœæ standaryzacji okreœlonych jednostek ³adunkowych i opakowañ pod k¹tem wymogów technologii
transportowej oraz informatycznej. Przyczynia siê do usprawnienia zarz¹dzania
przep³ywem dóbr materia³owo-technicznych i strumieni informacyjnych.
Infrastruktura procesów logistycznych musi spe³niaæ coraz ostrzejsze wymagania ekologiczne i dlatego jedn¹ z jej funkcji jest gospodarka opakowaniami,
utylizacja odpadów i ochrona naturalnego œrodowiska, w których przebiegaj¹
procesy gospodarcze.
Œrodki techniczne stosowane (wykorzystywane) w procesach fizycznego przep³ywu produktów, a tak¿e w procesach informacyjnych logistyki oraz sposoby
9

E. Nowak, op. cit.,
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ich u¿ycia, a tak¿e systemy ich wykorzystania tworz¹ swego rodzaju infrastrukturê procesów10 logistycznych (rys. 3).

Rys. 3. Idea podzia³u infrastruktury technicznej procesów logistycznych11

W procesach logistycznych12 jest zaanga¿owany znaczny maj¹tek trwa³y, a tak¿e zasoby osobowe. Wystêpuj¹ zjawiska substytucji tych czynników. Wy¿szy poziom mechanizacji i automatyzacji procesów transportowych manipulacyjnych
itp. (co wi¹¿e siê z du¿ymi nak³adami kapita³owymi) umo¿liwia wzrost wydajnoœci pracy i redukcjê zatrudnienia. Z tego choæby wynika koniecznoœæ rozpatrywania infrastruktury procesów logistycznych jako systemu techniczno-organizacyjnego, którego podstawowym kryterium optymalizacji powinna byæ
minimalizacja kosztów logistyki przy zapewnieniu sprawnoœci i niezawodnoœci
procesów logistycznych.
10
Proces, to sekwencja lub czêœciowo uporz¹dkowany zbiór powi¹zanych ze sob¹ dzia³añ zintegrowanych przez: czas, koszty, ³¹czn¹ ocenê wykonania i realizowanych, aby osi¹gn¹æ okreœlony cel organizacji.
11
S. Dworecki, Logistyka w zarz¹dzaniu bezpieczeñstwem cywilnym. Wybrane zagadnienia.
SGSP, Warszawa 2012, s. 106.
12
Proces nazywamy logistycznym wówczas gdy: rozmieszczenie, stan, przep³ywy jego sk³adowych, a wiêc ludzi, dóbr materialnych informacji i œrodków finansowych, wymagaj¹ koordynacji z innymi procesami ze wzglêdu na kryteria lokalizacji, czasu, kosztów i efektywnoœci spe³nienia po¿¹danych celów organizacji.
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Jakoœæ przebiegu procesów zasilania logistycznego zale¿y od przestrzegania
podstawowych zasad zarz¹dzania13:
– odpowiedzialnoœæ – ponoszona wspólnie, ponoszona przez wszystkich uczestników procesu decyzyjnego;
– zabezpieczenie – pozyskiwanie zasobów zasileniowych zgodnie z przepisami
prawa, priorytetami i aktualnymi mo¿liwoœciami;
– uprawnienie (kompetencyjnoœæ) – wykonawca musi posiadaæ odpowiednie
kompetencje do wykonywania zasobów koniecznych do realizacji zadania:
m koordynowanie i ustalanie priorytetów,
m okreœlanie wymogów,
m negocjowanie;
– wspó³praca – wspó³dzia³anie realizowane miêdzy uczestnikami procesu umo¿liwia wyeliminowanie wspó³zawodnictwa w pozyskiwaniu zasobów;
– kontynuacja – w zakresie planowania i realizowania zadañ powinna zapewniæ
efektywnoœæ i sprawnoœæ przebiegu procesów;
– ekonomicznoœæ – przygotowanie i realizacja zadañ zapewnia nie tylko adekwatnie i skutecznie, ale równie¿ odpowiednio racjonalne wykorzystanie dostêpnych zasobów zgodnie z ide¹: mo¿liwoœci, jakoœci, miejsca, czasu (lepiej, szybciej, taniej);
– przejrzystoœæ – jasnoœæ sytuacji dotyczy potrzeby posiadania dostêpu do informacji w zakresie stanu, poziomu przygotowania i realizacji;
– refundacja – zwrot kosztów ponoszonych przez poszczególnych uczestników.
W procesie planowania i organizowania zasilania logistycznego nie bez znaczenia bêdzie równie¿ uwzglêdnienie takich elementy, jak:
– ustalenie wspó³rzêdnych rozs¹dnego uk³adu odniesienia, tzw. otoczenia bli¿szego i dalszego badanych zdarzeñ (zjawisk, procesów),
– wiarygodna identyfikacja zdarzeñ (zjawisk, procesów),
– okreœlenie uwarunkowañ im towarzysz¹cych,
– ustalenie przes³anek i zwi¹zków przyczynowo-skutkowych,
– okreœlenie obszarów i narzêdzi (stymulatorów) umo¿liwiaj¹cych sterowanie
rozwojem stosunków systemowych i miêdzysystemowych;,
– okreœlenie celów zamierzonych i prawdopodobnych skutków ubocznych okreœlonych zachowañ (oddzia³ywañ).

2. Logistyka humanitarna w sytuacji kryzysowej
2.1. Logistyka humanitarna
W publikacjach anglojêzycznych humanitarian logistics, tj. logistykê humanitarn¹ mo¿emy zdefiniowaæ jako „planowanie, wdra¿anie i kontrola skutecznie
op³acalnego przep³ywu i magazynowania towarów i materia³ów, jak równie¿
zarz¹dzania wszystkimi informacjami z tym zwi¹zanymi, z punktu ich pocho13

K. Ficoñ, Wspó³czesna logistyka wojskowa, CSOP, Koszalin 2001, s. 127.
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dzenia do punktu konsumpcji w celu z³agodzenia cierpienia ludzi”. Bardziej
przejrzyst¹ definicjê prezentuje L.Fritz, który pisze, ¿e „[…] logistyka humanitarna jest jednym z najwa¿niejszych segmentów w ca³ym ³añcuchu niesienia pomocy, poniewa¿:
– decyduje o efektywnej i szybkiej reakcji na przedsiêwziêcia programów humanitarnych,
– przygotowanie wysy³ki oraz transport s¹ zwykle najkorzystniejszymi dzia³aniami w niesieniu pomocy,
– jest to skarbnica informacji krytycznych dla prowadzenia takich akcji
w przysz³oœci.”
W podobnym duchu wypowiadaj¹ siê L.N. v Wassenhove i R. Tomasini
pisz¹c, ¿e: „logistyka humanitarna jest to rodzaj logistyki, która specjalizuje siê
w organizowaniu dostaw i magazynowaniu zapasów podczas naturalnych katastrof lub z³o¿onych, nag³ych wypadków na obszarach nimi dotkniêtych, szczególnie w odniesieniu do ludzi tam zamieszka³ych”.
W procesie kszta³towania i wykorzystywania logistyki humanitarnej w bezpieczeñstwie coraz wiêkszego znaczenia zaczynaj¹ nabieraæ zintegrowane
dzia³ania ukierunkowane na optymalizacjê struktur sieci/³añcucha logistycznego
i procesów w nim zachodz¹cych. Oznacza to, ¿e w centrum zintegrowanego
zarz¹dzania bezpieczeñstwem powinny siê znaleŸæ systematyczne procesy doskonalenia istniej¹cych oraz poszukiwanie nowych mo¿liwoœci i zdolnoœci logistycznych maj¹cych na celu wzrost skutecznoœci i sprawnoœci podmiotów zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo. Nale¿y ich upatrywaæ w fazie przygotowañ (przed
zdarzeniem), fazie natychmiastowej reakcji (dzia³añ w trakcie) i w fazie rekonstrukcji (odtwarzania) potencja³u.
Podstawowym celem logistyki humanitarnej jest w³aœciwe ukszta³towanie
uwarunkowañ wp³ywaj¹cych na pomocowe ³añcuchy dostaw oraz doprowadzenie ich g³ównych atrybutów, takich jak prêdkoœæ przep³ywu, skutecznoœæ, gotowoœæ, adekwatnoœæ czy elastycznoœæ dostawy, do stanu zapewniaj¹cego ratowanie
¿ycia i niesienie natychmiastowej pomocy tym, którzy na skutek okreœlonego zagro¿enia znaleŸli siê w sytuacji kryzysowej. Wi¹¿e siê z tym racjonalne oszacowanie potrzeb, a nastêpnie: zorganizowanie w³aœciwego transportu, materia³ów
pierwszej pomocy, ¿ywnoœci, wyposa¿enia, personelu ratowniczego, oraz bezpiecznej i szybkiej ewakuacji ludzi do bezpiecznych miejsc (punktów pomocowych).
Uwzglêdnienie logistyki humanitarnej w bezpieczeñstwie, w procesie strategicznego formu³owania i osi¹gania celów, np. przez Krajowy System Bezpieczeñstwa, powinno znaleŸæ wyraz w integracji wszystkich elementów ogólnej strategii
bezpieczeñstwa. Zorientowana na zarz¹dzanie zintegrowane wszystkimi procesami i systemami logistycznymi nabiera podstawowego znaczenia, gdy¿ warunkuje
i otwiera nowe mo¿liwoœci rozwi¹zywania problemów i wykorzystania potencjalnych efektów w sferze dzia³alnoœci strategicznej systemu bezpieczeñstwa.
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Integracjê i strategiczny wymiar mo¿na przedstawiæ w uk³adzie g³ównych
kierunków rozwoju, które obejmuj¹:
– tendencje integracyjne w logistyce,
– dowartoœciowania strategicznych funkcji logistyki humanitarnej.
Rozwój ten przebiega ewolucyjnie, opiera siê przede wszystkim na analizie systemowej przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwi¹zañ informatycznych oraz
nowych koncepcji w zarz¹dzaniu.
Charakteryzuje siê tym, ¿e:
l
integracja procesów logistycznych przebiega w dwóch przekrojach, tj. jako integracja ró¿norodnych procesów i funkcji logistycznych w ramach systemu i podsystemów logistycznych z innymi funkcjami i obszarami funkcjonalnymi
w ramach systemu tworzonego przez podmioty zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo;
l
integracja mo¿e mieæ wymiar poziomy – integracja elementów procesu
przep³ywów i zarz¹dzania ³añcuchem logistycznym pomiêdzy podmiotami,
takimi jak: Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, WOPR, GOPR, TOPR, PCK, Policja,
Morska S³u¿ba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Stacja Ratownictwa Górskiego, Pañstwowa Inspekcja Ochrony Œrodowiska, Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej, Pañstwowa Agencja Atomistyki; i pionowy – integracja szczebli zarz¹dzania: krajowego, wojewódzkiego, powiatowo-miejskiego;
co w sumie mo¿e daæ nam wymiar hybrydowy, tj. jednoczeœnie pionowy i poziomy;
l
dla ewolucji zarz¹dzania logistycznego jest charakterystyczna transformacja
od podejœcia operacyjnego, zorientowanego na sterowanie poszczególnymi
funkcjami i procesami logistycznymi (na najni¿szych szczeblach), poprzez
strategiczne zarz¹dzanie systemem logistycznym, a¿ do logistycznie zintegrowanych systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem;
l
integracja w sferze operacyjnych, strategicznych i normatywnych decyzji logistycznych jest stymulowana przez organizacje oraz zinstytucjonalizowane
rozwi¹zania Unii Europejskiej, NATO i inne miêdzynarodowe rozwi¹zania
w obszarze bezpieczeñstwa.
2.2. Zabezpieczenie warunków egzystencjalnych14
Zadania zabezpieczenia logistycznego najczêœciej s¹ realizowane lub koordynowane przez grupy zespo³u zarz¹dzania kryzysowego (rys. 4). Dla nich ZZK
opracowuje podstawowy zakres dzia³ania.
Grupy robocze o charakterze sta³ym i czasowym wynika³y z ustawy o stanie
klêski ¿ywio³owej. Ustawa z 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym nie okreœla sk³adu struktur tworzonych dla potrzeb realizacji zadañ zarz¹dzania kryzysowego.

14

Przy opracowaniu tego punktu wykorzystano materia³y: E. Nowak, Zarz¹dzanie logistyczne
w sytuacjach kryzysowych. AON. Warszawa 2008.
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Rys. 4. Gminny zespó³ zarz¹dzania kryzysowego (wariant)

A. Zaopatrzenie w wodê

Istotnym czynnikiem warunkuj¹cym przetrwanie ludnoœci jest dostêp do
wody pitnej. W przypadku odciêcia ludnoœci od dostêpu do wody pitnej, zabezpieczenie dostawy odpowiedniej iloœci wody jest zadaniem organów administracji samorz¹dowej.
W sytuacjach kryzysowych, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub ska¿enia istniej¹cych instalacji i urz¹dzeñ zapewniaj¹cych ludnoœci dostawê wody pitnej, zaopatrywanie w tak¹ wodê organizowane jest poprzez uruchomienie dystrybucji wody butelkowanej oraz dostawy wody w zbiornikach. W realizowaniu tego
przedsiêwziêcia mog¹ uczestniczyæ formacje (oddzia³y) Obrony Cywilnej15. Pozyskana woda jest gromadzona (magazynowana) w zbiornikach na wodê oraz dostarczana ludnoœci autocysternami i cysternami na wodê.
15

Formacje obrony cywilnej s¹ podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do
wykonywania zadañ obrony cywilnej (art. 138 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; DzU z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, t.j. ze zm.). Sk³adaj¹ siê one
z oddzia³ów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadañ ogólnych lub specjalnych oraz innych jednostek tych formacji.
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów o obronie cywilnej (DzU z 1993 r. nr 93, poz. 429), jednym z zadañ formacji (oddzia³ów) obrony cywilnej w czasie pokoju jest „wspó³dzia³anie z organami
powo³anymi do zwalczania klêsk ¿ywio³owych i zagro¿eñ œrodowiska oraz usuwania ich skutków (decyzjê o w³¹czeniu si³ OC do tych dzia³añ podejmuj¹ terenowi szefowie OC)”, a w czasie wojny – „doraŸne przywracanie dzia³ania niezbêdnych s³u¿b u¿ytecznoœci publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujêæ wody pitnej”.
Do 9 lipca 2002 r. zadania obrony cywilnej by³y zapisane w ww. rozporz¹dzeniu z 1993r., które zosta³o
zast¹pione Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (DzU z 2002 r. nr 96,
poz. 850). W tym dokumencie nie okreœlono ogólnych zadañ obrony cywilnej, uregulowano natomiast
szczegó³owe zakresy dzia³añ Szefa OCK, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.
W ostatnich latach wiele aktów prawnych dotycz¹cych obrony cywilnej przesta³o obowi¹zywaæ, a w ich
miejsce nie zosta³y przyjête nowe regulacje. Na dzieñ dzisiejszy w ¿adnym polskim dokumencie prawnym zadania obrony cywilnej nie s¹ szczegó³owo okreœlone (Raport NIK z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie OC).
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W przypadku u¿ycia pododdzia³ów (oddzia³ów) wojskowych w obszarach wystêpowania zagro¿eñ, do organizacji zaopatrywania ludnoœci w wodê pitn¹ mo¿e
byæ u¿yty specjalistyczny sprzêt wojskowy (po z³o¿eniu proœby przez samorz¹d
do Wojewody, który dopiero wtedy wnioskuje do w³aœciwego ministra obrony
narodowej o uruchomienie oddzia³ów wojskowych, wed³ug zasad ujêtych w wojewódzkim planie zarz¹dzania kryzysowego).
W tym wypadku urz¹dzeñ do wydobywania i oczyszczania wody dostarczaj¹
pododdzia³y wojsk in¿ynieryjnych, natomiast sprzêt do transportu i przechowywania (magazynowania) wody (samochody cysterny, przyczepy cysterny oraz
przenoœne pojemniki na wodê) dostarczaj¹ pododdzia³y logistyczne.
W procesie zaopatrywania ludnoœci poszkodowanej w wodê do picia bardzo
wa¿n¹ rolê odgrywa s³u¿ba zdrowia organizuj¹c nadzór sanitarny nad zaopatrywaniem w wodê.
Zwykle realizuj¹ to jednostki powszechnej s³u¿by zdrowia, które mog¹ (w razie potrzeby) byæ wzmacniane m.in. wojskowymi zespo³ami s³u¿by zdrowia.
Zasadniczymi zadaniami s³u¿by zdrowia w ramach nadzoru sanitarnego nad
zaopatrywaniem w wodê s¹:
– wspó³udzia³ w typowaniu Ÿróde³ wody;
– kontrola sanitarna prawid³owoœci eksploatacji polowych urz¹dzeñ do oczyszczania wody;
– kontrola prawid³owoœci dezynfekcji wody oraz urz¹dzeñ do wydobywania
i transportu wody; a tak¿e
– nadzór nad zaopatrywaniem ludnoœci w œrodki do indywidualnego odka¿ania
wody i zapoznawaniem jej ze sposobami ich u¿ycia.
W ka¿dej sytuacji kryzysowej, organizuj¹c zaopatrywanie w wodê do picia,
w pierwszej kolejnoœci nale¿y d¹¿yæ do korzystania ze stacjonarnych Ÿróde³ wody
(wodoci¹gi miejskie i wiejskie, stacjonarne studnie g³êbinowe), studnie kopane,
artezyjskie, itp. Woda do picia podlega badaniom laboratoryjnym. Dystrybucjê
wody butelkowanej (w pojemnikach, butelkach plastikowych) nale¿y traktowaæ
jako rozwi¹zanie awaryjne.
B. Organizacja us³ug gospodarczo-bytowych

Organizacja us³ug gospodarczo-bytowych w sytuacjach kryzysowych ma na
celu zapewnienie poszkodowanej ludnoœci niezbêdnych dostaw ¿ywnoœci, artyku³ów powszechnego u¿ytku, noœników energii oraz, w razie ewakuacji ludzi
z rejonów zagro¿enia, tymczasowych miejsc zakwaterowania.
W pocz¹tkowym okresie wyst¹pienia sytuacji kryzysowej najistotniejszym
jest mo¿liwie szybkie dotarcie z us³ugami gospodarczo-bytowymi do jak najwiêkszej liczby osób poszkodowanych, a nastêpnie d¹¿enie do zwiêkszenia (rozszerzenia) tych us³ug.
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Powoduje to, ¿e pocz¹tkowo mo¿e byæ wprowadzona reglamentacja (limitowanie) tych us³ug, a dostawy ¿ywnoœci i wody do picia mog¹ byæ realizowane
w oparciu o minimalne potrzeby.
Dostawy ¿ywnoœci – mog¹ byæ organizowane przez dostarczanie osobom poszkodowanym produktów ¿ywnoœciowych lub poprzez organizowanie punktów
¿ywnoœciowych (punktów ¿ywienia zbiorowego, wydawania talonów na posi³ki
w lokalnych barach lub restauracjach).
Wielkoœæ dostaw ¿ywnoœci dla ludnoœci poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych zale¿eæ bêdzie ka¿dorazowo od mo¿liwoœci: wielkoœci produkcji rolnej
w danej gminie (powiecie, województwie, województwach oœciennych), istniej¹cego potencja³u przetwórczego przemys³u spo¿ywczego, zasobnoœci w artyku³y rolno-spo¿ywcze magazynów rezerw pañstwowych, a tak¿e od stanu przygotowania potencja³u rolniczego i gospodarki ¿ywnoœciowej, w rejonie objêtym
kryzysem, do funkcjonowania w sytuacjach ekstremalnych.
Powy¿sze uwarunkowania rzutuj¹ na ustalanie wielkoœci norm zaopatrzenia
ludnoœci w ¿ywnoœæ.
Za organizacjê systemu dystrybucji artyku³ów ¿ywnoœciowych odpowiadaj¹
organy administracji publicznej.
Jednak, w przypadku wyst¹pienia du¿ych strat w potencjale rolniczym i spo¿ywczym, mo¿e byæ konieczna wspó³praca z województwami oœciennymi.
Ocenia siê, ¿e aktualny potencja³ rolnictwa i gospodarki ¿ywnoœciowej w Polsce zapewnia samodzielne (w skali kraju) wy¿ywienie ludnoœci na wypadek sytuacji kryzysowych na poziomie minimalnym.
Punkty ¿ywnoœciowe (punkty ¿ywienia zbiorowego) – organizowane s¹ na
bazie stacjonarnych sto³ówek (szkolnych, pracowniczych), lokali gastronomicznych lub w przypadku braku infrastruktury stacjonarnej w kuchniach polowych.
Punkty takie pracuj¹ w oparciu o magazyny produktów spo¿ywczych
spe³niaj¹cych wymogi zawarte w przepisach o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci
i ¿ywienia.
Dostawy produktów ¿ywnoœciowych oraz wydawanie gotowych posi³ków
podlega ewidencji.
Zaopatrywanie w artyku³y powszechnego u¿ytku

Zaopatrywanie w artyku³y powszechnego u¿ytku ludnoœci poszkodowanej
w sytuacjach kryzysowych mo¿e mieæ miejsce szczególnie przy wyst¹pieniu zjawisk ekstremalnych, takich jak, np. bardzo niskie temperatury, bardzo intensywne opady deszczu, powodzie, upa³y itp.
Zaopatrywanie w artyku³y powszechnego u¿ytku obejmuje dostawy:
– ciep³ej odzie¿y, ko³der, koców, œpiworów, obuwia;
– lub dostawy ubrañ przeciwdeszczowych i gumowego obuwia, lub przedmioty
przeciws³oneczne takie jak ochronne nakrycia g³owy, okulary przeciws³oneczne itp.
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Ponadto w przypadku, gdy ludzie utrac¹ ca³y swój dobytek mog¹ okazaæ siê
konieczne dostawy artyku³ów gospodarstwa domowego (naczynia, sprzêt domowy), œrodków higieny osobistej, œrodków czystoœci, zastêpczych Ÿróde³ œwiat³a
(œwiece, lampy naftowe).
Wymienione przedmioty mog¹ pochodziæ z dostaw centralnych, z darów instytucji humanitarnych, a tak¿e zakupów dokonywanych przez administracjê lokaln¹.
Podlegaj¹ one œcis³ej ewidencji i s¹ gromadzone w magazynach organizowanych g³ównie w oparciu o obiekty infrastruktury stacjonarnej (magazyny).
Wydawanie tych artyku³ów odbywa siê na podstawie list sporz¹dzonych przez
zespo³y reagowania kryzysowego.
Zaopatrywanie w noœniki energii

Dotyczy przede wszystkim zaopatrywania ludnoœci poszkodowanej w wêgiel
(drewno), paliwa p³ynne, gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o itp.
Szczególnie istotn¹ spraw¹ jest organizacja zaopatrywania w paliwa p³ynne
(olej napêdowy i benzynê samochodow¹), bowiem stanowi¹ jeden z najwa¿niejszych elementów systemu zaopatrywania ludnoœci – s¹ podstaw¹ funkcjonowania transportu samochodowego, a wiêc dostaw i dystrybucji zaopatrzenia.
Zapewnienie tymczasowych miejsc zakwaterowania – organizowane jest
w przypadku ewakuacji ludnoœci z zagro¿onych rejonów.
Powinno siê d¹¿yæ, w pierwszej kolejnoœci, do organizowania miejsc zakwaterowania w obiektach stacjonarnych (hotelach, internatach, akademikach,
szko³ach itp.), w których mo¿na zapewniæ wzglêdnie dobre warunki bytowania
(miejsca do spania, odpoczynku, bie¿¹c¹ wodê, ogrzewanie itp.) dla wyewakuowanych osób.
Dopiero w sytuacji, gdy tego rodzaju obiektów nie ma, lub jest ich niedostateczna liczba, organizuje siê zakwaterowanie w namiotach. W tym celu nale¿y
zgromadziæ rezerwê ³ó¿ek polowych, materacy, œpiworów, kocy itp.
W tym przypadku szczególnie du¿o wysi³ku wymaga zapewnienie osobom zakwaterowanym w namiotach w³aœciwych warunków sanitarnohigienicznych
oraz realizacja przedsiêwziêæ przeciwepidemicznych.
W razie potrzeby ludnoœæ ewakuowan¹ dokwateruje siê do ludnoœci miejscowej. Jako normê zakwaterowania przyjmuje siê 2÷3 m2 powierzchni mieszkalnej
na osobê.
Us³ugi k¹pielowe16 i pralnicze – organizowane s¹ w rejonach tymczasowego zakwaterowania (po ewakuacji ludzi z zagro¿onych rejonów), a tak¿e w przypadku
wyst¹pienia ska¿eñ (podczas prowadzenia zabiegów specjalnych).
Zwykle d¹¿y siê do korzystania z urz¹dzeñ sanitarnych znajduj¹cych siê
w obiektach stacjonarnych, w których jest bie¿¹ca woda (w tym woda ciep³a).
W innych przypadkach korzysta siê z ³aŸni polowych.
16

W tzw. normalnych warunkach bytowania k¹piel organizowana jest raz na 10 dni.
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Wiêkszoœæ zadañ zabezpieczenia logistycznego ludnoœci poszkodowanej
ma zwi¹zek z dostawami zaopatrzenia i œwiadczeniem us³ug organizowanych
na bazie zasobów miejscowych. S¹ to m.in. zabezpieczenie Ÿróde³ wody pitnej
i œrodków spo¿ywczych, udzielenie pierwszej pomocy, w tym medycznej, osobom, które uleg³y nieszczêœliwym wypadkom; udzia³ w akcjach ratowniczych; udostêpnianie i u¿ytkowanie nieruchomoœci lub rzeczy ruchomych;
udostêpnianie pomieszczeñ (kwaterunku) itp.
2.3. Logistyka pomocy medycznej
Organizacja pomocy medycznej w sytuacjach kryzysowych ma na celu przede
wszystkim udzielenie terminowej (zgodnej z obowi¹zuj¹cymi normami) pomocy
rannym i chorym (w ramach ratownictwa medycznego, realizacji przedsiêwziêæ
leczniczo-ewakuacyjnych) oraz ochronê sanitarnohigieniczn¹ i ochronê przeciwepidemiczn¹ ludnoœci w ca³ym rejonie (obszarze) zagro¿enia.
Zakres udzielania pomocy medycznej w sytuacjach kryzysowych powinien
byæ mo¿liwie bliski powszechnym standardom medycznym. W tym celu wykorzystuje siê system START.17
Na podstawie oceny stanu poszkodowanego dokonuje siê rozdzia³u ofiar na
4 zasadnicze grupy:
I grupa – natychmiastowa pomoc – kolor czerwony;
II grupa – pilna pomoc – kolor ¿ó³ty;
III grupa – pomoc opóŸniona – kolor zielony;
IV grupa – uznani za zmar³ych – kolor czarny,
co przyczynia siê do skuteczniejszego niesienia pomocy medycznej oraz efektywnej ewakuacji poszkodowanych (kolejnoœæ, miejsce, œrodek transportu, czas).
Nale¿y d¹¿yæ do udzielenia pomocy maksymalnie du¿ej liczbie osób przy u¿yciu
dostêpnych œrodków18. W tym celu organizuje siê punkty ratownictwa medycznego.
Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne (w warunkach pozaszpitalnych) w sytuacjach kryzysowych mog¹ prowadziæ uprawnieni ratownicy z innych podmiotów w³¹czonych
do systemu19 w sytuacjach:
l
braku kwalifikowanej pomocy medycznej, gdy personel s³u¿by zdrowia nie
dotar³ do miejsca zdarzenia,

17
System START – powsta³ w latach 80. XX wieku w Kalifornii – system segregacyjny START
od: simple triage and rapid treatment – prosta segregacja i proste leczenie.
18
Ustawa o stanie klêski ¿ywio³owej (Dz. U. z dnia 22 maja 2002 r.): Art. 22. 1. Je¿eli si³y i œrodki,
którymi dysponuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), (...) s¹ niewystarczaj¹ce, mo¿na wprowadziæ
obowi¹zek œwiadczeñ osobistych i rzeczowych ...
19
System – krajowy system ratowniczo-gaœniczy, który jest organizowany na trzech poziomach:
powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
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braku mo¿liwoœci wykorzystania personelu s³u¿by zdrowia na miejscu zdarzenia, gdy dostêp do poszkodowanych jest mo¿liwy tylko dla stra¿aków-ratowników przy wykorzystaniu sprzêtu specjalistycznego,
gdy zdarzenie ma cechy nag³ego zdarzenia z du¿¹ liczb¹ poszkodowanych,
którego skutki przekraczaj¹ mo¿liwoœci ich opanowania w ramach rutynowej
dzia³alnoœci w³aœciwych terytorialnie s³u¿b medycznych.
Organizacja ratownictwa medycznego ma na celu zapewnienie ci¹g³oœci i spójnoœci procesu ratowania poszkodowanych i zagro¿onych ludzi na miejscu zdarzenia, w czasie transportu oraz w warunkach szpitalnych.
Ratownictwo medyczne mo¿e byæ realizowane przez jednostki systemu
ratowniczo-gaœniczego, je¿eli dysponuj¹ one zespo³ami ratownictwa medycznego (podstawowym lub specjalistycznym), w sk³ad których wchodz¹ osoby uprawnione do udzielania pomocy przedlekarskiej i dzia³aj¹ na polecenie lub w porozumieniu z lekarzem.
Przedsiêwziêcia leczniczo-ewakuacyjne realizowane s¹ przez jednostki spo³ecznej s³u¿by zdrowia, które w razie potrzeby wspierane s¹ przez zespo³y medyczne20 kierowane (do pomocy) przez nadrzêdne organy administracji.
Zakres pomocy medycznej udzielanej rannym i chorym zale¿y od miejsca
(szczebla) gdzie jest ona udzielana. Z treœci przedsiêwziêæ realizowanych na poszczególnych poziomach opieki medycznej wynika, ¿e ma ona charakter progresywny, poczynaj¹c od pierwszej pomocy udzielonej na miejscu zdarzenia (zranienia)21, a¿ do finalnej pomocy specjalistycznej, gdy pacjent (ranny lub chory)
znajdzie siê w punkcie (urz¹dzeniu medycznym) docelowym.
System ewakuacji medycznej i efektywnego leczenia powinien byæ dostêpny
(gotowy do uruchomienia) od pocz¹tku zaistnienia sytuacji kryzysowej, tj. jego
przygotowanie do dzia³ania powinno zakoñczyæ siê w okresie zagro¿enia.
Ewakuacja medyczna, w tym szczególnie œrodki ewakuacji medycznej musz¹
byæ dostosowane do stanu klinicznego pacjenta (stanu zranienia, zaawansowania
choroby).
Oznacza to, ¿e w przypadkach ciê¿kich, gdy czas ewakuacji pacjenta decydowaæ bêdzie o uratowaniu jego ¿ycia i zdrowia, powinny to byæ specjalistyczne œrodki ewakuacji (samochody sanitarne, œmig³owce sanitarne).
Natomiast w przypadku ewakuacji lekko rannych mog¹ byæ stosowane œrodki
transportowe ogólnego przeznaczenia.
W procesie ewakuacji medycznej istotnym jest równie¿ zapewnienie pacjentom warunków adekwatnych do stanu ich zdrowia (np. bardzo ciê¿ko ranni,
z uwagi na zagro¿enie ich ¿ycia, czasami mog¹ byæ ewakuowani tylko transportem powietrznym), a tak¿e do temperatury otoczenia (np. podczas niskich teml

20

Wœród tych zespo³ów mog¹ byæ równie¿ zespo³y medyczne resortowych s³u¿b zdrowia
(MSWiA, MON).
21
Jest to pomoc przedlekarska udzielana w ramach pomocy osobistej lub wzajemnej oraz przez sanitariuszy i felczerów.
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peratur konieczne s¹ ogrzewane samochody sanitarne oraz dodatkowe wyposa¿enie pacjentów w koce, œpiwory i ciep³¹ odzie¿).
2.4. Zabezpieczenie logistyczne ewakuacji ludnoœci, zwierz¹t i mienia
Ewakuacja to zorganizowane przemieszczenie ludzi, czasem wraz z dobytkiem, z miejsca, w którym wystêpuje zagro¿enie, na obszar bezpieczny. Mo¿e byæ
zarówno dzia³aniem na stosunkowo niewielk¹ skalê, jak na przyk³ad wyprowadzenie ludzi z pojedynczego budynku zagro¿onego po¿arem, jak równie¿ mo¿e
stanowiæ du¿¹ i z³o¿on¹ akcjê logistyczn¹, jak w przypadku terenów dotkniêtych
¿ywio³em – powódŸ.
W przypadku wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych na rozleg³ym terenie przewóz
ekip ratowniczych i sprzêtu w celu szybkiej interwencji na najbardziej zagro¿onych odcinkach nabiera szczególnego znaczenia. Zadania te wykonywane s¹
zwykle na wezwanie z zagro¿onego odcinka i musz¹ byæ wykonane w krótkim
czasie.
Ewakuacja oznaczaæ mo¿e jedyn¹ szansê na uratowanie ¿ycia. Przy realizacji
tego procesu nale¿y stosowaæ zasadê dobrowolnoœci (chyba, ¿e w okreœlonych sytuacjach przepisy stanowi¹ inaczej). To obywatel decyduje czy chce poddaæ siê
procesowi ewakuacji czy te¿ nie.
Ewakuacja jest jednym ze œrodków zbiorowej ochrony ludnoœci i ma na celu
ochronê ¿ycia i zdrowia ludzi, zwierz¹t, ratowanie mienia, w tym zabytków ruchomych oraz wa¿nej dokumentacji, w przypadku wyst¹pienia wszelkiego rodzaju zagro¿eñ.
Koniecznoœæ jej przeprowadzenia mo¿e mieæ miejsce w ró¿nych stadiach niebezpiecznego zdarzenia. W praktyce najczêœciej przeprowadza si³ ewakuacji osób
poszkodowanych lub bezpoœrednio zagro¿onych (tak¿e ich zagro¿onego mienia)
po wyst¹pieniu niebezpiecznego zdarzenia (np. po¿aru, wybuchu lub innego
miejscowego zagro¿enia) w obiektach lub zagro¿onym terenie. Ewakuacja mo¿e
mieæ charakter prewencyjny, tzn. byæ prowadzona z terenów i obiektów, w stosunku do których stwierdzono symptomy zbli¿aj¹cego siê zagro¿enia, np.
zwi¹zanego z rozprzestrzenianiem si³ zaistnia³ych zdarzeñ niebezpiecznych (powódŸ, katastrofa chemiczna) i w takim przypadku mówimy o ewakuacji doraŸnej.
Ewakuacja polega na przemieszczeniu siê ludnoœci, zwierz¹t i transporcie mienia z rejonów w których wystêpuj¹ zagro¿enia do miejsc bezpiecznych. Z uwagi
na uwarunkowania zwi¹zane z rodzajem i skal¹ zagro¿enia mo¿emy wyró¿niæ
ewakuacjê I, II, III stopnia.
Ewakuacja I stopnia polega na niezw³ocznym przemieszczeniu ludnoœci,
zwierz¹t, mienia z obszarów/miejsc, w których wyst¹pi³o nag³e, nieprzewidziane
bezpoœrednie zagro¿enie poza strefê zagro¿enia. Realizuje siê ja natychmiast po
zaistnieniu zagro¿enia dla ¿ycia, zdrowia, i mienia. Organizuje siê j¹ na polecenie
wójta, burmistrza (prezydenta miasta).
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Ewakuacja II stopnia polega na uprzednio przygotowanym planowym przemieszczeniu ludnoœci, zwierz¹t, mienia z rejonów przyleg³ych do zak³adów, obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych oraz rejonów przyleg³ych do innych
obiektów stanowi¹cych potencjalne zagro¿enie dla ludnoœci, zwierz¹t lub mienia
w przypadku ich uszkodzenia lub awarii. Realizuje siê j¹ w sytuacji wyst¹pienia
symptomów takiego zagro¿enia.
Ewakuacja III stopnia polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu
ludnoœci, zwierz¹t, mienia, podczas podwy¿szania stanu gotowoœci obronnej pañstwa. Prowadzona jest w czasie zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa i wojny.
Potencjalne zagro¿enia mog¹ powodowaæ koniecznoœæ ewakuacji z obszarów
(stref) zagro¿enia bezpieczeñstwa ludnoœci, mienia i zwierz¹t. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y opracowaæ za³¹cznik funkcjonalny, opisuj¹cy sposób ewakuacji
zagro¿onej ludnoœci oraz zwierz¹t, zapewnienie im miejsca czasowego pobytu,
¿ywnoœci, zawieraj¹cy ewentualne modyfikacje dla ró¿nych zagro¿eñ, odnosz¹ce
siê do miejsca ewakuacji, czasu jej realizacji oraz skali.
Plan ewakuacji bêd¹cy elementem sk³adowym planu zarz¹dzania kryzysowego powinien okreœlaæ w szczególnoœci:
l
obiekty i obszary przewidziane do ewakuacji, w zale¿noœci od mo¿liwoœci do
zaistnienia zagro¿eñ,
l
liczbê osób przewidzianych do ewakuacji,
l
kryteria wyznaczania osób do ewakuacji, w tym kolejnoœæ ewakuacji oraz osoby, które z ró¿nych wzglêdów nie podlegaj¹ ewakuacji (je¿eli taka sytuacja
wystêpuje),
l
oszacowanie mo¿liwoœci skali samoewakuacji, w tym kierunków i miejsc
przemieszczenia,
l
osoby (organy) uprawnione do zarz¹dzania ewakuacji,
l
sposoby techniki og³aszania ewakuacji,
l
trasy oraz docelowe miejsca przemieszczenia ewakuowanej ludnoœci i mienia,
l
osoby (grupy osób, zespo³y, formacje itd.) odpowiedzialne za przeprowadzenie ewakuacji,
l
zespo³y zbiórki osób ewakuowanych,
l
zespo³y za³adunku na œrodki transportu,
l
zespo³y wy³adowcze,
l
zespo³y rozdzielcze,
l
szczegó³owe wykazy i sposób realizacji zadañ prowadzonych w wyznaczonych
punktach przez poszczególne zespo³y,
l
sposób zabezpieczenia i ochrony opuszczonych rejonów,
l
zestawienie planowanych œrodków transportu, wytypowanych miejsc czasowego popytu oraz Ÿród³a i tryb pozyskiwania materia³ów i œrodków logistycznych,
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sposób powrotu osób oraz mienia do miejsc sta³ego zamieszkania lub lokalizacji po ustaniu zagro¿enia,
organizacja ³¹cznoœci i sposób kierowania procesem ewakuacji,
inne dane wed³ug potrzeb.

W kontekœcie punktu dotycz¹cego osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji nale¿y przede wszystkim okreœliæ:
l
osoby odpowiedzialne za wyznaczenie (zgodnie z za³o¿eniami planistycznymi
lub doraŸnie, w przypadku niemo¿noœci zastosowania tych wytycznych)
miejsc ewakuacji poszczególnych grup ludnoœci oraz wskazywanie sposobu
i tras przemieszczania,
l
zespó³ ewidencyjno-informacyjny,
l
zespo³y pomocy medycznej,
l
zespo³y kierowania ruchem na trasach ewakuacji,
l
zespo³y porz¹dkowo-ochronne, odpowiedzialne m.in. za ochronê pozostawionego mienia, egzekwowanie nakazu ewakuacji,
l
zespo³y pomocy logistycznej, w tym technicznej.
Czynnoœci ewakuacyjne nale¿y rozpocz¹æ bezpoœrednio po stwierdzeniu zagro¿enia (np. zauwa¿eniu po¿aru) i stwierdzeniu, ¿e zagro¿one jest ¿ycie lub
zdrowie cz³owieka oraz mienia.
Podejmuj¹c decyzjê o przeprowadzeniu ewakuacji, nale¿y koniecznie pamiêtaæ, ¿e:
1) trzeba ustaliæ liczbê osób do ewakuacji,
2) zdobyæ informacje o stanie zdrowia zagro¿onych osób,
3) w pierwszej kolejnoœci nale¿y ewakuowaæ ludzi z pomieszczeñ, w których powsta³ po¿ar i pomieszczeñ bezpoœrednio zagro¿onych po¿arem,
4) nale¿y dok³adnie wskazaæ drogi ewakuacyjne.
Rozpoczynaj¹c ewakuacjê trzeba dok³adnie poinformowaæ ludzi o zaistnia³ej
sytuacji, wskazaæ kierunek i sposób opuszczenia rejonów zagro¿onych.
Powiadamianie ludnoœci o ewakuacji nastêpuje w formie komunikatów. Do
ich og³oszenia wykorzystuje siê sposób zwyczajowo przyjêty w danej spo³ecznoœci, a tak¿e œrodki masowego przekazu (lokalne radio i telewizja, obwieszczenia,
ulotki itp.). Po powiadomieniu o ewakuacji I i II stopnia, mieszkañcy podlegaj¹cy temu procesowi zobowi¹zani s¹ przygotowaæ siê do opuszczenia rejonu zagro¿onego.
Powinni zabraæ ze sob¹ niezbêdne dokumenty, rzeczy osobiste, podrêczn¹
apteczkê oraz ¿ywnoœæ na trzy dni. Baga¿ powinien byæ spakowany w sposób
umo¿liwiaj¹cy ³atwe jego przenoszenie. Ogólna waga baga¿u nie powinna przekraczaæ 20 kg na osobê doros³¹. Opuszczane mieszkania nale¿y zabezpieczyæ poprzez wy³¹czenie gazu, œwiat³a, wygaszenie pieców, dok³adne zamkniêcie drzwi
i okien itp. Wskazane jest pozostawienie osobom zabezpieczaj¹cym domy i mieszkania adresów pobytu w planowanych rejonach rozmieszczenia po ewakuacji. Po
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takim przygotowaniu nale¿y udaæ siê do wyznaczonych miejsc rozmieszczenia
zespo³ów zbiórek i ewidencyjno-informacyjnych. Rodzice (opiekunowie) powinni w³o¿yæ do kieszeni dzieci kartkê papieru z informacj¹ nt. imienia i nazwiska
dziecka, rodziców oraz adresu zamieszkania, numeru tel. kontaktowego (w miarê
mo¿liwoœci informacjê nt. grupy krwi i ewentualnych przewlek³ych schorzeñ).
Osoby opuszczaj¹ce rejony zagro¿one w³asnymi œrodkami transportu udaj¹ siê
bezpoœrednio do miejsc zakwaterowania.
Przy ewakuacji ludnoœci transportem samochodowym przewiduje siê ewentualnoœæ przewozów rotacyjnych w kilku rejsach, uwzglêdniaj¹c liczbê miejsc w pojazdach, oraz mo¿liwoœæ przewozu 50 kg baga¿u na ka¿d¹ osobê.
Ewakuacja odbywa siê w kolumnach licz¹cych do 10 pojazdów w kolumnie, ze
œredni¹ prêdkoœci¹ 20 km/h. W ka¿dym pojeŸdzie samochodowym wyznacza siê
osobê odpowiedzialn¹ za znajduj¹cych siê w nim ludzi. Przewodnik kolumny powinien znaæ trasê, warunki przejazdu t¹ tras¹ i dysponowaæ jej szkicem. Zabezpieczenie techniczne ewakuacji ludnoœci stanowi¹ zespo³y pomocy logistycznej,
w tym technicznej i œrodki ³¹cznoœci, w które powinny byæ wyposa¿one organa
i elementy organizacyjne ewakuacji (przyjêcia) ludnoœci.
Elementy organizacji ewakuacji
Dla sprawnego przebiegu procesu ewakuacji (przyjêcia) ludnoœci tworzy siê
nastêpuj¹ce elementy organizacyjne (rys. 5):
a) w rejonach objêtych ewakuacj¹:
– zespo³y ewidencyjno-informacyjne (ZEI),
– zespo³y zbiórki (ZZb),
– zespo³y za³adowcze na œrodki transportu (ZZ),
– zespo³y pomocy medycznej (ZPM),
b) na trasach ewakuacji:
– zespo³y pomocy medycznej (ZPM),
– zespo³y pomocy logistycznej, w tym technicznej (ZPL),
c) w docelowym miejscu przeznaczenia:
– zespo³y wy³adowcze (ZW),
– zespo³y rozdzielcze (ZR),
– zespo³y pomocy medycznej (ZPM).
Podobnie jak podczas ewakuacji rannych i chorych, tak i tu, w zakresie zadañ
logistyki transportu jest:
l
wybór œrodków transportu (nale¿y dobraæ w³aœciwy œrodek transportu do zaistnia³ej sytuacji),
l
wybór sprzêtu transportowego (wybrany sprzêt transportowy powinien mieæ
odpowiednie parametry i byæ sprawny),
l
minimalizacja kosztów transportu (powinno siê d¹¿yæ do obni¿enia kosztów
transportu do minimum – nale¿y porównaæ mo¿liwoœci ró¿nych firm i modeli
sprzêtu, tak aby nie trac¹c na jakoœci us³ugi i innych wa¿nych dla nas czynni-
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kach (np. dany œrodek transportu musi posiadaæ odpowiedni¹ ³adownoœæ, wybraæ w³aœciwy transport),
ustalenie tras – konieczne jest ustalenie objazdów i obwodnic, które bêd¹ omija³y miejsce zdarzenia. Wa¿ne jest równie¿ przygotowanie odpowiednich
dróg przejazdu dla s³u¿b ratowniczych bior¹cych udzia³ w akcji, tak, aby jak
najszybciej dotar³y do miejsca zdarzenia, nie napotykaj¹c na drodze ¿adnych
przeszkód (np. zbyt w¹ska ulica, korek, noœnoœæ mostów i wiaduktów itp.).

Rys. 5. Szkic ewakuacji ludnoœci i mienia (wariant)

W zale¿noœci od sytuacji zadania logistyczne mog¹ realizowaæ wydzielone zespo³y przedsiêbiorstw transportowych, pogotowia komunalnego, s³u¿by zdrowia, ochrony przeciwpo¿arowej, stra¿y miejskich i granicznych, policji, wojska
itp. Do dzia³añ logistycznych w³¹czane s¹ te¿ organizacje pozarz¹dowe, formacje
obrony cywilnej i ludnoœæ miejscowa.
Uznaje siê, ¿e ewakuacja jest zakoñczona, gdy ca³a ewakuowana ludnoœæ zosta³a zakwaterowana w planowanych rejonach rozmieszczenia.
W rejonach rozmieszczenia ewakuowanej ludnoœci opiekê medyczno-sanitarn¹ sprawuj¹ terenowe jednostki s³u¿by zdrowia. Opiekê sanitarno-epidemiologiczn¹ organizuje siê na bazie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Zespó³ pomocy logistycznej (ZPL) organizuje siê w celu logistycznego zabezpieczenia procesu ewakuacji, w tym ci¹g³oœci ruchu pojazdów. Tworzy siê je
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na bazie stacji obs³ugi i warsztatów samochodowych rozmieszczonych na trasach
ewakuacji ludnoœci oraz innych miejscach pozwalaj¹cych na skuteczna realizacjê
przedsiêwziêæ logistycznych takich jak ¿ywnoœæ, zaopatrzenia w wodê i inne.
Struktura organizacyjna ZPL mo¿e byæ nastêpuj¹ca:
l
kierownik zespo³u,
l
sekcja pomocy technicznej,
l
specjaliœci.
Sk³ad osobowy zespo³u powinien zapewniæ usuniecie awarii w pojazdach
przewidzianych do wykorzystania w procesie ewakuacji ludnoœci lub holowanie
ich do warsztatów naprawczych. ZPL powinien dysponowaæ ruchomym warsztatem samochodowym oraz samochodem holowniczym oraz innym sprzêtem w zale¿noœci od realizowanych zadañ logistycznych. Kierownik ZPL powinien dysponowaæ œrodkami ³¹cznoœci technicznej (radiotelefonicznej) do odbioru
informacji o awariach pojazdów.
Zabezpieczenie socjalno-bytowe organizuj¹ szefowie OC: powiatu i tych
gmin, na terenie których planowane jest rozmieszczenie ewakuowanej ludnoœci.
Zabezpieczenie socjalno-bytowe obejmuje zakwaterowanie oraz zaopatrzenie
w niezbêdne artyku³y konsumpcyjne (¿ywnoœæ, wodê, odzie¿, energiê itp.). Do
zakwaterowania ewakuowanej ludnoœci wykorzystuje siê: oœrodki wczasowe,
domy wypoczynkowe, hotele, internaty, œwietlice i inne pomieszczenia nadaj¹ce
siê do tego celu. W razie potrzeby ludnoœæ ewakuowan¹ dokwateruje siê do ludnoœci miejscowej. Jako normê zakwaterowania przyjmuje siê 2–3 m2 powierzchni
mieszkalnej na osobê.
Do zaopatrywania ewakuowanej ludnoœci w produkty ¿ywnoœciowe, wykorzystuje siê sieæ handlu detalicznego i hurtowego oraz punkty zbiorowego ¿ywienia. Ewakuowana ludnoœæ zobowi¹zana jest do zabrania ¿ywnoœci na okres 3 dni.
W razie wprowadzenia systemu reglamentowania zaopatrzenia, terenowa administracja samorz¹dowa wydaje ewakuowanej ludnoœci bony (talony) na podstawie odcinków „C” kart ewakuacji22.
W trakcie przeprowadzania ewakuacji nale¿y, zale¿nie od jej stopnia i skali, ewidencjonowaæ zarówno ludnoœæ jak i zwierzêta oraz mienie. Karty ewakuacji s¹ drukami œcis³ego zarachowania organu administracji publicznej (gminy). Za ewidencjê
ewakuowanych podmiotów oraz jej przygotowanie odpowiadaj¹ w³aœciciele lub
zarz¹dcy mienia oraz organy administracji publicznej (wójtowie, burmistrzowie).
Dokument ewidencyjny obywatela na czas ewakuacji stanowi karta ewakuacji.
Po przybyciu na miejsce czasowego zakwaterowania osoba ewakuowana pokazuje czêœæ C karty ewakuacji zespo³owi ewidencyjno-informacyjnemu w gminie
(dzielnicy) w³aœciwej dla miejsca. Czêœæ A karty pozostaje w dyspozycji osoby,
która j¹ pobra³a.
22
Kartê ewakuacji wydaj¹ zespo³y ewidencyjno-informacyjne w gminie (dzielnicy) w³aœciwej dla
miejsca faktycznego pobytu osoby ewakuowanej. Karta sk³ada siê z trzech czêœci: A, B, C. Czêœæ B karty pozostaje w dyspozycji powy¿szych zespo³ów, dwie pozosta³e czêœci otrzymuje osoba ewakuowana.
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W przypadku niemo¿noœci odebrania karty ewakuacji w gminie (dzielnicy)
w³aœciwej dla miejsca faktycznego pobytu, osoba ewakuowana zg³asza siê w celu
otrzymania karty ewakuacyjnej do zespo³u ewidencyjno-informacyjnego w miejscu czasowego zakwaterowania.

3. Zarz¹dzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych
Z definicji, zarz¹dzanie logistyczne jest umiejêtnoœci¹ dostosowania, stosownie do potrzeb, dzia³añ logistycznych w czasie i przestrzeni, a co za tym idzie
musi dysponowaæ odpowiednim potencja³em (rys. 6). W grupie zabezpieczenia
logistycznego s¹ specjaliœci od spraw: zaopatrzenia, us³ug gospodarczo-bytowych
oraz transportu, natomiast w grupie opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej – specjaliœci do spraw: przedsiêwziêæ ewakuacyjno-leczniczych, sanitarno-higienicznych i przeciwepidemicznych, zaopatrzenia w sprzêt i materia³y medyczne oraz pomocy socjalno-bytowej.
Planuj¹c zabezpieczenie logistyczne powinno siê w pierwszej kolejnoœci uwzglêdniaæ wykorzystanie zasobów logistycznych infrastruktury wystêpuj¹cej na danym
terenie. Zasobami tymi s¹: miejscowe magazyny i sk³ady zaopatrzenia (¿ywnoœci,
paliw p³ynnych i sta³ych, materia³ów medycznych i sanitarnych, odzie¿y), warsztaty i zak³ady remontowe, przedsiêbiorstwa transportowe, zak³ady œwiadcz¹ce
us³ugi gospodarcze i bytowe (jad³odajnie, restauracje, piekarnie, przetwórnie spo¿ywcze, hotele, internaty), a tak¿e ró¿ne obiekty infrastruktury (budynki, budowle).
W dostawach zaopatrzenia dla ludnoœci poszkodowanej priorytetowe znaczenie ma woda do picia oraz podstawowe artyku³y ¿ywnoœciowe. W zale¿noœci od
sytuacji dostarczane s¹ równie¿ artyku³y powszechnego u¿ytku, noœniki energii,
sprzêt przeciwpo¿arowy itp.
Œrodki zaopatrzenia mog¹ pochodziæ z zasobów miejscowych, pañstwowych
rezerw materia³owych, zamówieñ u wytypowanych dostawców oraz ze œwiadczeñ
rzeczowych i pomocy humanitarnej. W sytuacjach kryzysowych zabezpieczenie
logistyczne opieraæ siê bêdzie g³ównie na miejscowych magazynach i sk³adach
zaopatrzenia, warsztatach remontowych, przedsiêbiorstwach transportowych,
zak³adach œwiadcz¹cych us³ugi gospodarcze i medyczne (rys. 7).
W razie wystêpowania niedoboru materia³ów prowadzona jest ich reglamentacja. Reglamentacja zasobów zaopatrzenia i us³ug logistycznych wynika
z potrzeby racjonalnego gospodarowania t¹ czêœci¹ potencja³u logistycznego,
szczególnie w sytuacjach niedoboru, a tak¿e ma na celu zapewnienie dostaw zaopatrzenia i œwiadczenia us³ug mo¿liwie wszystkim poszkodowanym.
Priorytety dostaw zaopatrzenia i œwiadczenia us³ug logistycznych s¹ koniecznoœci¹ wynikaj¹c¹ z faktu, ¿e pomoc logistyczna nie mo¿e jednoczeœnie dotrzeæ
do wszystkich poszkodowanych, a ponadto kolejnoœæ (pilnoœæ) udzielenia tej pomocy poszczególnym grupom poszkodowanych zwykle jest ró¿na wynikaj¹ca
ze skali szkód.
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Rys. 6. Dysponowanie potencja³em zasilania logistycznego23

Wsparcie logistyczne udzielane przez nadrzêdne organy administracji publicznej powinno byæ uwzglêdnione w prognozowaniu i planowaniu zabezpieczenia
logistycznego poszkodowanej ludnoœci. Umo¿liwi to ograniczenie wykorzystania w³asnego potencja³u logistycznego, a co za tym idzie, obni¿enie zwi¹zanych
z nim kosztów.
23

S. Dworecki, Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwi¹zañ technicznych
sprzêtu stosowanego przez polskie s³u¿by ratownicze w zakresie przeciwdzia³ania zagro¿eniom naturalnym ze szczególnym uwzglêdnieniem powodzi (rêkawy przeciwpowodziowe). Sprawozdanie z realizacji projektu rozwojowego 0013/R/ID2/2011/01. SGSP, Warszawa 2013, s. 41.
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Rys. 7. Zapewnienie gotowoœci do realizacji zadañ logistycznych24

Poniewa¿ ka¿de zdarzenie losowe jest inne pod wzglêdem: przyczyny (Ÿród³a), charakteru, zasiêgu, skali, skutków, to wymaga odpowiedniego, do zaistnia³ej
sytuacji, zarz¹dzania zasobami zasileniowymi w konkretnej (rzeczywistej) sytuacji (rys. 8).
24

Tam¿e, s. 39.
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Rys. 8. Procedura dystrybucji zasobów zasileniowych25

S¹siedzi s¹ najbli¿szym partnerem, który w krótkim czasie (na zasadzie wzajemnoœci) mo¿e udzieliæ wsparcia logistycznego. Wykorzystanie œwiadczeñ osobistych i rzeczowych wynika z dostêpnoœci tych œwiadczeñ w terenie.
Specyfik¹ zarz¹dzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych jest to, ¿e
organizowane dostawy zaopatrzenia oraz œwiadczone us³ugi musz¹ byæ przygoto25

B. Kosowski, Analiza potrzeb zaopatrzeniowych i rodzajów œwiadczonych us³ug logistycznych
dla poszczególnych jednostek (podmiotów) uczestnicz¹cych w wielopodmiotowych akcjach ratowniczych, w zale¿noœci od rodzaju wystêpuj¹cych zagro¿eñ kryzysowych. Projekt badawczo-rozwojowy
nr DOBR-BIO4/047/13419/2013. Warszawa 2014.
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wane w sposób uwzglêdniaj¹cy istniej¹ce lokalne (terenowe) zasoby materia³owo-techniczne oraz prawdopodobne zdarzenia losowe (czynniki sytuacji kryzysowych).
Gotowoœæ podmiotu do realizacji zadañ zasilana logistycznego w sytuacji zagro¿enia bezpieczeñstwa osób i infrastruktury uzale¿niona jest od dok³adnoœci
prognozy potencjalnych zagro¿eñ, a w funkcji tego, okreœlenia stref (obszarów)
o najwiêkszych stratach. Stosownie do nich powinna byæ prowadzona dystrybucja zasobów zasileniowych.
Rozpoznawanie i prognozowanie zagro¿eñ – charakterystyka i rozpoznawanie
zagro¿eñ ludnoœci obejmuje: zagro¿enia techniczne, po¿arowe, chemiczne, ekologiczne, systemowe i inne; Ÿród³a zagro¿eñ i miary zagro¿eñ; prognozowanie zagro¿eñ; monitoring po¿arowy, monitoring œrodowiska, monitoring chemiczny,
monitorowanie zagro¿eñ w œwietle przepisów o Obronie Cywilnej; monitoring
w transporcie materia³ów niebezpiecznych, monitoring radiacyjny, monitoring
sanitarno-epidemiologiczny, monitoring weterynaryjny, monitoring hydroi meteorologiczny oraz monitoring imprez masowych.
Wiedza ta umo¿liwi okreœlenia racjonalnej wielkoœci w³aœciwego rodzaju zasobów (zapasów) zasileniowych (pod wzglêdem asortymentowy i iloœciowym)
oraz ich zró¿nicowane rozmieszczenie w terenie (równie¿ na poszczególnych poziomach zarz¹dzania kryzysowego)26.
Znajomoœæ zasiêgu stref zagro¿enia pozwoli na tak¹ lokalizacjê zasobów zasileniowych, która z jednej strony zminimalizuje ewentualne straty w potencjale
logistycznym, a drugiej strony zapewni efektywne dzia³anie podmiotów (bez
nadmiernej zw³oki). Z tym mo¿e wi¹zaæ siê koniecznoœæ podejmowania decyzji
dotycz¹cych:
l
pojemnoœci, liczby, lokalizacji magazynów;
l
budowy w³asnych magazynów;
l
wynajmu obcej powierzchni sk³adowania;
l
organizacji powierzchni sk³adowania – technologii sk³adowania;
l
organizacji wewn¹trz magazynowego systemu transportowego;
l
komputerowego gromadzenia informacji o stanie magazynowym;
l
komputerowego gromadzenia informacji o zamówieniach (dostawach);
l
organizacji ekspedycji.
Skalê tych problemów mo¿na ograniczyæ, prowadz¹c do integracji potencja³u
Obrony Cywilnej i bezpieczeñstwa cywilnego w jeden podmiot – ochrona ludnoœci
i infrastruktury. Zapewni to te¿ w³aœciwe funkcjonowanie logistyki humanitarnej, m.in. poprzez stworzenie warunków do efektywnego proces planowania, racjonalnego magazynowania towarów i materia³ów, realizacji i kontroli sprawnych
przep³ywów (dystrybucji), jak równie¿ pozyskiwania wiarygodnych informacji
zwi¹zanych z pomoc¹ poszkodowanym osobom (miejsce, skala i charakter potrzeb).
26

Uzasadnionym jest tworzenie gminnych, powiatowych, wojewódzkich i centralnych magazynów zasobów logistycznych. Takie przedsiêwziêcia odnotowano np. w niektórych powiatach.
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Wnioski
Wspó³czesne rozumienie procesów logistycznych, to integracja strumieni rzeczowych i informacyjnych oraz patrzenie na procesy zasileniowe dzia³añ ratowniczych poprzez pryzmat tych strumieni, sprawnoœci ich przep³ywu, a tak¿e kosztów, jakie za sob¹ poci¹gaj¹. W tym pojêciu procesów logistycznych zawiera siê
tak¿e zabezpieczenie behawioralne i egzystencjalne spo³eczeñstwa w stanach zagro¿enia ¿ycia i zdrowia, jego poziomu, jakoœci, skutecznoœci oraz zadowolenia
ludzi.
Na zarz¹dzanie logistyczne w sferze bezpieczeñstwa wewnêtrznego sk³ada siê
formu³owanie strategii, planowanie, sterowanie i kontrola procesów przep³ywu
i magazynowania zapasów w celu jak najlepszego dostosowania siê do potrzeb
i ich zaspokojenia, w funkcji skali rzeczywistego zagro¿enia bezpieczeñstwa.
W zarz¹dzaniu logistycznym zwraca siê szczególn¹ uwagê na usprawnienie dzia³ania podmiotu w obszarze zaopatrywania, procesów magazynowania, œwiadczenia
us³ug, transportu oraz dystrybucji – w odniesieniu do okreœlonego us³ugodawcy,
jak równie¿ na modernizacjê kontaktów z zewnêtrznymi uczestnikami dzia³añ, co
tworzy sprawny i efektywny ³añcuch logistyczny (strumieñ przep³ywu dóbr).
Utrzymywanie zasobów zasileniowych w magazynie (hurtowni) jest korzystne wtedy, gdy koszty wynikaj¹ce z ich niedoboru nie s¹ wiêksze ni¿ koszty
zwi¹zane z ich magazynowaniem.
Decyzja o magazynowaniu (utrzymywaniu zapasu) danego dobra zale¿y od
struktury jego konsumpcji (zu¿ycia): przy konsumpcji (zu¿yciu) regularnym oferuje siê dostawy zsynchronizowane z zu¿yciem, w przypadku nieregularnego zu¿ycia (konsumpcji), a z takim bêdziemy mieli do czynienia w – indywidualne zaopatrywanie, gdy wyst¹pi zapotrzebowanie w konkretnym miejscu, czasie
i okolicznoœciach (sytuacji).
Przy podejmowaniu decyzji o selektywnym magazynowaniu, istotny jest stosunek iloœci rodzajów i wartoœci materia³ów (w logistyce materia³owej) lub stosunek iloœci artyku³ów i obrotu (w logistyce dystrybucji) – metoda ABC i XYZ.
Zasada skutecznoœci, jako wiod¹ca zasada obowi¹zuj¹ca w logistyce
humanitarnej, preferuje sposób i zakres u¿ycia dostêpnych si³ i œrodków (zasobów logistycznych) gwarantuj¹cy pomyœlne wykonanie zadania. Jednoczeœnie podkreœla siê w niej, ¿e w sytuacjach kryzysowych nie ma obowi¹zku weryfikacji decyzji (o u¿yciu potencja³u logistycznego) pod wzglêdem ekonomicznym (np. rozpatruj¹c racjonalnoœæ postêpowania wg ekonomizacji dzia³añ, czyli
oszczêdnoœci i wydajnoœci).
Przy tej okazji warto zauwa¿yæ, ¿e analiza zadañ logistycznych Obrony Cywilnej potwierdza zasadnoœæ jej integracji, na poszczególnych szczeblach administracji publicznej z podmiotami bezpieczeñstwa cywilnego, w jeden podmiot – Ochrona Ludnoœci i Infrastruktury Technicznej. Umo¿liwi to racjonalne wykorzystanie
si³ i œrodków oraz zapewni skuteczne niesienie pomocy poszkodowanym.
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Dzia³ania ratownicze i ratowniczo-gaœnicze.
Problematyka terminologii
Rescue Operations and Fire Rescue Operations.
Problems of Terminology
Streszczenie
W artykule podjêto próbê odnalezienia najczêœciej wskazywanych kontekstów
u¿ycia terminów „dzia³anie ratownicze” i „dzia³anie ratowniczo-gaœnicze”.
Okazuje siê bowiem, ¿e mo¿liwy zakres ich zastosowañ w ratownictwie jest szeroki
i wiele zale¿y od kontekstu wypowiedzi.
Rozwa¿ania prowadzono w oparciu o zapisy regulacji prawnych z obszaru
ratownictwa, przyjmuj¹c jako punkt wyjœcia przepisy prawa z zakresu ochrony
przeciwpo¿arowej. Poszukiwania przedmiotowych sformu³owañ prowadzono
równie¿ w oparciu o wybran¹ literaturê odnosz¹c¹ siê do problematyki
ratownictwa.
Wskazano na wystêpuj¹ce rozbie¿noœci w ujmowaniu pojêæ. Jak siê okazuje,
brak uniwersalnych definicji prawnych w tym przedmiocie mo¿e powodowaæ
rozbie¿noœci interpretacyjne i w¹tpliwoœci kompetencyjne w kwestii organizacji
ratownictwa. Na podstawie przeprowadzonych rozwa¿añ dokonano próby
usystematyzowania przynajmniej czêœci mo¿liwych kontekstów u¿ycia
przedmiotowej terminologii oraz zaproponowano w³asne definicje.
S³owa kluczowe: ratownictwo, dzia³anie ratownicze, dzia³anie ratowniczo-gaœnicze, akcja ratownicza, podmioty ratownicze

Summary
In the article, the author tried to identify the most often used contexts of such
terms as “rescue operations” and “fire rescue operations”, typically used in fire
literature. It is relatively easy to figure out that these terms are applied very widely in
recue world, however, a lot depends on the context in which they are used.
The analysis was done on the base of legal regulations being in force and
concerning the rescue while the fire protection law was considered as the starting
point. Moreover the selected literature on the subject was taken into consideration.
The article indicates existing differences in usage of the two terms. As it turned
out, the lack of universal legal definitions could cause misinterpretation and
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misunderstanding as well as the problems concerning the competences of different
agencies in the process of rescue system organization. The analysis enabled to
systemize at least a part of the possible contexts of the terminology usage as well as
to propose possible universal definitions.
Keywords: rescue, rescue operations, fire rescue operations, rescue action, rescue
subjects

Wprowadzenie
„Rozwój cywilizacyjny oraz zmiany zachodz¹ce w œrodowisku bezpieczeñstwa powoduj¹ sta³y wzrost zarówno katalogu, jak i poziomu zagro¿eñ. Z³o¿ony
charakter wspó³czesnych zagro¿eñ, powoduje m.in. nieporozumienia terminologiczne, co znajduje wyraz w trudnoœciach w wykorzystaniu koncepcji naukowych w praktyce, a w konsekwencji w braku mo¿liwoœci dokonywania w pe³ni
przydatnych dla praktyków analiz i ocen zagro¿eñ bezpieczeñstwa pañstwa”1.
Zaprezentowane twierdzenie Bernarda Wiœniewskiego jest jedynie wprowadzeniem do dalszych konkluzji jego rozwa¿añ nad systemem bezpieczeñstwa pañstwa. Ma ono jednak wymiar uniwersalny w szeroko rozumianym ujêciu bezpieczeñstwa, dlatego zdaje siê mieæ odzwierciedlenie równie¿ w sferze ratownictwa.
Poruszaj¹c siê w tej materii, niejednokrotnie mo¿na zetkn¹æ siê z odmiennym
„odczytywaniem” znaczenia u¿ywanych terminów. Ich powszechne rozumienie
czêsto jest rozbie¿ne nie tylko z definicj¹ prawn¹, ale równie¿ kontekstami ich zastosowañ w dokumentach bran¿owych i literaturze przedmiotu. Niejednokrotnie dostrzegalne jest doœæ dowolne wzajemne zastêpowanie podobnych, ale niekoniecznie to¿samych znaczeniowo sformu³owañ. Problem zdaje siê nie omijaæ
pojêæ powszechnie stosowanych w ratownictwie, a nawet bêd¹cych w tej sferze
kluczowymi. Podparciem sformu³owanej tezy niech bêdzie nastêpuj¹cy przyk³ad: „W 2014 r. w dzia³aniach ratowniczych udzia³ bra³o ogó³em ponad
1562 tys. stra¿aków (…). W analizowanym okresie, (…) o ok. 13% wzros³a iloœæ
cz³onków OSP bior¹cych udzia³ w dzia³aniach ratowniczo-gaœniczych. Ogó³em
w akcjach ratowniczo-gaœniczych uczestniczy³o prawie 1318 tys. ochotników.
W ogólnej liczbie wyjazdów interwencyjnych fa³szywe alarmy stanowi³y 5,9%.
(…) W 2014 r. (…) w akcjach ratowniczych nie zgin¹³ ¿aden stra¿ak (...)”2. Choæ
cytowany tekst wydaje siê byæ w pe³ni zrozumia³y, zastanawiaj¹cym jest czy
wskazane sformu³owania u¿yto z premedytacj¹ w okreœlonych kontekstach, ze
wzglêdu na subtelnoœæ ró¿nic znaczeniowych, czy te¿ dobrano je dowolnie jako
sformu³owania zamienne?
Przywo³any fragment z Biuletynu Informacyjnego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej jest pretekstem do podjêcia wysi³ku wskazania znaczeñ oraz najczêœciej od1
B. Wiœniewski, System bezpieczeñstwa pañstwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Szczytno
2013, s. 339.
2
Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej za rok 2014, KG PSP 2015.
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najdywanych kontekstów u¿ycia okreœlonego nazewnictwa. Poni¿ej prezentowane rozwa¿ania ogniskuj¹ siê w odniesieniu do pojêæ dzia³ania ratowniczego oraz
dzia³ania ratowniczo-gaœniczego.

1. Definicje i zastosowania w aktach prawa
z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej
Oba okreœlenia wymienione w temacie rozwa¿añ na pewno nale¿y lokowaæ
w szeroko rozumianym ujêciu ratownictwa, wyra¿anym wg definicji s³ownikowej jako „ogó³ œrodków i metod ratowania ¿ycia ludzkiego i niesienia pomocy
w warunkach zagro¿enia”3. Ratowanie i niesienie pomocy jest wyra¿ane przez pewien okreœlony proces czynnoœciowy nacechowany celowym i œwiadomym zachowaniem, a wiêc dzia³aniem. Dzia³aæ4 to „robiæ, tworzyæ coœ, byæ czynnym,
pracowaæ, wystêpowaæ w jakiejœ sprawie”. Trafne ujêcie dzia³ania wskazuje Piotr
Sztompka, okreœlaj¹c je jako „zachowanie wyposa¿one w znaczenie, sens”5.
W tym kontekœcie dzia³ania ratownicze s¹ szczególnym rodzajem zaanga¿owania
czynnoœciowego maj¹cego na celu ratowanie - „czyli udzielanie pomocy w niebezpieczeñstwie”6. Zwraca tu uwagê fakt, ¿e u¿yte powy¿ej sformu³owania
„w warunkach zagro¿enia” oraz „w niebezpieczeñstwie” zdaj¹ siê odnosiæ do
konkretnych-zmaterializowanych zagro¿eñ i niebezpieczeñstw, w praktyce ograniczanych czasem i przestrzeni¹.
Jeœli chodzi o przepisy prawa, to szczególnie du¿o odniesieñ do dzia³añ ratowniczych mo¿na odnaleŸæ w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej7, gdzie ju¿ w pierwszym artykule wskazuje siê, ¿e ich organizacja jest jednym z trzech podstawowych przedsiêwziêæ maj¹cych na celu ochronê ¿ycia,
zdrowia, mienia oraz œrodowiska przed po¿arem, klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub innym
miejscowym zagro¿eniem. Przywo³any akt normatywny jest jedynym, który
wprost definiuje dzia³anie ratownicze (identyczn¹ definicjê podaje S³ownik terminów z zakresu bezpieczeñstwa narodowego AON8), podaj¹c ¿e jest nim „ka¿da
czynnoœæ podjêta w celu ochrony ¿ycia, zdrowia, mienia lub œrodowiska, a tak¿e
likwidacja przyczyn powstania po¿aru, wyst¹pienia klêski ¿ywio³owej lub innego
miejscowego zagro¿enia”9. Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e powy¿sza definicja
z jednej strony szeroko uwzglêdnia aspekt czynnoœciowy, z drugiej zaœ znacznie
zawê¿a „obszar” dzia³añ ratowniczych, sprowadzaj¹c go do konkretnych przypadków (po¿aru, klêski ¿ywio³owej, innego miejscowego zagro¿enia). Sformu³owa3

S³ownik Jêzyka Polskiego PWN, tom trzeci, s. 21.
S³ownik Jêzyka Polskiego PWN, tom pierwszy, s. 495.
5
P. Sztompka, Socjologia, analiza spo³eczeñstwa, Znak, Kraków 2007 s. 34.
6
Za def. Ma³ego S³ownika Jêzyka Polskiego PWN, s. 685.
7
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (DzU z 2009 r. nr 178, poz. 1380,
z póŸn. zm.), Art. 2.
8
S³ownik terminów z zakresu bezpieczeñstwa narodowego AON, Warszawa 2008, s. 35.
9
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpo¿arowej (DzU z 2009r. nr 178, poz. 1380,
z póŸn. zm.), Art. 2.
4
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nie „ka¿da czynnoœæ” zdaje siê byæ dodatkowo problematyczne, gdy¿ zauwa¿alny
jest tu brak ukazania powi¹zania, czy wyra¿enia wspólnoty wysi³ków scalanych
nadrzêdnym celem. W praktyce to powi¹zanie czynnoœciowe wystêpuje, nawet
je¿eli jest niezamierzone lub nieuœwiadomione. Ustawa wskazuje, ¿e uprawnionymi do prowadzenia dzia³añ ratowniczych s¹ jednostki ochrony przeciwpo¿arowej10 – jako „jednostki umundurowane i wyposa¿one w specjalistyczny sprzêt,
przeznaczone do walki z po¿arami, klêskami ¿ywio³owymi lub innymi miejscowymi zagro¿eniami”11. Dodatkowe wymagania w zakresie udzia³u w dzia³aniu
ratowniczym ujêto poprzez wskazanie uprawnieñ do wykonywania zawodu stra¿aka12, a w przypadku cz³onków OSP poprzez ograniczenie wiekowe oraz wymagania zdrowotne i kwalifikacyjne13. Powy¿sze ukazuje organizacjê dzia³añ w ujêciu czynnoœci wykonywanych profesjonalnie, a wiêc przez osoby do tego
uprawnione i odpowiednio przygotowane.
Wymóg okreœlenia szczegó³owych zasad kierowania i wspó³dzia³ania jednostek ochrony przeciwpo¿arowej bior¹cych udzia³ w dzia³aniu ratowniczym14 ukazuje wysi³ek wielopodmiotowy tego procesu czynnoœciowego. Dodatkowo, w czêœci dotycz¹cej zadañ w³asnych powiatu w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej
ustawa znajduje miejsce w organizacji dzia³añ ratowniczych dla s³u¿b, inspekcji,
stra¿y oraz innych podmiotów15. Zwraca tu uwagê koniecznoœæ budowania systemu koordynacji, organizowania systemu ³¹cznoœci, alarmowania i wspó³dzia³ania. Na umo¿liwienie udzia³u w dzia³aniu ratowniczym podmiotom innym ni¿
jednostki ochrony przeciwpo¿arowej wskazuje równie¿ zapis „(…) kieruj¹cy
dzia³aniem ratowniczym ma prawo ¿¹daæ niezbêdnej pomocy od instytucji, organizacji, przedsiêbiorców i osób fizycznych (…)”16. Analogicznie jak przedstawiciele jednostek ochrony przeciwpo¿arowej osoby zaanga¿owane „dodatkowo” do
realizacji zadañ wynikaj¹cych z udzia³u w dzia³aniu ratowniczym korzystaj¹
z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych17.
Jednoczeœnie zwraca uwagê fakt braku jakichkolwiek wymagañ formalnych, czy
kwalifikacyjnych w odniesieniu do przedstawicieli innych ni¿ jednostki ochrony
przeciwpo¿arowej podmiotów w³¹czonych w realizacjê procesu ratowniczego.
W ustawie dzia³anie ratownicze zdaje siê byæ w œcis³ym zwi¹zku z terminem
akcji ratowniczej, która mimo braku zdefiniowania nawi¹zuje do wspó³dzia³ania
s³u¿b, inspekcji, stra¿y i innych podmiotów w ramach funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego18 (dalej: KSRG).
10

Tam¿e, Art. 22.
Tam¿e, Art. 16a.
Tam¿e, Art. 16a.
13
Tam¿e, Art. 19.
14
Tam¿e, Art. 22.
15
Tam¿e, Art. 21b.
16
Tam¿e, Art. 25.
17
Tam¿e, Art. 27.
18
Tam¿e, Art. 2.
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Definicjê prawn¹ akcji ratowniczej zawiera inna regulacja, a mianowicie ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. W jej ujêciu poprzez akcjê
ratownicz¹ nale¿y rozumieæ „dzia³ania ratownicze organizowane i kierowane
przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹”19. Analizuj¹c ten akt normatywny mo¿na dojœæ
do wniosku, ¿e odnosi siê on do powy¿ej przybli¿onego rozumienia terminu
dzia³añ ratowniczych, z zastrze¿eniem udzia³u w ich organizacji struktur Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (dalej: PSP). Wskazuj¹ na to g³ównie zapisy mówi¹ce
o podstawowych zadaniach PSP, wœród których odnaleŸæ mo¿na m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie po¿arów, klêsk ¿ywio³owych
lub likwidacji miejscowych zagro¿eñ20. Ciekawym wydaje siê powi¹zanie dzia³añ
ratowniczych z pojêciem czasu interwencji, zdefiniowanym w rozporz¹dzeniu
z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegó³owych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego21. Zgodnie z tym aktem wykonawczym do ustawy
o ochronie przeciwpo¿arowej przez czas interwencji „nale¿y rozumieæ ³¹czny
czas trwania dzia³añ, liczony od chwili przyjêcia informacji o zdarzeniu przez
stanowisko kierowania, centrum powiadamiania ratunkowego albo wojewódzkie
centrum powiadamiania ratunkowego do czasu powrotu ostatnich si³ i œrodków
podmiotów ratowniczych do miejsca stacjonowania”22.
Rozporz¹dzenie odnosi siê do wskazywanego do tej pory rozumienia dzia³añ ratowniczych, a wiêc zespo³u czynnoœci pomocowych zwi¹zanych bezpoœrednio
z wyst¹pieniem zagro¿enia (incydentu krytycznego). Ujmuje dzia³ania ratownicze
jako zorganizowane czynnoœci ratownicze (podstawowe i specjalistyczne) podejmowane w szczególnoœci przez ratowników podmiotów KSRG23. Uwzglêdnia siê tu
udzia³ w tych dzia³aniach nie tylko jednostek ochrony przeciwpo¿arowej, ale równie¿ innych podmiotów w³¹czonych do KSRG i wspó³dzia³aj¹cych z systemem.
Rozdzia³ 5. Rozporz¹dzenia, konkretyzuje kwestie kierowania dzia³aniami
ratowniczymi, wskazuj¹c przedstawicieli jednostek ochrony przeciwpo¿arowej (ze
szczególnym uwzglêdnieniem PSP) na uprawnionych do realizacji kierowania.
Zgodnie z regulacj¹ kierowanie dzia³aniem ratowniczym rozpoczyna siê z chwil¹
przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych si³ i œrodków podmiotów KSRG,
a ustaje z chwil¹ udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym na miejscu zdarzenia lub przekazania terenu objêtego dzia³aniem ratowniczym w³aœcicielowi, zarz¹dcy, u¿ytkownikowi24. Oznacza to, ¿e proces zorganizowanego kierowania dzia³aniem ratowniczym nie obejmuje w rozumieniu
przepisu pe³nego obszaru dzia³añ ratowniczych jeœli odnosiæ je do pojêcia „inter19
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (DzU z 2009 r. nr 12, poz. 68,
z póŸn zm.), Art. 7.
20
Tam¿e, Art. 1.
21
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie
szczegó³owych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego (DzU nr 46, poz. 239).
22
Tam¿e, §2.
23
Tam¿e, §2.
24
Tam¿e, §21.
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wencji”, o której mowa powy¿ej. Z doœæ oczywistego powodu pozostaje tu otwarta
kwestia organizacji dzia³añ ratowniczych w okresie od momentu wyst¹pienia zagro¿enia do przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych podmiotów KSRG.
Rozporz¹dzenie wskazuje dodatkowo na dziedziny ratownictwa, w obrêbie
których maj¹ byæ prowadzone dzia³ania ratownicze. Wymienia siê tu walkê
z po¿arami, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne25.
W rozdziale 3. mo¿na odnaleŸæ konkretne czynnoœci realizowane jako
dzia³ania ratownicze w odniesieniu do poszczególnych dziedzin ratownictwa.
Praktycznie w ka¿dym przypadku jako pierwsze i podstawowe czynnoœci wskazuje siê rozpoznanie i identyfikacjê zagro¿enia oraz zabezpieczenie strefy dzia³añ
ratowniczych26. Katalog ten zamyka siê na ró¿norodnych czynnoœciach prowadzonych bezpoœrednio na miejscu zdarzenia. W ramach realizacji dzia³añ ratowniczych uwzglêdnia siê tu równie¿ dysponowanie dodatkowych si³ i œrodków. Innymi s³owy, w tej czêœci rozporz¹dzenia dzia³ania ratownicze realizowane
w ramach wskazywanych dziedzin ratownictwa zawê¿a siê wprost do zespo³u
czynnoœci podejmowanych dopiero od momentu przybycia na miejsce zdarzenia
pierwszych podmiotów KSRG.
Przedmiotowe rozwa¿ania objê³y równie¿ zapisy rozporz¹dzenia (...) w sprawie szczegó³owych zasad kierowania i wspó³dzia³ania jednostek ochrony przeciwpo¿arowej bior¹cych udzia³ w dzia³aniu ratowniczym27. Nie wnosz¹ one jednak nowego spojrzenia w kwestie rozpatrywanego tematu. Odnosz¹ siê do
udzia³u w dzia³aniu ratowniczym przede wszystkim jednostek ochrony przeciwpo¿arowej.
W ¿adnym z poddanych analizie akcie prawa nie odnaleziono konstrukcji
s³ownej „dzia³anie ratowniczo-gaœnicze”, niemniej wskazane powy¿ej bardzo
w¹skie rozumienie dzia³ania ratowniczego – ograniczone do czynnoœci realizowanych przez jednostki ochrony przeciwpo¿arowej lub/i podmioty KSRG w ramach walki z po¿arami, klêskami ¿ywio³owymi, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego zdaje siê implicte doskonale wpisywaæ
w³aœnie w ujêcie dzia³añ ratowniczo-gaœniczych.

2. Dzia³ania ratownicze w regulacjach prawnych
dotycz¹cych innych form ratownictwa
Jak ju¿ wczeœniej zasygnalizowano, dzia³anie ratownicze w aktach normatywnych zosta³o zdefiniowane wy³¹cznie w ustawie o ochronie przeciwpo¿arowej.
25

Tam¿e, §2.
Jedynie w zakresie ratownictwa medycznego pierwsze zadania sformu³owano nieco inaczej,
a mianowicie „rozpoznanie u osób poszkodowanych stanu nag³ego zagro¿enia zdrowotnego (...)”, zob.
tam¿e, §17.
27
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kierowania i wspó³dzia³ania jednostek ochrony przeciwpo¿arowej bior¹cych
udzia³ w dzia³aniu ratowniczym (DzU z 2013 r. poz. 709).
26
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Niezale¿nie od tego, identyczn¹ konstrukcjê jêzykow¹ nie trudno odnaleŸæ w innych aktach prawa. Najczêœciej, przedmiotowe pojêcie zawê¿a siê do konkretnych obszarów organizacji ratownictwa.
Szczególne powi¹zanie czynnoœciowe ró¿nych sfer ratownictwa zdaje siê dotyczyæ wymienionej powy¿ej dziedziny ratownictwa medycznego. Co wiêcej,
w prezentowanej ju¿ ustawie wskazuje siê na pojêcie medycznych dzia³añ ratowniczych28, jako dzia³añ z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych
czynnoœci ratunkowych, o których mowa w ustawie z 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (DzU nr 191, poz. 1410, z póŸn. zm.). Obserwuje siê tu czêœciowe nak³adanie kompetencji we wskazanym zakresie organizacji dzia³añ ratowniczych. Warto w tym miejscu nadmieniæ, ¿e kwalifikowana
pierwsza pomoc29 to „czynnoœci podejmowane wobec osoby w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego przez ratownika”30. Z kolei medyczne czynnoœci ratunkowe to „œwiadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, udzielane przez jednostkê systemu, (…) w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie
nag³ego zagro¿enia zdrowotnego”31. Jednostkami systemu przewidywanymi tutaj do
realizacji medycznych czynnoœci ratunkowych s¹ zespo³y ratownictwa medycznego,
w tym lotnicze zespo³y ratownictwa medycznego32.
Okreœlone w ustawie wymagania dla osób okreœlanych mianem „ratownika”
dotycz¹ miêdzy innymi jednostek wspó³pracuj¹cych z systemem (Pañstwowe
Ratownictwo Medyczne /dalej: PRM/ – przyp. aut.). S¹ wœród nich jednostki
KSRG, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego, wodnego i inne33. Wskazuje to na znacznie wiêksz¹ sieæ wzajemnych powi¹zañ w realizacji medycznych dzia³añ ratowniczych. Powoduje to równie¿ uniwersalizacjê
okreœleñ prawnych (w tym przypadku „ratownika”), a w konsekwencji ich stopniowe przenikanie do œwiadomoœci masowej. Inn¹ spraw¹ jest, ¿e takie „zaw³aszczanie” pierwotnie uniwersalnych pojêæ czasem mo¿e zbyt znacz¹co ograniczaæ
mo¿liwoœæ ich stosowania.
Wracaj¹c do analizy zapisów ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym, nale¿y stwierdziæ, ¿e korzysta ona z w³asnego katalogu definicji, nie wkraczaj¹c znacz¹co w prezentowane obszary regulacji z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej. Objawia siê tu pojêcie akcji prowadzenia medycznych czynnoœci
ratunkowych, rozpoczynaj¹cej siê w momencie przybycia zespo³u ratownictwa
28
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegó³owych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego (DzU nr 46, poz. 239),
§2.
29
Ustawa z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (DzU z 2013 r.
poz. 757 z póŸn. zm.), Art. 3.
30
Regulacja dodatkowo okreœla szczegó³owe wymagania kwalifikacyjne dla osób okreœlanych mianem ratownika, zob. tam¿e Art. 13.
31
Tam¿e, Art. 3.
32
Tam¿e, Art. 32.
33
Tam¿e, Art.15.
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medycznego na miejsce zdarzenia34. Akcj¹ t¹ kieruje osoba wyznaczona przez
dyspozytora medycznego35 W realizacji zadañ przewiduje siê tu wspólne podejmowanie czynnoœci z jednostkami ochrony przeciwpo¿arowej i uznanie kompetencji kieruj¹cego dzia³aniem ratowniczym (w rozumieniu przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej). Oznacza to, ¿e dzia³ania ratownicze podejmowane przez jednostki PRM mog¹ byæ tu postrzegane, jako forma równoleg³a i dope³niaj¹ca w stosunku do dzia³añ ratowniczo-gaœniczych.
Ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeñstwie i ratownictwie w górach i na
zorganizowanych terenach narciarskich równie¿ u¿ywa terminu dzia³añ ratowniczych. Ich ujêcie oczywiœcie nie jest to¿same z definicj¹ zawart¹ w ustawie
o ochronie przeciwpo¿arowej. Dzia³ania ratownicze s¹ w tym przypadku podejmowane w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego, które definiowane s¹
tutaj jako organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uleg³y wypadkowi
lub s¹ nara¿one na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia lub zdrowia w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich36. Ujêcie tej formy dzia³añ ratowniczych
obejmuje nie tylko czynnoœci pomocowe po przybyciu si³ i œrodków na miejsce
zdarzenia lecz ca³y proces, poczynaj¹c od przyjêcia zg³oszenia o wypadku lub innym zdarzeniu, koñcz¹c na transporcie poszkodowanych lub zw³ok37. Podobnie
jak w poprzednich przypadkach, wskazuje siê tu zadania, odpowiedzialnoœæ
i kompetencje w zakresie organizacji tych dzia³añ. Pojawia siê tu te¿ pojêcie ratownika górskiego i narciarskiego, które uwzglêdnia wymagania okreœlone w ustawie o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym38. Mimo ¿e ustawa przewiduje
zaanga¿owanie w dzia³ania z zakresu ratownictwa górskiego i narciarskiego podmiotów innych ni¿ uprawnione do tych dzia³añ, to zauwa¿alny jest tu brak
wprost odwo³añ do uprawnieñ kieruj¹cego dzia³aniem ratowniczym w rozumieniu przepisów ochrony przeciwpo¿arowej. Zdaje siê to byæ problematyczne
z uwagi na fakt „nak³adania” siê czêœci zadañ realizowanych w ramach ratownictwa górskiego z dzia³aniami ratowniczymi prowadzonymi przez podmioty
KSRG w dziedzinie ratownictwa technicznego39.
Ustawê z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeñstwie osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych40 czêsto uznaje siê za „bliŸniacz¹” w stosunku do prezentowanej
powy¿ej. Choæ wskazuje na to podobna konstrukcja regulacji, a tak¿e analogiczne
odniesienia do dzia³añ ratowniczych w ramach ratownictwa wodnego, to elementem wyró¿niaj¹cym jest tu uznanie w okreœlonych przypadkach zdarzeñ kom34

Tam¿e, Art.40.
Tam¿e, Art. 41.
36
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeñstwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (DzU nr 208, poz.1241 z pózn zm.), Art. 2.
37
Tam¿e, Art. 6.
38
Tam¿e, Art. 2.
39
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie
szczegó³owych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego (DzU nr 46, poz. 239), §15.
40
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeñstwie osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych
(DzU nr 208, poz. 1240).
35
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petencji kieruj¹cego dzia³aniem ratowniczym, o którym mowa w ustawie o ochronie przeciwpo¿arowej41.
Poszukiwania odniesieñ do dzia³añ ratowniczych czy ratowniczo-gaœniczych
prowadzono równie¿ w regulacjach prawnych dotycz¹cych funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego, zarz¹dzania kryzysowego, prawa geologicznego i górniczego, a tak¿e morskiego i lotniczego. W przedmiotowym obszarze
badañ w³aœciwie nie natrafiono na przedmiotowe sformu³owania. Stwierdzono
natomiast, ¿e powszechnie stosuje siê odniesienia do organizacji akcji ratowniczej, mimo braku definiowania u¿ywanego terminu. Nale¿y tu wiêc wskazaæ,
¿e termin akcji ratowniczej funkcjonuje w poszczególnych przepisach prawa
jako bardzo „pojemne” odniesienie do procesów i zadañ realizowanych w ramach
reagowania, w zwi¹zku z wyst¹pieniem incydentu krytycznego. Dzia³ania ratownicze realizowane przez ró¿norodne podmioty w ramach akcji ratowniczych
s¹ stricte dziedzinowe, st¹d np. napotkane okreœlenia dzia³añ poszukiwawczo-ratowniczych42 jako jednej z wielu mo¿liwych form ratownictwa. Nale¿y te¿ bezwzglêdnie zaznaczyæ, ¿e w akcjach ratowniczych, o których mowa w przywo³ywanych regulacjach, ka¿dorazowo przewiduje siê pole wspó³dzia³ania dla ró¿norodnych podmiotów ratowniczych i interwencyjnych.
Podsumowuj¹c tê czêœæ rozwa¿añ, nale¿y stwierdziæ, ¿e w regulacjach prawa
z zakresu organizacji ratownictwa odnaleziono tylko jedn¹ formaln¹ definicjê
dzia³añ ratowniczych, która odnosi siê do doœæ ograniczonego zakresu mo¿liwych dziedzin ratownictwa. Zasadnym wydaje siê dookreœlenie przywo³ywanego
rozumienia dzia³añ poprzez ujêcie ich jako dzia³ania ratowniczo-gaœnicze. Jednoczeœnie odnaleziono odniesienia do innych form ratownictwa, które w zale¿noœci od zakresu czynnoœciowego i charakteru zagro¿enia okreœla siê jako medyczne dzia³ania ratownicze, dzia³ania ratownicze w zakresie ratownictwa górskiego, wodnego, górniczego, poszukiwawczo-ratowniczego itp. Dzia³ania te
w przepisach prawa s¹ zwi¹zane z bezpoœrednim reagowaniem na wystêpuj¹ce incydenty krytyczne i wi¹¿¹ siê ze zorganizowanym udzielaniem pomocy przez
podmioty do tego uprawnione.

3. Konteksty dzia³añ (…) w wybranej literaturze przedmiotu
Literatura poœwiêcona problemom ratownictwa wielokrotnie wykorzystuje
przedmiotowe mianownictwo w opisie przedstawianych zjawisk. Kontekst terminologiczny czêsto jest zbie¿ny lub zbli¿ony do u¿ywanego w prawie. Nietrudno równie¿ odnaleŸæ zupe³nie inne spojrzenie na rozpatrywane kwestie.

41

Tam¿e, Art. 14.
Zob. §3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegó³owych warunków i sposobu wykonywania zadañ poszukiwania i ratowania ¿ycia na morzu przez Morsk¹ S³u¿bê
Poszukiwania i Ratownictwa (DzU 2013 r. poz. 552), a tak¿e art. 140b. Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.
Prawo lotnicze (DzU z 2013 r. poz. 1393, z póŸn. zm.).
42
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Odniesienia do funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpo¿arowej oraz
KSRG czêsto s¹ zbie¿ne z prawn¹ definicj¹ dzia³añ ratowniczych, formu³owan¹
w ustawie o ochronie przeciwpo¿arowej. Równie czêsto to rozumienie dzia³añ
jest nazywane wprost dzia³aniami ratowniczo-gaœniczymi.
Andrzej Warmiñski stwierdza na przyk³ad, ¿e „baz¹ systemu (KSRG – przyp.
aut.) s¹ jednostki organizacyjne Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, realizuj¹ce zadania
ratowniczo-gaœnicze”43. Dalej wskazuje, ¿e dzia³ania ratownicze w ramach KSRG
musz¹ byæ niezmienne i dostosowane do specyfiki ka¿dego zdarzenia (...)”44. Dostrzegalne jest tu uto¿samianie u¿ywanych terminów. Bogus³aw Kogut wskazuj¹c na istotê rozumienia „czasu interwencji” stwierdza, ¿e „aby mówiæ o zasadach organizacji KSRG, nale¿a³o ujednoliciæ pojêcia, które porz¹dkuj¹ definicjê
przedsiêwziêæ koniecznych do prowadzenia dzia³añ ratowniczo-gaœniczych”45.
Natomiast przedstawiaj¹c funkcjonowanie odwodów operacyjnych podaje, ¿e
„odwody operacyjne s¹ organizowane w celu prowadzenia dzia³añ ratowniczo-gaœniczych, w przypadku gdy prowadzenie tych dzia³añ przekracza mo¿liwoœci
podmiotów KSRG z terenu powiatu, czy te¿ województwa”46. Dalej orzeka, ¿e
„prawdziwym wyzwaniem dla funkcjonowania KSRG jest zachowanie ci¹g³oœci
dzia³añ ratowniczych”47. Z kolei Piotr Sowizdraniuk u¿ywa terminu dzia³añ ratunkowych48 w kontekœcie wskazywanych wczeœniej medycznych dzia³añ ratowniczych (przyp. aut.).
W literaturze odnaleŸæ mo¿na równie¿ szerszy kontekst ujêcia dzia³añ ratowniczych, obejmuj¹cy wysi³ek ratowniczy wielu podmiotów – równie¿ niekwalifikowanych jako jednostki ochrony przeciwpo¿arowej. Bogdan Kosowski prezentuj¹c koncepcjê wypracowania jednolitego systemu ratowniczego, stwierdza,
¿e „utworzenie Krajowego Systemu Ratowniczego z rozszerzonym zakresem
dzia³añ ratowniczych (w stosunku do dzia³añ realizowanych przez KSRG-przyp.
aut.) spowoduje tak¿e stworzenie nowego wizerunku ratownika ochotnika”49.
Przy czym, u¿ywaj¹c terminu dzia³añ ratowniczych, odnosi siê on wy³¹cznie do
procesu reagowania na zagro¿enia50. Janusz Falecki odnosz¹c siê do wspó³pracy
43

A.Warmiñski, Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy [w:] Wiedza Obronna, 4/2012, Warszawa
2012, s. 20.
44
Tam¿e, s. 49.
45
B. Kogut, Charakterystyka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego [w:] B. Kogut (red.),
Wspó³czesnoœæ oraz perspektywy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego, Tom I, Kraków 2014,
s. 104.
46
Tam¿e, s. 110.
47
Tam¿e, s. 111.
48
Zob. P. Sowizdraniuk, Kszta³cenie i doskonalenie zawodowe kadr na potrzeby Pañstwowego Ratownictwa Medycznego [w:] B. Kogut (red.), Wspó³czesnoœæ oraz perspektywy Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaœniczego, Tom I, Kraków 2014, s. 127-154 oraz P. Sowizdraniuk, Bezpieczeñstwo ratownika [w:] B.Kogut (red.), Wspó³czesnoœæ oraz perspektywy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego, Tom II, Kraków 2015, s. 113-131.
49
B. Kosowski, Wspó³praca Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego w wymiarze wewnêtrznym i zewnêtrznym – perspektywy rozwoju [w:] B. Kogut (red.), Wspó³czesnoœæ oraz perspektywy
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego, Tom II, Kraków 2015, s. 56.
50
Tam¿e, s. 61.
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PSP z Si³ami Zbrojnymi RP, stwierdza, ¿e oba podmioty „w okreœlonych sytuacjach kryzysowych mog¹ prowadziæ dzia³ania ratownicze autonomicznie(...)”51.
Na temat wspó³pracy PSP z Si³ami Zbrojnymi RP wypowiada siê równie¿ Jan
Ziobro. W zakresie podejmowanych wspólnie dzia³añ ratowniczych – postrzeganych jako procesu reagowania, zwraca uwagê na szczególnie istotn¹ rolê wymiany informacji o zagro¿eniach, dostarczanie specjalistycznego sprzêtu oraz wsparcie osobowe prowadzonych dzia³añ52. Szersze rozumienie dzia³añ ratowniczych
dopuszcza równie¿ Bogus³aw Kogut, wskazuj¹c na wspó³istnienie KSRG i PRM:
„Funkcjonuj¹ce dwa systemy dzia³aj¹ zasadniczo w dwóch p³aszczyznach, tj.
w przygotowaniu siê do dzia³añ na wypadek wystêpuj¹cych zagro¿eñ oraz podejmowaniu dzia³añ ratowniczych czyli reagowaniu w przypadku nag³ego wyst¹pienia zagro¿enia”53. Ciekawe spojrzenie na dzia³ania ratownicze prezentuje Marcin
Druszcz, wskazuj¹c na mo¿liwoœæ realizacji tych dzia³añ przez podmioty, które
choæ w rozumieniu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego stanowi¹ zasoby ratownicze54, faktycznie czêsto s¹ uznawane jedynie jako wspieraj¹ce przedmiotowe dzia³ania. S³usznie zauwa¿a, ¿e podczas zdarzeñ – zw³aszcza masowych
i katastrof, dzia³ania ratownicze wspó³organizuj¹ trzy struktury: KSRG, PRM
i Policja. Stwierdza ponadto, ¿e „oprócz dzia³añ porz¹dkowych w fazie reagowania Policja jest tak¿e zobowi¹zana do realizacji bezpoœrednich dzia³añ ratowniczych”55.
Wszystkie dotychczasowe ujêcia terminu dzia³ania ratownicze skupia³y siê
wy³¹cznie w obszarze reagowania. Znacznie szerszy ni¿ dotychczas zakres pojêciowy dzia³añ ratowniczych zdaje siê przedstawiaæ Pawe³ Gromek. U¿ywaj¹c
tego terminu wskazuje on nie tylko na ró¿norodnoœæ i mnogoœæ podmiotów ratowniczych podejmuj¹cych dzia³ania ratownicze, ale kontekst w jakim u¿ywa tego
sformu³owania zdaje siê wykraczaæ poza sam proces reagowania poprzez uto¿samianie go terminem ratownictwo56. Szerokie ujêcie dzia³añ ratowniczych prezentuje równie¿ Jacek Zboina, uto¿samiaj¹c je ze zbiorem zadañ realizowanych
nie tylko w fazie reagowania, ale równie¿ przygotowania si³ i œrodków na potrzeby reagowania. Pos³uguje siê równie¿ okreœleniem dzia³ania ratowniczo-gaœnicze
– w tym przypadku w odniesieniu do reagowania jednostek ochrony przeciwpo51

J. Falecki, Wspó³praca Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z Si³ami Zbrojnymi RP [w:] B.Kogut (red.),
Wspó³czesnoœæ oraz perspektywy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego, Tom II, Kraków 2015,
s. 68.
52
J. Ziobro, Wspó³dzia³anie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z Si³ami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 15 (2) 2015, Legnica 2015. s. 84.
53
B. Kogut, Racjonalizacja dzia³ania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego [w:] B. Kogut
(red.), Wspó³czesnoœæ oraz perspektywy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego, Tom II Kraków
2015, s. 135.
54
Zob. Ustawa z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (DzU poz. 1635), art. 2.
55
Zob. M. Druszcz, Wspó³praca Policji z innymi s³u¿bami ratowniczymi podczas zdarzeñ masowych i katastrof [w:] Zeszyty Naukowe SGSP, nr 53 (1) 2015, Warszawa 2015, s. 107-126.
56
Szerzej, P. Gromek, Integracja dzia³añ ratowniczych polskiego systemu ratownictwa [w:] Zeszyty
Naukowe SGSP, nr 53 (1) 2015, Warszawa 2015, s. 32-44.
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¿arowej na wystêpuj¹ce incydenty krytyczne57. Podobnie szeroki zakres znaczeniowy badanego pojêcia zdaje siê prezentowaæ Janusz Popis. Prezentuj¹c wnioski
z badañ nad organizacj¹ dzia³añ ratowniczych w wybranych krajach europejskich, odnosi siê do organizacji systemów ratowniczych w Niemczech i Austrii58.
Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e formu³owane wczeœniej na podstawie zapisów prawa rozumienie dzia³añ ratowniczo-gaœniczych znajduje to¿same odniesienie w literaturze przedmiotu. W odniesieniu zaœ do postrzegania dzia³añ ratowniczych literatura przedmiotu przedstawia znacznie bogatsze spektrum ich
ujêcia w stosunku do zapisów prawa. Nietrudno odnaleŸæ odniesienia wprost to¿same z prawnymi, jednak czêœæ publikacji formu³uje szerszy kontekst ujêcia
dzia³añ ratowniczych w odniesieniu do procesu reagowania. Wskazaæ mo¿na
równie¿ opisy i twierdzenia znacz¹co wykraczaj¹ce poza zakres samego reagowania w odniesieniu do terminu dzia³anie ratownicze.

Wnioski
Podjête rozwa¿ania pozwalaj¹ usystematyzowaæ przynajmniej czêœæ mo¿liwych kontekstów u¿ycia pojêcia dzia³ania ratowniczego. Daje siê je sformu³owaæ
w trzech wyrazie wyodrêbnionych formach znaczeniowych, a mianowicie
w¹skiej, poœredniej i szerokiej.
Ujêcie w¹skie dotyczy zakresu czynnoœciowego podejmowanego przez jednostki ochrony przeciwpo¿arowej lub/i podmioty KSRG (równie¿ we wspó³dzia³aniu z innymi podmiotami), jako procesu reagowania na zaistnia³y incydent
krytyczny, uwzglêdnianego (dopiero) od momentu przybycia si³ i œrodków na
miejsce zdarzenia. Takie ujêcie dzia³añ ratowniczych zdaj¹ siê przedstawiaæ
g³ównie regulacje prawne z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej, szczególnie
w odniesieniu do wskazañ w zakresie kierowania dzia³aniem ratowniczym. Ujêcie problemu w tym rozumieniu zdaje siê jednak cechowaæ wyraŸnym nadznaczeniem59.
Ujêcie poœrednie dzia³añ ratowniczych uwzglêdnia zorganizowane czynnoœci
wielu podmiotów interwencyjnych (niekoniecznie stricte ratowniczych) podejmowane samodzielnie lub w ramach wspó³pracy. Koncentruje siê ono równie¿
na fazie reagowania, jednak uwzglêdnia szerszy zakres czynnoœciowy obejmuj¹cy
57
Zob. J. Zboina, Miejsce i rola ochrony przeciwpo¿arowej w systemie bezpieczeñstwa pañstwa
[w:] J. Zboina, B. Wiœniewski (red.), Ochrona przeciwpo¿arowa a bezpieczeñstwo pañstwa,
CNBOP-PIB, Józefów 2014, s. 73-84.
58
Zob. J. Popis, Wnioski z badañ nad organizacj¹ dzia³añ ratowniczych w wybranych krajach europejskich [w:] B. Kogut (red.), Wspó³czesnoœæ oraz perspektywy Krajowego Systemu RatowniczoGaœniczego, Tom I, Kraków 2014, s. 73-86.
59
Jak wskazuje Stefan Nowak „(…) pojêcie teoretyczne posiada pewne „nadznaczenie” wtedy, kiedy zakres potencjalnego wykorzystania go w budowie hipotez teoretycznych jest szerszy ni¿ jego aktualne wykorzystanie na pewnym etapie wiedzy. Oznacza to, i¿ zakres potencjalnych teoretycznych zastosowañ danego pojêcia jest klas¹ otwart¹.”, S. Nowak, Metodologia badañ spo³ecznych, PWN, W-wa
2007, s. 193.
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czas od pierwszej reakcji na zaistnia³y incydent krytyczny (np. powiadomienia
s³u¿b przez œwiadka zdarzenia). Takie postrzeganie dzia³añ ratowniczych zdaje
siê formu³owaæ zarówno czêœæ aktów prawa, jak i analizowana literatura przedmiotu.
Ujêcie szerokie wykracza poza fazê reagowania. Przyrównuje termin dzia³añ
ratowniczych do pojêcia ratownictwa. Obejmuje równie¿ elementy przygotowania do podjêcia w³aœciwych czynnoœci ratowniczych oraz elementy tzw. fazy odbudowy.
Najbli¿sze autorowi postrzeganie dzia³añ ratowniczych jest wskazywane powy¿ej ujêcie poœrednie. Zdaje siê ono byæ optymalnym w stosunku do ca³oœciowego objêcia problemu reagowania, a jednoczeœnie nie wkracza w zjawiska
zwi¹zane z profilaktyk¹, przygotowaniem oraz odbudow¹. W zaprezentowanym
sposobie postrzegania dzia³añ ratowniczych podjêto próbê ich zdefiniowania
jako zespo³u czynnoœci zmierzaj¹cych do ratowania ¿ycia, zdrowia, œrodowiska
oraz mienia podczas zdarzeñ zwi¹zanych z wyst¹pieniem urzeczywistnionego,
nag³ego zagro¿enia; dzia³ania ratownicze obejmuj¹ w szczególnoœci zadania realizowane podczas tych zdarzeñ przez wyspecjalizowane podmioty ratownicze,
a tak¿e reakcje pomocowe innych osób i instytucji anga¿owanych w proces ratowania, prowadzone pod wspólnym kierownictwem.
W takim ujêciu problemu znajduje swoje szczególne miejsce termin dzia³añ
ratowniczo-gaœniczych, uto¿samiany z zaprezentowanym powy¿ej w¹skim postrzeganiem dzia³añ ratowniczych. Wskazanie dzia³añ ratowniczo-gaœniczych jako
jednego z elementów dzia³añ ratowniczych otwiera mo¿liwoœæ zawarcia w nim
równie¿ innych sk³adowych tj. medycznych dzia³añ ratowniczych, dzia³añ ratowniczych z zakresu ratownictwa górskiego, wodnego, itd. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e poszczególne dziedziny (formy) dzia³añ ratowniczych obejmuj¹ równie¿
wspólne obszary czynnoœciowe, czêœciowo nak³adaj¹c siê kompetencyjnie, co
przedstawiono na ryc. 1.
W ujêciu funkcjonalno-kompetencyjnym obszary wspólne poszczególnych
dziedzin (form) dzia³añ ratowniczych celowo przedstawiono tylko symbolicznie
ze wzglêdu na zbyt du¿¹ rzeczywist¹ z³o¿onoœæ wzajemnych powi¹zañ.
Umiejscowienie podejmowanych dzia³añ ratowniczych, w tym dzia³añ ratowniczo-gaœniczych, w sferze szeroko rozumianej dzia³alnoœci ratowniczej z zakresu
ochrony przeciwpo¿arowej przedstawiono na ryc. 2.
Podsumowuj¹c, nale¿y wyraziæ nadziejê, ¿e podjête rozwa¿ania pozwoli³y
choæ w czêœci ukazaæ wagê poruszanego problemu, który jednoczeœnie zdaje siê
wpisywaæ w stwierdzenie, ¿e „uwa¿ny namys³ nad treœci¹ pojêæ – zarówno tych,
które nale¿¹ do jêzyka naszej nauki, jak te¿ nawet pojêæ obiegowych – staæ siê
mo¿e nieoczekiwanie bogatym Ÿród³em hipotez, a nawet wzglêdnie porz¹dnie
uzasadnionej wiedzy teoretycznej o zjawiskach spo³ecznych”60.
60

S.Nowak, Metodologia badañ…, dz. cyt., s. 154.
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Dzia³ania ratownicze

Dzia³ania ratownicze

Dzia³ania ratowniczo-gaœnicze
Medyczne dzia³ania ratownicze
Dzia³ania ratownicze z zakresu ratownictwa górskiego
Dzia³ania ratownicze z zakresu ratownictwa wodnego
Dzia³ania ratownicze z zakresu ratownictwa morskiego
Dzia³ania ratownicze z zakresu ratownictwa górniczego
Dzia³ania ratownicze z zakresu ratownictwa lotniczego

…………………..

Ryc. 1. Dzia³ania ratownicze w ujêciu dziedzinowym oraz funkcjonalno-kompetencyjnym

îród³o: Opracowanie 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 ratowniczo-gaœnicze jako element dzia³alnoœci ratowniczej zwi¹zanej z ochron¹
przeciwpo¿arow¹
îród³o: Opracowanie w³asne.

W kontekœcie praktycznym poruszanej tematyki niezmiernie istotnym wydaje siê byæ precyzyjne u¿ywanie okreœlonej terminologii w prawie. Wci¹¿ aktualnym i dotychczas niespe³nionym jest postulat Jacka Zboiny: „Zmianom organizacyjnym, funkcjonalnym, technicznym i technologicznym musi towarzyszyæ
aktualizacja terminologii oraz czêsto ponowne definiowanie wielu pojêæ zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpo¿arow¹”61. Podjête rozwa¿ania sk³aniaj¹ do rozszerze61

Zob. J. Zboina, Miejsce i rola ochrony przeciwpo¿arowej …, dz. cyt., s. 84.
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nia tego postulatu. Po¿¹danym jest wypracowanie uniwersalnego w prawie zbioru definicji wspólnych dla ca³ego obszaru ratownictwa.
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[10] Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegó³owych
warunków i sposobu wykonywania zadañ poszukiwania i ratowania ¿ycia na morzu
przez Morsk¹ S³u¿bê Poszukiwania i Ratownictwa (DzU 2013 poz. 552).
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Programy szkolenia w zakresie ratownictwa
wodnego w ujêciu historycznym i w œwietle
przeprowadzonych badañ – wybrane aspekty
Training Programs in Water Rescue
from the Historical Point of View According
to the Conducted Researches – Selected Aspects
Streszczenie
Artyku³ prezentuje historiê tworzenia programów z zakresu ratownictwa
wodnego. Zarysowano rolê Polskiego Zwi¹zku P³ywackiego w zakresie ratowania
ton¹cych w latach 1927-1939 i po II wojnie œwiatowej do 1969 r. Wskazano
pierwotne wzorce programowe w zakresie szkolenia ratowników wodnych, a tak¿e
rolê programotwórcz¹ Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zaznaczono mo¿liwoœci
wykorzystania matryc programowych Miêdzynarodowej Federacji Ratowania
¯ycia, a tak¿e podstawê formaln¹ szkoleñ w ratownictwie wodnym. Opisano istotê
trzymodu³owego rozk³adu treœci programowych zawartych w rozporz¹dzeniu
Ministra Spraw Wewnêtrznych.
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo, ratownictwo wodne, szkolenie

Summary
The article presents the history of the water rescue. The role of Polish
Swimming Association in rescue of drowning in 1927-1939 and after the Second
World War to 1969 was outlined. The original program of lifeguards training, as
well as the leading role of Academy of Physical Education in Warsaw and Water
Voluntary Rescue Service were indicated. The possibility of the use of the
International Life Saving Federation program matrices as well as the formal base of
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trainings in water rescue were emphasized. The essence of three modules division
of the program contents contained in the regulation of the Minister of Interior was
described.
Keywords: safety, water rescue, training

1. Szkolenia ratowników wodnych
w ujêciu historycznym
Stosukowo póŸno w Polsce zosta³o rozpoczête szkolenie ratowników wodnych1. W okresie miêdzywojennym w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie by³y prowadzone szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego
w oparciu o programy opracowane na podstawie programów holenderskich i niemieckich organizacji ratowniczych. Od 1936 r. Polski Zwi¹zek P³ywacki (PZP)
rozpocz¹³ wspó³pracê z organizacjami ratowania ton¹cych Holandii i Niemiec.
W porozumieniu z Pañstwowym Urzêdem Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego PZP delegowa³ do tych organizacji przedstawiciela, aby
zapozna³ siê z taktyk¹, metodyk¹ i technikami ratownictwa wodnego. W listopadzie 1937 r. PZP zorganizowa³ pierwszy Kurs Instruktorów Ratownictwa na
p³ywalni CIWF, kierowa³ nim i zajêcia prowadzi³ instruktor CIWF kpt. Kazimierz Laskowski. Zastosowa³ on najnowsze, jak na ówczesne lata, metody nauczania, wyniesione z praktyk w Niemczech i Holandii2. Kurs ratowania
ton¹cych dla instruktorów p³ywania zorganizowany w CIWF trwa³ 12 dni3.
W 1937 r. Zarz¹d PZP powo³a³ Referat Ratownictwa (analogicznie w okrêgach PZP), a tak¿e Komisjê Sportowo-Egzaminacyjn¹ z zadaniem przeprowadzania szkoleñ i egzaminów na odznaki ratownicze I, II i III klasy oraz organizowania zawodów i mistrzostw Polski w ratownictwie wodnym. Do obowi¹zków
Komisji Sportowo-Egzaminacyjnej Okrêgu nale¿a³o przeprowadzanie szkoleñ
i egzaminów na odznaki II i III klasy. Do celów i zadañ Referatu nale¿a³o organizowanie i rozwój ratownictwa wodnego w Polsce, rozpowszechnienie umiejêtnoœci ratowania ton¹cych4.
Podczas drugiej wojny œwiatowej i okupacji hitlerowskiej nast¹pi³a przerwa
w dzia³aniu wiêkszoœci organizacji w Polsce, w tym tak¿e PZP5. Po drugiej wojnie
œwiatowej w 1945 r. reaktywowany zosta³ PZP, a w 1947 r. powo³ano przy PZP
1

Pierwszy kurs przodowników p³ywania i ratownictwa w Wilnie, [w:] Na Posterunku nr 35, Warszawa 1938.
2
K. Laskowski, Ratowanie ton¹cych w Holandii, [w:] Wychowanie Fizyczne, 1936, nr 9/10,
s. 411–412.
3
M. Witkowski, Pocz¹tki i rozwój ratownictwa wodnego w Polsce, [w:] Wychowanie Fizyczne
i Sport, 1973, s. 152.
4
Regulamin Referatu Ratownictwa Polskiego Zwi¹zku P³ywackiego, Warszawa 1937, s. 1–2.
5
I. Tabaczek-Bejster, Dzia³alnoœæ Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ZG WOPR,
Warszawa 2012, s. 22.
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Referat Ratownictwa Wodnego6. Od 1952 r. dziêki aktywnoœci kierownika
Zak³adu P³ywania AWF w Warszawie i dzia³acza PZP D. Bogajewskiego elementy ratownictwa wodnego w³¹czono do programu studiów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, a M. Witkowski opracowa³ niezbêdne materia³y,
przy wykorzystaniu jako matrycy przedwojennych programów szkoleñ CIWF
i PZP. W nastêpnych latach ratownictwo wodne zosta³o w³¹czone do programów
studiów wszystkich uczelni wychowania fizycznego w Polsce. Na kursach dla instruktorów i trenerów p³ywania PZP prowadzone by³y zajêcia z ratownictwa7.
Od 1958 r. Warszawski Okrêgowy Zwi¹zek P³ywacki zacz¹³ organizowaæ kursy dla ratowników wodnych, prowadzone wed³ug programu opracowanego przez
M. Sk³adê i M. Witkowskiego, oraz powo³a³ Komisjê Ratownictwa Wodnego.
M. Witkowski wyda³ podrêcznik pt. „Ratowanie ton¹cych”. W Katowicach przeprowadzony zosta³ po raz pierwszy siedmiodniowy kurs instruktorów ratownictwa wodnego8. W 1959 r. zmodyfikowano programy szkoleñ na stopnie, a tak¿e
wprowadzono legitymacje ratowników I i II klasy oraz instruktorów ratownictwa
wodnego. W latach 1959–1960 przeszkolonych zosta³o 74 instruktorów ratownictwa wodnego9.
Koncepcja utworzenia w Polsce s³u¿by ratownictwa wodnego pojawi³a siê
w 1959 r., utonê³y wówczas 1133 osoby, w tym 1/4 to ma³oletni. Zarz¹dzenie nr 74
Przewodnicz¹cego G³ównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z 11 kwietnia 1962 r. stanowi³o podstawê utworzenia Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego – „regulaminowej” organizacji10, która korzysta³a z programów
opracowanych w PZP. W 1967 r. WOPR uzyska³ formalny status stowarzyszenia
i dzia³a³ przez wiele lat na zasadzie wy³¹cznoœci (monopolu) œwiadcz¹c w Polsce
us³ugi w zakresie ratownictwa wodnego.
W latach 1965–1969 WOPR prowadzi³ intensywn¹ dzia³alnoœæ organizacyjn¹,
której efektem sta³o siê uzyskanie osobowoœci prawnej oraz utworzenie jednostek
terenowych we wszystkich województwach. Promocji WOPR towarzyszy³o i systematyczne przejmowanie spraw ratownictwa wodnego od PZP11. Na podstawie
zawartego porozumienia pomiêdzy WOPR a PZP z dniem 30 kwietnia 1969 r.
WOPR przejê³o wszystkie sprawy zwi¹zane z ratownictwem wodnym, wraz z dokumentacj¹ dotycz¹c¹ szkolenia, instruktorów (ponad 200) i ratowników wodnych
6

Sprawozdanie z dzia³alnoœci w³adz PZP w roku jubileuszowym 1947, Poznañ 1947, s. 4–5; Ogólnopolskie Sympozjum WOPR, Poznañ 1976, s. 7.
7
R. Wysoczañski (red.), Konferencja naukowo-metodyczna z okazji 50-lecia PZP, Warszawa
1975, s. 56–57; Ogólnopolskie Sympozjum WOPR, Poznañ 1976, s. 7; Materia³y na V Krajowy Zjazd
WOPR, Warszawa 1987, s. 2–3.
8
K. Hêdzelek, A. Mazur (red.), S³ownik biograficzny pracowników CIWF i AWF, Warszawa
2005, s. 57.
9
M. Witkowski, Pocz¹tki i rozwój…, op. cit., s. 152–153; I. Tabaczek-Bejster, Dzia³alnoœæ Wodnego…, op. cit., s. 24.
10
http://wopr.pl/ 23.05.2015.
11
Witkowski M., Ogólny zarys ratownictwa wodnego na œwiecie i w Polsce, [w:] Ogólnopolskie
Sympozjum Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, red. Z. Wiatr, 8–9 maja 1976, Poznañ
1976, s. 9.
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(oko³o 16 000). W listopadzie 1969 r. zosta³y przygotowane, oparte o za³a¿enia PZP,
programy szkoleniowe i regulaminy zdobywania poszczególnych stopni12: m³odszy
ratownik, ratownik wodny, starszy ratownik, a tak¿e instruktor ratownictwa wodnego WOPR i instruktor wyk³adowca WOPR (wprowadzone w styczniu 1970 r.).
W ostatnim tygodniu grudnia 1969 r. zosta³ zorganizowany pierwszy kurs dla instruktorów ratownictwa wodnego (wg nowego programu), na którym wyk³adowcami byli: dr M. Witkowski, dr med. B. Kamiñski, dr A. Malinowski, W. Wajnert, W. P³óciennik, a kierowa³ nim H. Struszewski13.
W latach 1969–1973 celem WOPR sta³a siê stabilizacja i usprawnianie funkcjonowania struktur oraz rozwijanie dzia³alnoœci organizacyjnej14. W 1975 r., na
wniosek Komisji Szkoleniowej Zarz¹du G³ównego WOPR, zosta³a wprowadzona do u¿ytku instrukcja15, w której zosta³y ustanowione nastêpuj¹ce stopnie ratowników i instruktorów WOPR:
– M³odszy ratownik WOPR (po szkoleniu z 40. jednostkami dydaktycznymi – jd.),
– Ratownik wodny (70 jd.),
– Starszy ratownik WOPR,
– Instruktor ratownictwa WOPR (80 jd.),
– Instruktor wyk³adowca WOPR (co najmniej posiadanie publikacji z zakresu
ratownictwa wodnego, o¿ywiania, sportów wodnych itp. przyjêtych przez
16
G³ówn¹ Komisjê Szkoleniow¹) .
Dla cz³onków WOPR przewidziano kurs 15-godzinny (4 jd. – zagadnieñ teoretycznych, 4 jd. – pierwszej pomocy na l¹dzie i 7 jd. æwiczeñ praktycznych).
W 1976 r. dzia³a³o 29 (w szeœciu województwach by³y tworzone) jednostek
wojewódzkich WOPR, barierê rozwoju w niektórych rejonach kraju stanowi³a
sprawnoœæ fizyczna kandydatów na ratowników, w tym ich umiejêtnoœci p³ywackie17. WOPR otrzyma³ wówczas od G³ównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki prawo nauczania p³ywania i wydawania kart p³ywackich. Wielotysiêczna
rzesza osób m³odych zosta³a objêta programem nauki p³ywania, z której czêœæ zasili³a szeregi ratowników wodnych. M. Witkowski w swojej publikacji stwierdzi³,
¿e: „dzia³alnoœæ propagandowa zmierza do zwiêkszenia bezpieczeñstwa nad wodami, do tworzenia bezpiecznych miejsc do k¹pieli, do zwiêkszenia kultury obcowania z wod¹”18.
Szkolenia kadr stanowi³y priorytet WOPR, systematycznie ros³a liczba ratowników wodnych do 59 355 w 1986 r. Liczba m³odszych ratowników WOPR
wzros³a o 1919 osób, ratowników wodnych WOPR o 2903, przyby³o 87. starszych
12

Materia³y szkoleniowe, instrukcje, regulaminy WOPR, Zarz¹d G³ówny WOPR, Warszawa 1969.
http://www.wopr.adn.pl/page.php?page_id=18 18.07.2015.
14
Tam¿e, s. 10.
15
Instrukcja szkoleniowa nr 1/75 w sprawie zasad prowadzenia kursów szkoleniowych z zakresu
ratownictwa wodnego ró¿nych stopni, wyd. Zarz¹d G³ówny WOPR, Warszawa 1975.
16
Tam¿e, §1, pkt. 1.
17
Tam¿e, s. 12.
18
M. Witkowski, Ogólny zarys…, op. cit., s. 12.
13
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ratowników WOPR i 70 instruktorów WOPR. WskaŸnik liczby zatrudnionych
ratowników na 100 tys. mieszkañców (œrednia krajowa ok. 150 ratowników na
100 tys. mieszkañców)19.
Kolejna zmiana w szkoleniach nast¹pi³a w 1987 r. Na podstawie wniosku Komisji Szkoleniowej WOPR zosta³y skorygowane nazwy stopni w ratownictwie
wodnym i ustalony wymiar szkolenia:
– M³odszy ratownik wodny (44 jd.),
– Ratownik wodny (80 jd.),
– Starszy ratownik wodny (64 jd.),
– Instruktor ratownictwa WOPR (80 jd.),
– Instruktor wyk³adowca ratownictwa WOPR.
Od kandydata na instruktora wyk³adowcê ratownictwa WOPR wymagano
posiadania publikacji z zakresu ratownictwa wodnego, o¿ywiania osób, sportów
wodnych itp. przyjêtych przez G³ówn¹ Komisjê Szkoleniow¹ WOPR. Utrzymany zosta³ 15 godzinny kurs podstawowy dla cz³onków WOPR z 4 jd. zajêæ teoretycznych i 11 jd. zajêæ praktycznych20.
W latach 1987–1991 podstawowym zadaniem WOPR by³o szkolenie kadr.
W tym okresie zosta³o wydane opracowanie W. Wiesnera dotycz¹ce metodyki
szkolenia ratowników wodnych oraz kaseta video z metodyk¹ nauczania p³ywania21. W celu ujednolicenia wiedzy i umiejêtnoœci zosta³y scentralizowane szkolenia na stopieñ starszego ratownika i instruktora ratownictwa WOPR22.
W 1997 r. zosta³y opracowane projekty programów szkoleñ23, które stanowi³y
podstawê dla programów szkolenia WOPR wprowadzonych 1 stycznia 2000 r.
Tym samym instrukcje szkoleniowe zosta³y zast¹pione programami szkolenia.
Nieznacznej korekcie poddano nazwy stopni ratowników i instruktorów24 oraz
okreœlono zakresy kursów na stopienie m³odszego ratownika, ratownika, starszego ratownika i instruktora WOPR. Kursy na stopnie m³odszego ratownika i ratownika zosta³y powierzone do realizacji jednostkom terenowym WOPR, natomiast
kursy dla starszych ratowników by³y realizowane centralnie w Oœrodku Szkolenia WOPR „Tama” w Rajgrodzie25. Okreœlone zosta³y tak¿e wymagania dla kandydatów na stopieñ instruktora wyk³adowcy WOPR26. Kursy WOPR na poszczególne stopnie mia³y ró¿ne formy, ale zbli¿one okresy realizacji: m³odszy
19

XXV Lat dzia³alnoœci WOPR w s³u¿bie spo³eczeñstwa – sprawozdanie z dzia³alnoœci za lata
1982–1986, wyd. Zarz¹d G³ówny WOPR, Warszawa 1987.
20
Instrukcja szkoleniowa Nr 1/87 Zarz¹du G³ównego WOPR w sprawie zasad prowadzenia kursów
szkoleniowych z zakresu ratownictwa wodnego, Warszawa 1987.
21
Tam¿e, s. 18.
22
XXX Lat dzia³alnoœci…, op. cit., s. 17.
23
Na podstawie: J. Telak, Projekty centralnych programów szkolenia WOPR, oprac. kwalifikuj¹ce
na stopieñ instruktora wyk³adowcy WOPR, Warszawa 1997.
24
Uchwa³a nr 1/11/99 Prezydium Zarz¹du G³ównego WOPR w sprawie stopni w WOPR.
25
Uchwa³a nr 2/11/99 Prezydium Zarz¹du G³ównego WOPR w sprawie programów kursów szkoleniowych WOPR.
26
Uchwa³a nr 3/11/99 Prezydium Zarz¹du G³ównego WOPR w sprawie wymagañ dla kandydatów
na stopieñ instruktora wyk³adowcy WOPR.
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ratownik WOPR (50 jd.), ratownik WOPR (80 jd.), starszy ratownik WOPR
(80 jd., na centralnym kursie stacjonarnym, trwaj¹cym 10 dni), instruktor
WOPR (80 jd., na centralnym kursie stacjonarnym, trwaj¹cym 10 dni)27.

2. Ocena systemu szkolenia ratowników wodnych
w œwietle przeprowadzonych badañ
W 2004 r. Jerzy Telak28 zobowi¹za³ siê do dokonania korekty programów WOPR
w kierunku unifikacji ich z programami Miêdzynarodowej Federacji Ratowania
¯ycia (International Life Saving Federation, ILS). W celu poprawy efektywnoœci
dzia³ania polskiej organizacji ratowników wodnych, dr Detlev Mohr potwierdzi³ potrzebê dokonania zmian w programach szkoleñ WOPR w celu osi¹gniêcia w tym zakresie stanu zgodnego z istniej¹cym w innych organizacjach ILS29.
System szkolenia w ujêciu ogólnym ma na celu podnoszenie kwalifikacji.
Mo¿e stanowiæ punkt wyjœciowy do zdobywania kolejnych szczebli zawodowych,
swoiste wspinanie siê po „drabinie hierarchii”. Z jednej strony „pod³o¿em aktywnoœci spo³eczno-zawodowej za³ogi s¹ osobiste potrzeby pracowników”, z drugiej strony „potrzeby ekonomiczno-spo³eczne zak³adu pracy, jakie zg³asza pod
adresem spo³ecznoœci zak³adowej kierownictwo firmy”. Korzystanie z mo¿liwoœci stworzonych przez system szkolenia nale¿y uznaæ za wyraz zaanga¿owania siê
funkcjonariuszy lub pracowników w instytucjach publicznych lub przedsiêbiorstwach oraz cz³onków w sprawy organizacji pozarz¹dowych30.
Koncepcja zmiany w systemie i programów szkolenia WOPR zosta³a przygotowana w latach 2005–2007 przez prezesa WOPR, przy znacz¹cym udziale Tomasza Zalewskiego31. Wykonawc¹ oprzyrz¹dowania do programów szkoleñ (np.
dzienników szkoleñ) by³ przewodnicz¹cy i cz³onkowie Komisji Edukacji WOPR
(2008–2013). Efekt prac Komisji rozpoczêtych we wrzeœniu 2008 r. zosta³ zaprezentowany w 2009 r. na szkoleniu ratowników i instruktorów WOPR w G³ucho³azach i skutkowa³ zmianami w programach szkolenia WOPR od 1 stycznia
2010 r.32. System ten wywo³a³ wiele kontrowersji wœród instruktorów WOPR i ratowników wodnych.
W przypadku ratowników wodnych pracuj¹cych w obiektach rekreacyjnych:
k¹pieliskach i miejscach wykorzystywanych do k¹pieli „kierownictwo firmy”
27

Uchwa³a nr 2/11/99…, op. cit.
J. Telak, Prezes WOPR (2001–2013), wiceprezydenta ILS Federation of Europe (2003–2015),
delegat na Walne Zgromadzenie ILSE i ILS (2001-2015). delegat na Walne Zgromadzenie ILSE i ILS.
29
WypowiedŸ na konferencji prasowej, Warszawa, czerwiec 2005; w 2005 r. D. Mohr pe³ni³ funkcjê Przewodnicz¹cego Komisji Sportu ILSE, od 2012 r. jest Prezydentem ILS Federation of Europe, a od
2012 r. wiceprezydentem ILS.
30
J. Sikora, Aktywnoœæ spo³eczno-zawodowa i spo³eczno-polityczna oraz stosunek pracowników
do pracy w socjologii pracy, w: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Poznañ 1982.
31
T. Zalewski: wiceprezes ZG WOPR w³aœciwy w sprawach szkolenia (2008–2013), delegat na
Walne Zgromadzenie ILSE i ILS (od 2008 r.), cz³onek Zarz¹du G³ównego ILS (od 2012 r.), Prezes
WOPR Województwa Zachodniopomorskiego.
32
http://wopr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=294&Itemid=181 29.05.2015.
28
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nale¿y pojmowaæ dwuaspektowo. Z jednej strony jest to kadra kierownicza
i zarz¹dzaj¹ca s³u¿b ratowniczych, z drugiej to administratorzy, gestorzy obiektów. G³ównie od wymagañ tych ostatnich zale¿y jak wyszkoleni pracownicy
znajd¹ zatrudnienie na terenie prowadzonych przez nich obiektów. Badania prowadzono na terenie 64 obiektów rekreacyjnych i pokaza³y one nie tyle ogólny obraz wyszkolenia ratowników WOPR, co rzeczywisty stan zatrudnianej kadry ratowniczej w sezonie letnim 2011 r. Otrzymanych wyników nie mo¿na traktowaæ
jako wskaŸnika, który mo¿na odnieœæ do kadry ratowników wodnych i szeroko
uogólniæ. Niemniej, skutecznoœæ systemu szkolenia (obszar B) w przyjêtych na
potrzeby badañ przedzia³ach okaza³ siê „s³aby” (53,7%). S³aboœci systemu szkolenia ratowników wodnych sygnalizowane by³y przez respondentów kwestionariusza wywiadu33.
W celu zobiektywizowania oceny tego systemu szkolenia ratowników wodnych oraz wskazania jego s³aboœci skonstruowano narzêdzie badawcze, które
skierowano do 110 ratowników i instruktorów WOPR – praktyków, na co dzieñ
zajmuj¹cych siê szkoleniem i pracuj¹cych zawodowo na terenie województwa pomorskiego, w powiatach chojnickim, kartuskim, koœcierskim i starogardzkim.
Próbê 110 respondentów w tym przypadku nale¿y uznaæ za reprezentatywn¹.
Gêstoœæ obiektów rekreacyjnych: k¹pielisk i miejsc wykorzystywanych do k¹pieli, znajduj¹cych siê na obszarze objêtym badaniem sprawia, ¿e reprezentatywnoœæ próby mo¿na uznaæ za wysok¹. Aby wykazaæ istotê zmian dotycz¹cych unormowañ dokonano analizy SWOT (Strenghst–Weaknesses–Opportunities–
–Threats)34 odnosz¹cej siê do realnego oddzia³ywania unormowañ formalnych
na system szkolenia i zarz¹dzanie w ratownictwie wodnym. Skutecznoœæ systemu
bezpieczeñstwa w ratownictwie wodnym dla czterech obszarów badawczych zosta³a przedstawiona w tabeli 1.
Z analizy wynika, ¿e cztery badane obszary pozostaj¹ we wzajemnej korelacji
i ¿aden nie mo¿e byæ lekcewa¿ony w aspekcie skutecznoœci ratownictwa wodnego. Odpowiednio opracowany system szkolenia, maj¹cy na celu podnoszenie poziomu wiedzy i umiejêtnoœci (kompetencji), powinien daæ najwy¿sz¹ sprawnoœæ
ratownika wodnego w akcji niesienia pomocy osobie poszkodowanej lub znajduj¹cej siê w stanie bezpoœredniego zagro¿enia utraty ¿ycia lub zdrowia na obszarze wodnym. Skutecznoœæ akcji ratowniczych jest wskaŸnikiem efektywnoœci systemu szkolenia.

33
Badania w kontekœcie sprawnoœci fizycznej ratowników wodnych, standardów bezpieczeñstwa
i systemów zarz¹dzania do ocena systemu szkolenia ratowników wodnych, zosta³y przeprowadzone
w 2011 r.
34
SWOT – jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, s³u¿¹ca do porz¹dkowania informacji, stosowana w obszarach planowania jako uniwersalne narzêdzie pierwszego
etapu analizy strategicznej, w naukach ekonomicznych stosowana do analizy wewnêtrznego i zewnêtrznego œrodowiska organizacji, analizy projektu, rozwi¹zania biznesowego itp.
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K¹pieliska œródl¹dowe w sezonie letnim stanowi¹ podstawowe miejsca pracy
ratowników wodnych. W przypadku braku dba³oœci zarz¹dców chronionych obszarów wodnych o zapewnienie standardów bezpieczeñstwa praca ratowników
wodnych mo¿e byæ zaburzona. Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹, ¿e
samorz¹dy lokalne nie dok³adaj¹ nale¿ytej starannoœci w zakresie zapewnienia
bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych. Zaledwie 13%
k¹pielisk znajduje siê w gminnej ewidencji k¹pielisk. Niski odsetek obiektów by³
utrzymywany w czystoœci. Fakt, ¿e 24% k¹pielisk nie by³o objêtych ochron¹ ratownicz¹ mo¿na uznaæ za niew³aœciwy.
Tylko 57% ratowników wodnych pracuj¹cych w obiektach rekreacyjnych
w sezonie letnim 2011 r. nie ukoñczy³o kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, 21% nie posiada³o stopnia ratownika WOPR (a jedynie wa¿ne uprawnienia
WOPR), 28% nie posiada³o ¿adnych dodatkowych kwalifikacji, a odsetek ratowników, którzy odbyli szkolenia specjalistyczne wynosi³ zaledwie 14,9%. 97,8% ratowników wodnych objêtych badaniem spe³ni³o normy sprawnoœci fizycznej.
Braki wykazane w obszarze D (zewnêtrzne otoczenie organizacji zajmuj¹cych siê
ratownictwem wodnym) przek³adaj¹ siê na braki w obszarze C. Gestorzy wiêkszoœci obiektów wykazuj¹ dba³oœæ jedynie o zapewnienie minimum ze standardów bezpieczeñstwa35.

3. Programy szkolenia ratowników wodnych
od 2012 roku
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna w 1995 r. rozpoczê³a budowê krajowego systemu
ratowniczo-gaœniczego36. W ramach KSRG znalaz³a siê czêœæ zasobów ratownictwa wodnego. Równolegle zosta³y przygotowane i wdro¿one programy szkolenia
stra¿aków PSP i druhów Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, zawieraj¹ce uniwersalne treœci z zakresu ratownictwa wodnego. PSP i Zwi¹zek OSP dysponuje zasobami kompetentnymi do przygotowania programów szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego niezbêdnych do realizacji zadañ s³u¿bowych na obszarach
wodnych. Porozumienie KSRG i WOPR pozwoli³o ujednoliciæ taktyki i metodyki pracy ratowników wodnych. Dokonano unifikacji sprzêtu ratownictwa wodnego wykorzystywanego przez WOPR37.

35

Szczegó³owe analizy poszczególnych obszarach badawczych zosta³y przedstawione w skrócie.
Szerzej: B. Kogut, Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy. Aspekty prawne, [w:] Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy w latach 1995-2015. Postêpy organizacyjno-prawne logistyczne i taktyczno-ratownicze, red. J. Konieczny, M. Schroeder, Wyd. Garamond Oficyna Wydawnicza, Inowroc³aw-Poznañ-Warszawa 2015, s. 23-38.
37
Zob. Telak J., Dzia³alnoœæ Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaœniczym, [w:] Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy w latach 1995-2015. Postêpy organizacyjno-prawne logistyczne i taktyczno-ratownicze, red. J. Konieczny, M. Schroeder, Wyd.
Garamond Oficyna Wydawnicza, Inowroc³aw-Poznañ-Warszawa 2015, s. 527-541.
36
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W latach 2008-2011 prezes WOPR wzi¹³ udzia³ w kilkudziesiêciu posiedzeniach komisji i podkomisji w Sejmie i Senacie RP dotycz¹cych ustawowych regulacji prawnych spraw ratownictwa wodnego38, a nastêpnie w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych i Administracji, póŸniej MSW przy opracowywaniu rozporz¹dzeñ, w tym dotycz¹cego szkoleñ ratowników wodnych i instruktorów
z zakresie ratownictwa wodnego39. W kwietniu i maju 2012 r. J. Telak na podstawie za³¹cznika – programu szkolenia ratowników wodnych – do projektu
rozporz¹dzenia MSW w sprawie szkoleñ w ratownictwie wodnym okreœli³ trzymodu³owy rozk³ad treœci programowych, nad którego oprzyrz¹dowaniem
mia³a pracowaæ Komisja ds. Edukacji WOPR nadzorowana przez wiceprezesa
ZG WOPR T. Zalewskiego. W biurze ZG WOPR dzienniki szkolenia z innymi
dokumentami dot. programów szkolenia z³o¿y³ instruktor WOPR M. Grodzki,
natomiast Przewodnicz¹cy Komisji ds. Edukacji WOPR by³ pasywny w tym
okresie.
„Ramowy program szkolenia ratowników wodnych” stanowi za³¹cznik do
rozporz¹dzenia w sprawie szkoleñ w ratownictwie wodnym40. Szkolenia podstawowe dla ratowników wodnych mog¹ byæ realizowane w jednostkach WOPR
i innych podmiotach dzia³aj¹cych w zakresie ratownictwa wodnego oraz Szkole
G³ównej S³u¿by Po¿arniczej i pozosta³ych szko³ach PSP, a tak¿e w ramach szkolenia uzupe³niaj¹cego i doskonalenia zawodowego w miarê mo¿liwoœci w jednostkach ratowniczo-gaœniczych, równie¿ przez cz³onków Zwi¹zku OSP. Ratownikiem wodnym mo¿e byæ cz³onek przedsiêbiorstwa prywatnego lub organizacji
pozarz¹dowej – podmiotu ratownictwa wodnego, a tak¿e funkcjonariusz s³u¿by
pañstwowej41.
W zwi¹zku z wprowadzeniem ramowego programu szkolenia podstawowego
zosta³a zaproponowana jego realizacja w trzech modu³ach. Opracowany na podstawie Rozporz¹dzenia MSW pierwszy z trzech zaproponowanych modu³ów
szkolenia ratownika wodnego, licz¹cy 18 jd. w formie æwiczeñ, obj¹³ zakres tematyczny „P³ywanie i techniki ratownictwa wodnego”. Modu³ II szkolenia, licz¹cy
równie¿ 18 jd. obj¹³ tematy:
– P³ywanie i techniki ratownictwa wodnego,
– Sprzêt wykorzystywany w ratownictwie wodnym.
Modu³ III licz¹cy 27 jd. powinien koñczyæ siê egzaminem, po zdaniu którego
otrzymuje siê zaœwiadczenie o ukoñczeniu szkolenia ratownika wodnego. Zakres
tematyczny modu³u III obj¹³:
– Organizacja ratownictwa wodnego – podstawy prawne,
38
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeñstwie osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych (DzU z 2011 r. Nr 208, poz. 1240).
39
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleñ
w ratownictwie wodnym (DzU z 2012 r. poz. 747).
40
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z 21 czerwca 2012 r. …, op. cit.
41
Telak J., Dzia³alnoœæ Wodnego…, op. cit.
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– Organizacja pracy ratowników,
42
– Sprzêt wykorzystywany w ratownictwie wodnym .
Realizacja zajêæ dydaktycznych w ramach szkolenia ratowników wodnych
mo¿e byæ roz³o¿ona w czasie43. W WOPR zosta³a wypracowana przestrzeñ dla
szkolenia na stopieñ m³odszego ratownika WOPR – od 12. roku ¿ycia (modu³ I),
ratownika WOPR – od 16. roku ¿ycia (modu³ II) i modu³ III – od 18. roku ¿ycia.
W tym ujêciu modu³ nale¿y traktowaæ jako etap szkolenia. Pe³ny kurs dla ratowników wodnych – od 18. roku ¿ycia (I, II, III modu³ jednoczeœnie) realizowany
mo¿e byæ przez jednostki WOPR i inne podmioty uprawnione do prowadzenia
szkoleñ w ratownictwie wodnym. Przy tworzeniu tego programu by³y brane pod
uwagê propozycje i wnioski osób reprezentuj¹cych lub zwi¹zanych z WOPR. Podzia³ treœci nauczania na trzy modu³y uwzglêdnia³ uwarunkowania wynikaj¹ce
z przynale¿noœci WOPR do ILS oraz tradycjê szkoleñ w zakresie ratownictwa
wodnego.
Ostatni centralny kurs na stopieñ starszego ratownika wodnego, m³odszego
instruktora WOPR i instruktora WOPR oraz instruktora w zakresie ratownictwa
wodnego odby³ siê w Oœrodku Szkolenia WOPR „Tama” w Rajgrodzie w lipcu
2013 r. (zakoñczenie 19.07.2013)44. Po tym szkoleniu zosta³y nadane stopnie instruktora WOPR o ostatni numerze 1191 (wg ewidencji centralnej WOPR)45.
W okresie od 1962 do 2013 r. WOPR dysponowa³o znacz¹cymi zasobami ratownictwa wodnego. Jednostki WOPR zosta³y wykorzystane w sytuacjach kryzysowych, w tym podczas powodzi w 1997, 2001 i 2010 r. oraz burzy i po niej na
Wielkich Jeziorach Mazurskich w 2007 r. W latach 2004-2012 grupy reagowania
WOPR (operacyjne, interwencyjne) wyznacza³y standardy dzia³ania, wyszkolenia i wyposa¿enia WOPR, wiele szkoleñ specjalistycznych by³o prowadzonych
przez kierowników grup operacyjnych WOPR46. Prezydent ILS Federation
w 2012 r. uzna³ WOPR za jedno z najlepszych stowarzyszeñ ratowników wodnych, plasuj¹c je na 5. pozycji w Europie47.
W Okartowie nad jeziorem Œniardwy w 1978 r. powsta³a Stacja Ratownictwa
Wodnego. Od 1982 r. Stacja dawa³a ochronê ratownicz¹ dla po³udniowej czêœci
Wielkich Jezior Mazurskich, a w 1991 r. zosta³a zarejestrowana w Urzêdzie Kul-

42
Opracowane na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z 21 czerwca 2012…,
op. cit.; por. J. Telak, Model funkcjonowania WOPR jako organizacji pozarz¹dowej w systemie bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa (rozprawa doktorska), Szczytno 2012, s. 185-187; J. Telak, M. Zielinska, Przygotowanie funkcjonariuszy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej do dzia³añ ratowniczych na obszarach
wodnych – postulaty metodyczne, „Zeszyty Naukowe Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej” nr 49 (1)
2014, Warszawa 2014, s. 98-111.
43
Tam¿e.
44
http://www.wopr.pl/index.php?limitstart=152 29.07.2015.
45
Dane w biurze Zarz¹du G³ównego WOPR w Warszawie.
46
XX Forum Ratownictwa Komunikat, http://wopr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1251:xx-forum-ratownictwa 23.05.2015.
47
http://wopr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=820:50-lat-wopr 29.05.2015.
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tury Fizycznej i Sportu w Warszawie. Mazurska S³u¿ba Ratownicza w Okartowie, która prowadzi³a dzia³alnoœæ ratownicz¹ i szkolenia dla swoich cz³onków48.
Ze struktury WOPR w 2010 r. zosta³ wyodrêbniona jednostka terenowa
WOPR Mazurskie WOPR, które równie¿ prowadzi³o dzia³ania z zakresu ratownictwa wodnego, w tym edukacyjne. PóŸniej jako samodzielne stowarzyszenie
przyjê³o nazwê: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe49.
W 2013 r. pojawi³y siê pierwsze przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce w zakresie ratownictwa wodnego. Od kilku lat trwa dekompozycja WOPR, 13 lipca 2015 r.
102 podmioty posiada³y zgodê na wykonywanie ratownictwa wodnego50, w tym
ok. 70% ma bezpoœredni rodowód WOPR. Niektóre podmioty uzyska³y zgodê na
prowadzenie szkoleñ i prowadzi³y je z wykorzystywaniem dostêpnych matryc
programowych i materia³ów dydaktycznych. W latach 2012-2014 w Polsce
znacz¹co wzros³a liczba wypadków utoniêcia osób w wodach ogólnodostêpnych.
Nale¿y zapewniæ efektywne wykorzystanie zasobów podmiotów ratownictwa
wodnego w dzia³aniach antykryzysowych poprzez w³¹czanie ich do systemu reagowania i zarz¹dzania kryzysowego na poziomach lokalnych, w szczególnoœci
powiatowym51.

Podsumowanie
Ponad 50-letni dorobek WOPR jest trudny do przecenienia, a zas³ugi
znacz¹ce dla ratownictwa wodnego oraz bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych na
obszarach wodnych52. Spo³eczeñstwo, w³adze RP, administracja publiczna,
KSRG i ILS Federation oczekuj¹ od WOPR dobrze przygotowanych zasobów,
wyszkolonych ratowników wodnych, pracuj¹cych na p³ywalniach i k¹pieliskach,
zdolnych do reagowania w sytuacjach kryzysowych, a nade wszystko efektywnego dzia³ania na rzecz zmniejszenia liczby osób ton¹cych w wodach polskich53.
Byæ mo¿e system integracji w ramach Polskiego Systemu Ratownictwa, rozwa¿any przez P. Gromka, bêdzie wymaga³ nowego spojrzenia na ratownictwo wodne
i efektywniejszych rozwi¹zañ formalnych54. Potencja³ ratownictwa wodnego jest
znaczny, ale obecnie nadto rozproszony. Ujêcie w jednorodny podsystem zasobów ratownictwa wodnego bez administracyjnych decyzji obecnie wydaje siê byæ
niemo¿liwe.
48

http://msr-okartowo.pl/ 23.05.2015.
http://mazurskiewopr.pl/ 23.05.2015.
50
Wykaz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego posiada zgodê Ministra Spraw Wewnêtrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, https://msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/nadzor-nad-ratownictwe?page=1 13.07.2015.
51
XX Forum Ratownictwa…, op. cit.
52
http://wroclaw.pl/the-world-games-2017 23.05.2015.
53
WypowiedŸ w dniu 28 kwietnia 2015 r. na XX Ogólnopolskim Forum Ratownictwa w Inowroc³awiu, którego tematem by³ „Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy w latach 1995-2015” podczas
debaty ekspertów dr J. Telak, przedstawiaj¹c Dzia³alnoœæ WOPR w KSRG.
54
P. Gromek, Integracja dzia³añ ratowniczych polskiego systemu ratownictwa, [w:] „Zeszyty Naukowe SGSP” nr 53 (1) 2015, wyd. Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej, Warszawa 2015, s. 32-44.
49
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Wyniki i wnioski:
1. System szkolenia oraz instrukcje i programy kursów, a tak¿e wymogi kwalifikacyjne dla ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa
wodnego zosta³y opracowane przez ró¿ne podmioty z wykorzystaniem wzorów lub matryc organizacji zagranicznych i miêdzynarodowych.
2. Zmiana systemu szkolenia w ratownictwie wodnym mog³a spowodowaæ
wzrost liczby wypadków utoniêcia osób w Polsce na pocz¹tku II dekady
XXI w.
3. Nale¿y przeprowadziæ badania naukowe w celu ustalenia przyczyn mog¹cych
mieæ zwi¹zek ze wzrostem liczby wypadków utoniêcia osób w latach
2011-2014.
4. Nale¿y zorganizowaæ konferencjê naukow¹ poœwiêcon¹ bezpieczeñstwu osób
przebywaj¹cych na obszarach wodnych i systemowi ratownictwa wodnego.
5. Powinno siê okreœliæ model ratownictwa wodnego dla powszechnego (polskiego) systemu ratownictwa.
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Ratownictwo i gaszenie po¿arów na jednostkach
morskich – aspekty organizacyjno-prawne
Rescue Operations and Fire Fighting on Sea
Vessels – Organizational and Legal Aspects
Streszczenie
Artyku³ prezentuje historiê, organizacjê oraz prawne aspekty ratownictwa
morskiego. Omówiono wyposa¿enie Morskiej S³u¿by Poszukiwania i Ratownictwa
oraz jednostek wspó³dzia³aj¹cych. Scharakteryzowano specyfikê po¿arów na
jednostkach p³ywaj¹cych. Wskazano na konieczne zmiany systemie prawnym
i szkolenia.
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo, Morska S³u¿ba Poszukiwania i Ratownictwa,
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy, po¿ary

Summary
The article presents the history, organization and legal aspects of the search and
rescue operations at sea, as well as the specialized equipment of the Polish
Maritime Search and Rescue Service and other assisting services. Characteristics of
fires on the sea vessels are presented. Moreover, the needful changes 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

Wstêp
Zagadnienia bezpieczeñstwa i ratownictwa na morzu towarzyszy³y cz³owiekowi zapewne od pierwszych negatywnych zdarzeñ podczas ¿eglugi. Odkrywanie nowych l¹dów, handel, transport towarów, przewo¿enie pasa¿erów odbywaj¹ce siê drog¹ morsk¹, nios³y zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia marynarzy
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i pasa¿erów jednostek p³ywaj¹cych. Wady konstrukcyjne okrêtów, katastrofy,
po¿ary, wybuchy, a tak¿e niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz b³êdy
za³ogi to przyczyny wielu wypadków. Œwiadcz¹ o tym tysi¹ce wraków spoczywaj¹cych w g³êbinach mórz i oceanów. Od wielu lat prowadzone s¹ dzia³ania
zmierzaj¹ce do ograniczenia zagro¿eñ wystêpuj¹cych na morzu i minimalizacji
ich skutków. Podstawy ratownictwa na morzu ukszta³towa³y odwaga i solidarnoœæ rybaków1.
Prekursorem w tej dziedzinie by³o pañstwo o wielowiekowej tradycji ¿eglugi,
potêga morska, Wielka Brytania. W 1824 r. Narodowy Instytut Ochrony ¯ycia
z Rozbitych Statków (The National Institution for the Preservation of Life from Shipwreck) pe³ni³ ca³odobowy dy¿ur ratowniczy w pasie o szerokoœci 100 mil morskich od wybrze¿a. Pocz¹tki polskiego ratownictwa datuj¹ siê na XVI wiek. Edykty królewskie regulowa³y zagadnienia ratowania mienia i ¿ycia ludzkiego
w przypadku morskich katastrof. Wiek XIX to czas budowy stacji ratowniczych
wzd³u¿ wybrze¿a pomorskiego. W 1910 r. zosta³y ujednolicone niektóre przepisy
w sprawie niesienia pomocy i ratownictwa morskiego2.
W okresie miêdzywojennym Urzêdowi dla spraw Rozbitków podlega³o
osiem placówek terenowych funkcjonuj¹cych od 1920 r., a ratownictwo morskie dysponowa³o kilkoma ³odziami wios³owymi, co uniemo¿liwia³o prowadzenie skutecznych dzia³añ. Do zadañ stacji ratownictwa brzegowego nale¿a³o
udzielanie pomocy statkom w przypadku wejœcia na ska³ê lub mieliznê, po¿aru
lub wybuchu3.
Za ratownictwo z dala od l¹du oraz ratownictwo mienia w 1928 r. zosta³ obarczony odpowiedzialnoœci¹ Urz¹d Morski4. Pomocy statkom udziela³y towarzystwa holownicze z Wolnego miasta Gdañska na mocy porozumienia z ¯eglug¹
Polsk¹. Wielk¹ rolê w tym procesie odgrywa³y si³y i œrodki nowoutworzonej polskiej Marynarki Wojennej. Po II wojnie œwiatowej zadania ratownicze przej¹³
G³ówny Urz¹d Morski w Gdañsku rozdzielony w 1946 r. na odrêbne jednostki
w Szczecinie i Gdañsku. W 1949 r. do eksploatacji wesz³y pierwsze profesjonalne
³odzie i statki przeznaczone wy³¹cznie dla potrzeb ratownictwa morskiego5.
1

D. Konkol, T. Perka, Polskie statki ratownicze, wyd. Ksiê¿y M³yn, £ódŸ 2014.
Konwencja o ujednoliceniu niektórych przepisów dotycz¹cych niesienia pomocy i ratownictwa
morskiego, podpisana w Brukseli dnia 23 wrzeœnia 1910 r. (DzU z 1938 r. Nr 101, poz. 672), zwana
„Konwencj¹ Brukselsk¹”.
3
D. Duda, Stacje polskiego ratownictwa brzegowego do 1938 r., wyd. Akademia Marynarki Wojennej.
4
Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 r. o organizacji i zakresie dzia³ania w³adz marynarki handlowej (DzU RP z 26 marca 1928 r. Nr 38, poz. 366).
5
„Sztorm I” i „Szkwa³ I”: kutry kr¹¿owniczo-ratownicze o pojemnoœci rejestrowej GT= 46, typu
Norland eksploatowane przez PRO w latach 1949-1975, ³odzie ratownicze typu Galta o pojemnoœci
GT= 8 (RC-1 w latach 1950-1973, RC-2 w latach 1950-1961, RC-3 w latach 1950-1963); definicja GT
wg: Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie pomiaru statków morskich (DzU Nr 119, poz. 1248) (pojemnoœæ brutto statku [GT] – zgodnie z Miêdzynarodow¹ Konwencj¹
o Pomierzaniu Pojemnoœci Statków z 1969 r. jest to miara ca³kowitej pojemnoœci zamkniêtych pomieszczeñ statku wewn¹trz kad³uba i nadbudówek, wyra¿ona w jednostkach bezwymiarowych).
2
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W 1952 r. i 1997 r. nast¹pi³y kolejne podzia³ zadañ. Odpowiedzialne za ratownie
na morzu jest tak¿e Polskie Ratownictwo Okrêtowe6. Ratowanie ¿ycia osób
(SAR) zosta³o oddzielone od ratowania mienia (salvage), które prowadzi siê na zasadzie odp³atnej „us³ugi”7. Do nadzoru nad ratownictwem brzegowym kompetencje zosta³y przyznane Urzêdom Morskim8.

1. Organizacja ratowania ¿ycia na morzu
Globalny system poszukiwania i ratowania osób zagro¿onych zaginiêciem lub
osób znajduj¹cych siê w niebezpieczeñstwie, w stanie zagro¿enia ¿ycia na obszarach morskich i oceanicznych opiera siê na wspó³pracy miêdzynarodowej. Konwencje miêdzynarodowe stanowi¹ o obowi¹zku niesienia pomocy przez kapitanów statków i powinnoœci utworzenia s³u¿b ratowniczych przez pañstwa
nadbrze¿ne9. Podstawê prawn¹, nak³adaj¹c¹ obowi¹zek wspó³pracy pañstw, w zakresie niesienia pomocy na obszarach morskich, stanowi tzw. Konwencj¹ SAR
(Search and Rescue, SAR)10.
W ramach Konwencji SAR pañstwa, bêd¹ce Stronami Konwencji, okreœlaj¹
na drodze porozumienia granice obszarów na których ponosz¹ odpowiedzialnoœæ
za poszukiwanie i ratowanie ¿ycia na morzu tzw. Regiony Odpowiedzialnoœci
Poszukiwawczo-Ratowniczej (Search Rescue Region, SRR) oraz stwarzaj¹ warunki do zawierania porozumieñ pomiêdzy ich morskimi i powietrznymi s³u¿bami
poszukiwania i ratownictwa11. Dzia³ania poszukiwawcze i ratownicze na morzach (i oceanach) prowadzone s¹ w ramach okreœlonych zasad i zakresów wzajemnej wspó³pracy pañstw s¹siednich, do których nale¿¹:
1) porozumienie w sprawie granic SRR;
2) akceptacja odpowiedzialnoœci za prowadzenie akcji SAR w wyznaczonym
SRR;
3) koordynacja operacji SAR miêdzy Pañstwami s¹siednimi;
4) zezwolenie, z zastrze¿eniem odpowiednich krajowych ustaw i innych przepisów, na niezw³oczne wejœcie na jej morze terytorialne lub jej terytorium albo
przestrzeñ powietrzn¹ nad nimi, jednostek ratowniczych innych pañstw
6
Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie
wykonywania zadañ poszukiwania i ratowania ¿ycia ludzkiego na morzu (DzU Nr 73, poz. 462).
7
Miêdzynarodowa Konwencja o ratownictwie morskim (SALVAGE), przyjêta w Londynie dnia
28 kwietnia 1989 r. (DzU z 2006 r. Nr 207, poz.1523), zwana „Konwencj¹ Salvage”.
8
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (t.j. DzU z 2013 r., poz. 934).
9
Konwencja o morzu pe³nym sporz¹dzona w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. (DzU z 1963 r.
Nr 33, poz. 187); Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza sporz¹dzona w Motego Bay dnia
10 grudnia 1982 r (DzU z 2002 r. Nr 59, poz. 543); Miêdzynarodowa Konwencja o bezpieczeñstwie ¿ycia na morzu, 1974 (SOLAS 74) (DzU z 1984 r. Nr 61, poz. 318).
10
Miêdzynarodowa Konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim sporz¹dzona w Hamburgu
dnia 27 kwietnia 1979 r. (DzU z 1988 r. Nr 27, poz. 184 i 185); tj. http://eros.vlo.gda.pl/~jaco/akademia/SOLAS_2002_PL.pdf dostêp 27.01.2015.
11
Ibidem, za³., rozd. 2, Organizacja i koordynacja.
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wy³¹cznie w celu poszukiwania miejsc wypadków morskich i ratowania rozbitków z tych wypadków;
5) upowa¿nienie swoich morskich ratowniczych centrów koordynacyjnych
(MRCC) do:
– „zwracania siê do innych ratowniczych centrów koordynacyjnych o tak¹ pomoc, jaka mo¿e byæ potrzebna, w³¹czaj¹c w to statki, samoloty, personel lub
wyposa¿enie;
– udzielania wszelkich niezbêdnych zezwoleñ na wejœcie takich statków, samolotów, personelu lub wyposa¿enia na morze terytorialne, terytorium albo
przestrzeñ powietrzn¹ nad nimi;
– dokonywania potrzebnych ustaleñ z w³aœciwymi urzêdami celnymi, w³adzami imigracyjnymi, s³u¿b¹ zdrowia lub innymi w³adzami, maj¹c na wzglêdzie
przyspieszenie takiego wejœcia;
– dokonywania potrzebnych ustaleñ, we wspó³pracy z innymi ratowniczymi
centrami koordynacyjnymi, w celu wyboru najbardziej odpowiedniego miejsca do wyokrêtowania osób znalezionych w niebezpieczeñstwie na morzu;
– udzielania pomocy przez centra koordynacyjne, ka¿dej ze Stron, gdy bêdzie
to potrzebne, innym centrom koordynacyjnym, w³¹czaj¹c w to pomoc w postaci statków, samolotów, personelu i wyposa¿enia”12.
Zapewnienie dzia³añ maj¹cych na celu poszukiwanie i ratowanie ¿ycia na morzu, zgodnie z postanowieniami konwencji13, nale¿y do organów administracji
morskiej. Zadania administracji morskiej w zakresie ratownictwa, wynikaj¹ce
z prawa krajowego i umów miêdzynarodowych wykonuje, powo³ana ustawowo,
Morska S³u¿ba Poszukiwania i Ratownictwa – S³u¿ba SAR, która jest pañstwow¹
jednostk¹ bud¿etow¹ podleg³¹ ministrowi w³aœciwemu do spraw gospodarki morskiej. Do zadañ MSPiR nale¿y poszukiwanie i ratowanie ka¿dej osoby znajduj¹cej siê w niebezpieczeñstwie na morzu oraz zwalczanie zagro¿eñ i skutków
zanieczyszczenia morza14. W sk³ad MSPiR wchodz¹: Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne, morskie statki ratownicze, brzegowe stacje ratownicze
z ochotniczymi dru¿ynami ratowniczymi. Do zadañ MRCK nale¿y odbieranie
wezwañ w niebezpieczeñstwie i ich analizowanie, organizowanie i koordynowanie akcji poszukiwawczych i ratowniczych na morzu. Zadania poszukiwawcze
i ratownicze, wykonywane s¹ na podstawie: „Planu akcji poszukiwawczych i ratowniczych”, opracowanego zgodnie z postanowieniami Konwencji SAR i zale12

Ibidem, za³., rozd. 3, Wspó³praca miêdzy Pañstwami.
Miêdzynarodowa Konwencja o poszukiwaniu..., op. cit.
14
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeñstwie morskim (DzU Nr 228, poz.1368 ze zm.),
art. 115: „Zapewnienie dzia³añ maj¹cych na celu poszukiwanie i ratowanie ¿ycia na morzu, zgodnie
z postanowieniami Miêdzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, sporz¹dzonej
w Hamburgu dnia 27 kwietnia 1979 r. (DzU z 1988 r. Nr 27, poz. 184 i 185), zwanej dalej „Konwencj¹
SAR”, nale¿y do organów administracji morskiej”; Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia
2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagro¿eñ i zanieczyszczeñ na morzu (DzU nr 239,
poz. 2026).
13
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ceniami Miêdzynarodowego lotniczego i morskiego poradnika poszukiwania
i ratowania (IAMSAR Mnual).

Fot. 1. m/s „Kapitan Poinc”
îród³o: strona internetowa15.

MSPiR dysponuje wielozadaniowym holownikiem ratowniczo-przeciwrozlewowym M/s „Kapitan Poinc”, siedmioma hybrydowymi statkami ratowniczymi
typu SAR 1500, trzema statkami ratowniczymi typu SAR 3000, ³odzi¹ typu RIB
90016 oraz oœmioma Brzegowymi Stacjami Ratowniczymi wyposa¿onymi
w 6-metrowe ³odzie hybrydowe typu Gemini17. Statek wielozadaniowy S³u¿by
SAR m/s „Kapitan Poinc” jest przede wszystkim wyposa¿ony w œrodki przeznaczone do zwalczania zagro¿eñ i zanieczyszczeñ na morzu, ale równie¿ ma mo¿liwoœæ gaszenia po¿arów na statkach poprzez podanie pr¹dów wodnych lub pianowych – posiada odpowiednie dzia³ka (wodne, pianowe). Pozosta³e statki
ratownicze, przygotowane do poszukiwania i ratowania ludzi, posiadaj¹ mo¿liwoœæ podania pr¹dów wodnych.
Miêdzynarodowa wspó³praca pomiêdzy s³u¿bami SAR obejmuje wymianê informacji o zagro¿eniach i niebezpieczeñstwach oraz dysponowanych si³ach i œrodkach, wspólnych dzia³aniach w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych, a tak¿e
spotkania ekspertów, wymianê pogl¹dów i doœwiadczeñ oraz wspólne æwiczenia.
Ustawa o bezpieczeñstwie morskim, zgodnie z zapisami Konwencji SAR, okreœla
zasady i sposoby wspó³pracy miêdzynarodowej oraz zawieranie dwustronnych
15

https://http://google.pl/search?q=%E2%80%9EKapitan+Poinc%E2%80%9D&tbm=isch&tbo=
u&source=univ&sa=X&ei=2hLIVO7DDIvxaM21gJgN&ved=0CCEQsAQ&biw=1467&bih=699
dostêp 27.01.2015.
16
D. Konkol, T. Perka, Polskie statki…, op. cit.; Program Rozwoju S³u¿b Ratownictwa Morskiego
w latach 2007-2009, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Materia³y na Sejmow¹ Komisjê Infrastruktury,
25 stycznia 2007 r.; http://sar.gov.pl dostêp 21.12.2014.
17
Za³¹cznik Nr 1„ Zestawienie si³ i œrodków Morskiej S³u¿by Poszukiwania i Ratownictwa” do
Planu SAR.
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porozumieñ operacyjnych18. Szczególnie istotne jest wspó³dzia³anie podczas
akcji poszukiwawczo-ratowniczych na morzu19.
Na podstawie Konwencji SAR sporz¹dzono i podpisano w Bremen w 1993 r.
porozumienie w sprawie wspó³pracy pomiêdzy S³u¿bami Poszukiwania i Ratownictwa Polski i Niemiec w wypadku niebezpieczeñstw morskich. W ramach porozumienia S³u¿ba SAR w Polsce (Polskie Ratownictwo Morskie wówczas, obecnie Morska S³u¿ba Poszukiwania i Ratownictwa) oraz S³u¿ba SAR w Niemczech
(niem. Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbruchiger) wraz z ich Morskimi Ratowniczymi Centrami Koordynacyjnymi w Gdyni i Bremen, uzgodni³y i przyjê³y
sposoby postêpowania dotycz¹ce wspó³pracy i wzajemnej pomocy w poszukiwaniu i ratowaniu osób bêd¹cych w zagro¿eniu ¿ycia na morzu20.
Odpowiednie S³u¿by SAR Polski i Niemiec uzgodni³y, ¿e podczas wykonywania operacji poszukiwawczej i ratowniczej dozwolone bêdzie wejœcie jednostek
SAR w Rejon Poszukiwania i Ratownictwa ka¿dego z s¹siaduj¹cych ze sob¹
pañstw bez ograniczeñ ze strony przepisów, norm i zarz¹dzeñ prawa administracyjnego. Informacje o niebezpieczeñstwie, podjêtych dzia³aniach zostan¹
niezw³ocznie przekazane w³aœciwemu MRCC, a S³u¿by SAR zapewni¹ – w razie
nag³ej potrzeby – jednostce SAR przebywaj¹cej w s¹siednim SRR udzielenie pomocy stosownymi zasobami osobowymi i technicznymi21. Przyjête zosta³o, ¿e
w ramach porozumienia stosuje siê definicje zawarte w Rozdziale 1. Za³¹cznika
do Konwencji SAR oraz w poradniku IAMSAR22. Polska i Niemiecka S³u¿ba
SAR zapewniaj¹ przekazywanie aktualnych informacji o swoich si³ach i œrodkach, mo¿liwoœci ich u¿ycia w operacjach SAR. MRCC w Polsce i Niemczech
gwarantuj¹ œcis³e wspó³dzia³anie i gotowoœæ udzielania na ¿¹danie wzajemnej pomocy w prowadzeniu operacji w s¹siednim RCC23. Przedstawiciele S³u¿b SAR
maj¹ siê spotykaæ ka¿dego roku w celu wymiany doœwiadczeñ, przygotowania
dorocznych, wspólnych æwiczeñ oraz informowania siê o zmianach zwi¹zanych
z posiadanymi si³ami i œrodkami, procedurami dzia³ania itp.24.
Porozumienie Operacyjne dotycz¹ce wspó³pracy i zakresu odpowiedzialnoœci
pomiêdzy Polsk¹ i Niemcami na okolicznoœæ wypadków na morzu, zwalczania
rozlewów olejowych i innych niebezpiecznych substancji podpisane w Stralsund
(2001)25, stanowi realizacjê zobowi¹zañ, wynikaj¹cych z tzw. Konwencji Helsiñ18

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeñstwie..., op. cit., art. 117 i 120.
Rozdzia³ 3, Wspó³praca miêdzy Pañstwami, Za³¹cznik do Konwencji SAR wprowadzony w ¿ycie 1 lipca 2006 / Resolution MSC. 155(78)).
20
Porozumienie Operacyjne dotycz¹ce wspó³pracy pomiêdzy S³u¿bami Poszukiwania i Ratownictwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec w wypadku niebezpieczeñstw morskich z dnia 26 kwietnia 1993 r., art. 1.
21
Ibidem, art. 2.
22
Ibidem, art. 3.
23
Ibidem, art. 4.
24
Ibidem, art. 5.
25
Porozumienie Operacyjne dotycz¹ce wspó³pracy i zakresu odpowiedzialnoœci pomiêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ i Republik¹ Federaln¹ Niemiec na okolicznoœæ wypadków na morzu, zwalczania rozlewów olejowych i innych niebezpiecznych substancji z dnia 20 listopada 2001 r.
19
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skiej26 oraz Konwencji dotycz¹cej zwalczania i wspó³pracy przy zanieczyszczeniu
morza olejami (Konwencja OPRC)27. Ponadto zosta³o zawarte Porozumienie
Operacyjne o wspó³pracy pomiêdzy S³u¿bami Poszukiwania i Ratownictwa Morskiego RP i Królestwa Danii28.
Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej zawar³:
– Umowê z Rz¹dem Królestwa Szwecji o wspó³pracy w lotniczym i morskim poszukiwaniu i ratownictwie oraz porozumienie operacyjne o wspó³pracy pol29
skich i szwedzkich s³u¿b poszukiwania i ratowania ¿ycia ;
– Umowê z Rz¹dem Federacji Rosyjskiej o wspó³pracy w lotniczym i morskim poszukiwaniu i Ratownictwie, a Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
oraz Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej okreœli³y rejony poszuki30
wawczo-ratowniczych, nastêpnie zosta³a podpisana Umowa Operacyjna ;
– Umowê z Rz¹dem Republiki Litewskiej o wspó³pracy w morskim i lotniczym
31
poszukiwaniu i ratownictwie .
O wspó³pracy pomiêdzy s³u¿bami SAR na morzu Ba³tyckim, wed³ug s³ów Janusza Maziarza, „niech œwiadczy fakt, ¿e okreœlamy siebie jako Ba³tyck¹ Rodzinê
SAR (Baltic SAR Family). Stworzony na morzu Ba³tyckim system zwalczania zagro¿eñ i zanieczyszczeñ œrodowiska morskiego uznawany jest za modelowy
w skali globalnej32.
26
Konwencja o Ochronie Œrodowiska Obszaru Morskiego Morza Ba³tyckiego z 1992 r. (DzU
z 1999 r. Nr 28, poz. 346).
27
Miêdzynarodowa Konwencja o gotowoœci do zwalczania zanieczyszczeñ morza olejami oraz
wspó³pracy w tym zakresie z 1990 r. (DzU z 2004 r. Nr 36, poz. 323).
28
Porozumienie Operacyjne dotycz¹ce wspó³pracy pomiêdzy S³u¿bami Poszukiwania i Ratownictwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii w wypadku niebezpieczeñstw morskich,
sporz¹dzone w Gdyni dnia 22 kwietnia 1994 r.
29
Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Królestwa Szwecji o wspó³pracy
w lotniczym i morskim poszukiwaniu i ratownictwie, sporz¹dzona w Sztokholmie dnia 10 czerwca
1998 r. Porozumienie Operacyjne o wspó³pracy pomiêdzy polskimi i szwedzkimi s³u¿bami odpowiedzialnymi za poszukiwanie i ratowanie ¿ycia ludzkiego na morzu, podpisane w Sztokholmie dnia
10 czerwca 1998 r.
30
Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Federacji Rosyjskiej o wspó³pracy
w lotniczym i morskim poszukiwaniu i ratownictwie, sporz¹dzona w Moskwie dnia 13 listopada 1996 r.
Protokó³ podpisany pomiêdzy Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej w sprawie okreœlenia rejonów poszukiwawczoratowniczych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej w zakresie poszukiwania i ratowania ¿ycia na morzu, sporz¹dzony w Warszawie dnia 23 lutego 2000 r. Umowa Operacyjna pomiêdzy Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej o wykonanie postanowieñ umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem
Federacji Rosyjskiej o wspó³pracy w lotniczym i morskim poszukiwaniu i ratownictwie morskim w czêœci dotycz¹cej poszukiwania i ratowania ¿ycia ludzkiego na morzu, sporz¹dzona w Warszawie dnia
24 lutego 2000 r.
31
Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Litewskiej o wspó³pracy w morskim i lotniczym poszukiwaniu i ratownictwie, sporz¹dzona w Wilnie dnia 19 paŸdziernika
2009 r. (MP z 2013 r., poz. 805).
32
J. Maziarz, Wspó³praca Miêdzynarodowa w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych na morzu
na przyk³adzie Porozumieñ Operacyjnych pomiêdzy S³u¿bami Poszukiwania i Ratownictwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec, wyst¹pienie na I Kongresie Bezpieczeñstwo wodne, Szczecin 2013.
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2. Wspó³praca S³u¿by SAR z innymi podmiotami
Morska S³u¿ba Poszukiwania i Ratownictwa, w zakresie ratowania ¿ycia (nie
mienia) na morzu, wspó³dzia³a z Marynark¹ Wojenn¹ oraz Morskim Oddzia³em
Stra¿y Granicznej. S³u¿ba SAR wspó³pracuje tak¿e z organizacjami pozarz¹dowymi. Wielokrotnie ratownicy S³u¿by SAR podejmowali wspólne dzia³ania
z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, przy tym z wykorzystaniem numeru ratunkowego 601 100 10033. W latach minionych mia³o miejsce
wiele przypadków aktywnoœci S³u¿by SAR w zapewnieniu bezpieczeñstwa w rejonie k¹pielisk nadmorskich34.
Jednostkami wspó³dzia³aj¹cymi ze S³u¿b¹ SAR s¹ równie¿ jednostki organizacyjne Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Policji, opieki zdrowotnej oraz inne jednostki bêd¹ce w stanie udzieliæ pomocy. Wspó³dzia³anie polega w szczególnoœci
na udzielaniu niezbêdnej pomocy, zgodnie z Planem SAR. Plan SAR podlega zatwierdzeniu przez ministra w³aœciwego do spraw gospodarki morskiej, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, w czêœci dotycz¹cej udzia³u w Planie
SAR jednostek Marynarki Wojennej, oraz z ministrem w³aœciwym do spraw wewnêtrznych, w czêœci dotycz¹cej udzia³u w Planie SAR jednostek jemu podleg³ych. Koszty wspó³dzia³ania, ze S³u¿b¹ SAR w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych w zakresie wynikaj¹cym z Planu SAR pokrywane s¹ z bud¿etu
pañstwa.
Pomimo istnienia jednoznacznych przepisów prawa reguluj¹cego kwestie
odpowiedzialnoœci za realizacjê zadañ ratowniczych na morzu od kilku lat w PSP
trwa dyskusja na temat innego podejœcia do tych kwestii. Odpowiedzialnym za
dzia³ania podejmowane w zakresie transportu morskiego i ¿eglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, ochrony œrodowiska morskiego
jest minister w³aœciwy do spraw gospodarki morskiej (Minister Infrastruktury
i Rozwoju Regionalnego)35.
Komendant G³ówny PSP, podejmuj¹c dzia³ania36, w tym w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego37 nie mo¿e wchodziæ w kompetencje innych
organów. Polemika tocz¹ca siê pomiêdzy organami administracji morskiej a resortem spraw wewnêtrznych wskazuje na odmienne podejœcie do kwestii terytorialnego zasiêgu dzia³ania KSRG jako obszaru (terytorium) Rzeczypospolitej
33
Szerzej: J. Telak, R. Murias, Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego jako element logistycznego wsparcia ratowników wodnych k¹pielisk nadmorskich, „Logistyka” 6/2014, wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznañ 2014, CD 6/105, s. 14845-14854.
34
Szerzej: J. Telak, R. Murias, Praca ratowników WOPR na wybranych k¹pieliskach nadmorskich
w Gdañsku w latach 2007-2011, w: Ratownictwo wodne, sport p³ywacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego w Gdañsku,
Gdañsk 2014, s. 41-61.
35
Ustawa z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (DzU z 2003 r. Nr 159, poz.
1548 ze zm.).
36
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie…, op. cit.
37
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (t.j. DzU z 2009 r. Nr 12, poz.
68).
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Polskiej, o jakim mowa w ustawie o obszarach morskich. KSRG dzia³a na obszarze kraju rozumianym jako pojêcie geograficzne (obszar l¹dowy wraz z wodami œródl¹dowymi), ale nie to¿samym z szerszym pojêciem terytorium RP, jakim
pos³uguje siê Konstytucja38, lub ustawa o obszarach morskich.
Terytorium pañstwowe to czêœæ powierzchni Ziemi, obejmuj¹ca wyznaczone
granic¹, l¹d (z wodami wewnêtrznymi) i przybrze¿ne wody terytorialne oraz
przestrzeñ pod i nad ich powierzchni¹, która nale¿y do okreœlonego pañstwa39.
Na morze terytorialne sk³adaj¹ siê wody przylegaj¹ce do l¹du, na które rozci¹ga
siê w³adztwo pañstwa nadbrze¿nego. Morskie wody wewnêtrzne i morze terytorialne wraz z obszarem kraju wchodz¹ w sk³ad terytorium RP. Terytorialny podzia³ pañstwa (nie kraju) wskazuje na istnienie jednostek (terytorialnych), których
granice znajduj¹ siê na koñcu czêœci l¹dowej40.
Zró¿nicowany jest zakres terytorialnej zwierzchnoœci do czêœci l¹dowej i morskiej. Na szczeblu wojewódzkim administracja rz¹dowa z wojewod¹ na czele oraz
komendanci wojewódzcy PSP (w ramach administracji zespolonej) posiadaj¹ kompetencje na l¹dzie do jego granicy. Dyrektorzy urzêdów morskich maj¹ œciœle
okreœlony zakres terytorialnej w³aœciwoœci41, a ich kompetencje na l¹dzie obejmuj¹ tzw. pas techniczny w strefie nadbrze¿nej i nie siêgaj¹ dalej w obszar
l¹dowy. Tym samym na polskich obszarach morskich jedynie oni posiadaj¹ kompetencjê w zakresie ochrony œrodowiska, ratowania osób poszkodowanych lub
znajduj¹cych siê w stanie zagro¿enia utraty ¿ycia lub zdrowia, nadzoru przeciwpo¿arowego. Do organów administracji morskiej nale¿¹ sprawy z zakresu administracji rz¹dowej zwi¹zane z korzystaniem z morza, a organy administracji
rz¹dowej, w tym dyrektorzy urzêdów morskich nie mog¹ cedowaæ swych praw
lub obowi¹zków na inne podmioty (np. PSP, KSRG)42. Organy te na obszarach
morskich wykonuj¹ przedmiotowo przekazane czynnoœci administracji rz¹dowej
przynale¿ne wed³ug w³aœciwoœci innym dzia³om np. z zakresu ochrony œrodowiska morskiego, nadzoru przeciwpo¿arowego, zarz¹du nad morzem terytorialnym
i morskimi wodami wewnêtrznymi, budowy i utrzymywania obiektów infrastruktury zapewniaj¹cych dostêp do portów i przystani morskich43.
Dyrektorzy urzêdów morskich posiadaj¹ kompetencje do stanowienia prawa
miejscowego (zarz¹dzenia porz¹dkowe dotycz¹ce ochrony ¿ycia, zdrowia lub
mienia albo ochrony œrodowiska morskiego, podlegaj¹ce publikacji w wojewódzkim dzienniku urzêdowym), obejmuj¹cego swym zakresem oddzia³ywania morze, porty, przystanie i pas techniczny44.
38

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (DzU Nr 78, poz. 483).
http://pl.wikipedia.org/wiki/Terytorium_pañstwowe dostêp 21.12.2014.
40
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja..., op. cit., art. 15.
41
Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 paŸdziernika 1991 r. w sprawie utworzenia urzêdów morskich, okreœlenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu dzia³ania dyrektorów urzêdów morskich (DzU Nr 98, poz. 438 ze zm.).
42
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach…, op. cit., art. 42, ust. 1.
43
Ibidem, art. 42 ust. 2.
44
Ibidem, przepisy rozdzia³u 3.
39
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Kompetencje w realizacji zadañ zapobiegania zanieczyszczeñ morza przez
statki wynikaj¹ce z konwencji MARPOL (Maritime Pollution) i SOLAS (Safety of
Life at Sea), których Stron¹ jest Polska, ustawodawca przekaza³ dyrektorom urzêdów morskich. Dzia³ania zwi¹zane z poszukiwaniem i ratowaniem osób
bêd¹cych w niebezpieczeñstwie na morzu a wynikaj¹ce z konwencji SAR oraz zadania zwi¹zane ze zwalczaniem zagro¿eñ i zanieczyszczeñ na morzu a wynikaj¹ce
z konwencji Helsiñskiej powierzono Morskiej S³u¿bie Poszukiwania i Ratownictwa45.

3. Po¿ary na statkach polskich
Po¿ary na statkach stanowi¹ jedne z najgroŸniejszych awarii na morzu i w porcie. Po¿ary mog¹ powstawaæ w ró¿nych fazach eksploatacyjnych jednostki p³ywaj¹cej.
Jako najczêœciej wystêpuj¹ce przyczyny powstawania po¿arów na statkach nale¿y wskazaæ:
– niesprawnoœæ instalacji elektrycznych,
– nieostro¿noœæ pasa¿erów lub za³ogi,
– prowadzenie prac spawalniczych,
– samozapalenia ³adunku.
Szacuje siê, ¿e od 10 do15 procent statków, na których wystêpowa³y po¿ary,
zosta³o ca³kowicie zniszczonych.
Po¿ary na jednostkach p³ywaj¹cych maj¹ swoj¹ specyfikê nie wystêpuj¹c¹
w innych obiektach i œrodkach transportu. W wiêkszoœci po¿ary powstaj¹ w przestrzeniach zamkniêtych, takich jak nadbudówka, pomieszczenia pod pok³adem,
³adownie, maszynownie. S¹ to labirynty ciasnych, Ÿle wentylowanych pomieszczeñ. Na du¿ych jednostkach transportowych lub pasa¿erskich, a tak¿e na promach, uk³ad pomieszczeñ oraz ich wielopoziomowoœæ (na najwiêkszych mo¿e to
byæ nawet kilkanaœcie pok³adów) powoduj¹ z jednej strony bardzo ograniczony
dostêp dla ekip ratowniczych, z drugiej problemy z odprowadzeniem produktów
spalania oraz bardzo gwa³towny przyrost temperatury, co mo¿e skutkowaæ destrukcj¹ kad³uba i zatoniêciem jednostki. Po¿ary na zbiornikowcach i chemikaliowcach mog¹ byæ przyczyn¹ wybuchów oraz ska¿enia œrodowiska morskiego.
Analizuj¹c problematykê gaszenia po¿arów na statkach innych jednostkach
p³ywaj¹cych nale¿y wyró¿niæ dwa g³ówne obszary problemowe:
– po¿ary na morskich wodach wewnêtrznych, w tym w portach i na redach portów oraz stoczniach;
– po¿ary na otwartym morzu.
45

Ustawa z dnia 16 maja 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (tj. DzU
z 2012 r., poz. 1244, ze zm., DzU 2014, poz. 1554); Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia
2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagro¿eñ i zanieczyszczeñ na morzu (DzU Nr 239,
poz. 2026 ze zm.).
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W pierwszym przypadku jest to zadanie portowych (stoczniowych) stra¿y po¿arnych (s³u¿b ratowniczych) przy wspó³udziale PSP. Wystêpuje jednak tendencja do wycofywania siê zarz¹dów portów i stoczni z utrzymywania w³asnych jednostek gaœniczych. Miasta, które sta³y siê w³aœcicielami b¹dŸ wspó³w³aœcicielami
portów nie chc¹ ³o¿yæ na dwie stra¿e po¿arne, portow¹ i miejsk¹ (pañstwow¹). Likwidacja stra¿y portowych nastêpuje wiêc ze wzglêdu na czynnik ekonomiczny
– ponoszenie podwójnych kosztów przez w³aœcicieli – utrzymywanie w³asnej
s³u¿by i, – poprzez podatki, tak¿e PSP. Wystêpuje tak¿e drugi czynnik – ubytek
ze wzglêdów naturalnych dotychczasowej kadry i brak mo¿liwoœci pozyskiwania
nowych fachowców – stra¿aków.
Przypadek drugi – gaszenie po¿arów na morzu – jest bardziej skomplikowany
i nale¿y go rozpatrywaæ w dwóch aspektach:
a) pierwszy i priorytetowy to gaszenie statku w celu ratowania ¿ycia – nale¿y do
s³u¿b SAR i l¹dowych instytucji z nimi wspó³pracuj¹cymi46;
b) drugi to gaszenie po¿aru w celu ratowania mienia – to problem armatora
i ewentualnie pañstwa nadbrze¿nego, gdy statek stanowi zagro¿enie dla ¿eglugi, œrodowiska lub generalnie niebezpieczeñstwo dla pañstwa nadbrze¿47
nego . Ratownictwo mienia jest dzia³aniem p³atnym, mo¿e go wykonywaæ
dowolna, wynajêta przez armatora czy wskazana przez administracjê
morsk¹, firma (przedsiêbiorstwo) ratownicza (salvage)48.
Gaszenie po¿arów na statkach na morzu mo¿e byæ zwi¹zane z ratowaniem ¿ycia osób lub mienia. Gaszenie po¿aru dla ratowania ¿ycia prowadzi siê w celu
umo¿liwienia pasa¿erom i za³odze statku bezpiecznej ewakuacji. Wspomniana
wczeœniej Rezolucja MSC.1/Circ.1183 zaleca pañstwom, stronom Konwencji
SAR, utworzenie l¹dowych grup wsparcia dzia³añ SAR na morzu (Maritime Incident Response Group, MIRG)49, w tym zespo³ów stra¿aków, którzy wspieraliby
za³ogê statku podczas gaszenia po¿aru. Grupy zewnêtrznego wsparcia wystêpuj¹
Belgi, Francji i Anglii oraz we wszystkich Pañstwach Ba³tyckich, z wy³¹czeniem
Polski (ustawodawca nie przewidzia³ dzia³añ instytucji l¹dowych na morzu).
Wiedzê na temat zasad dzia³ania grup zewnêtrznego wsparcia mo¿na znaleŸæ
w „Poradniku zewnêtrznego wsparcia dla s³u¿b SAR”50.

46
Rezolucja MSC.1/Circ. 1183, 31 May 2006, Guidelines on the provision of external support as an
aid to incident containment for SAR authorities and others concerned.
47
Miêdzynarodowa Konwencja dotycz¹ca interwencji na morzu pe³nym w razie zanieczyszczenia
olejami, sporz¹dzona w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. (DzU z 1976 r. Nr 35, poz. 207).
48
Miêdzynarodowa Konwencja o ratownictwie…, op. cit.
49
http://mirg.eu dostêp 27.01.2015.
50
Guidelines on the provision of external support as an aid to incident contaiment for SAR authorities and others concerned (IMO MSC.1/Circ 1183 z 31 maja 2006 r.), http://imo.org dostêp 27.01.2015.
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Jednostki ratownicze, którymi dysponuje Ratownictwo Marynarki Wojennej
maj¹, co prawda, urz¹dzenia gaœnicze, w tym dzia³ka wodno-pianowe, system podawania Inergenu51, ale dzia³aj¹ g³ównie na potrzeby jednostek wojskowych.
G³ównym zadaniem jednostki (ORP Piast) jest zabezpieczanie dzia³añ polskich
okrêtów podwodnych i dalekie holowanie. Dodatkow¹ rol¹ okrêtu jest gaszenie
po¿arów na morzu, œci¹ganie statków z mielizn, prowadzenie prac podwodnych,
poszukiwanie i podnoszenie wraków.
Morski Oddzia³ SG posiada kompetencje do wspó³dzia³ania podczas prowadzenia akcji poszukiwania i ratowania ¿ycia na morzu52. Do dzia³añ ratowniczo-poszukiwawczych w ramach wspó³dzia³ania ze S³u¿b¹ SAR zosta³y wskazane
si³y i œrodki Morskiego Oddzia³u SG (p³ywaj¹ce i lotnicze), zgodnie z cyklicznie
aktualizowanym za³¹cznikiem do „Planu akcji poszukiwawczych i ratowniczych” dotycz¹cym si³, œrodków oraz danych teleadresowych. W celu doskonalenia realizacji zadañ zwi¹zanych z ratowaniem ¿ycia ludzkiego na morzu funkcjonariusze Morskiego Oddzia³u SG bior¹ udzia³ w licznych szkoleniach
i æwiczeniach zgrywaj¹cych. SG nie posiada sprzêtu dedykowanego do prowadzenia dzia³añ gaœniczych na statkach53.
Zmniejszenie siê w ostatnich latach liczby po¿arów na polskich jednostkach
p³ywaj¹cych nale¿y wi¹zaæ z zaistnia³ymi zmianami strukturalnymi w polskim
przemyœle stoczniowym oraz przekszta³ceniami b¹dŸ likwidacj¹ armatorów.
W przesz³oœci potentaci – Stocznia Gdañska i Stocznia Szczeciñska – praktycznie
zaprzesta³y dzia³alnoœci, ustêpuj¹c miejsca przedsiêbiorstwom konkurencyjnym.
Znacz¹co zmieni³ siê tak¿e potencja³ polskich armatorów. W 1983 r. polska flota
mia³a 350 ró¿nego rodzaju i tona¿u statków, w 1993 r. 220, obecnie Polska ¯egluga Morska (armator) posiada 65 statków, w tym 59 masowców, 2 zbiornikowce do
przewozu p³ynnej siarki /siarkowce/ i 4 promy, a Polskie Linie Oceaniczne i Polska ¯egluga Ba³tycka dysponuj¹ 5 jednostkami, p³ywaj¹cymi pod obcymi banderami. Zmniejszeniu floty towarzyszy³a likwidacja lub redukcja potencja³u ratowniczego portowych i stoczniowych stra¿y po¿arnych. Obecnie nie funkcjonuj¹
tzw. grupy desantowo-aborda¿owe. W latach 80. XX w. mia³y one za zadanie prowadzenie akcji ratowniczo-gaœniczych na statkach znajduj¹cych siê na pe³nym
morzu, poza zasiêgiem statków po¿arniczych. Grupy, sk³adaj¹ce siê ze stra¿aków
z portowych stra¿y po¿arnych, by³y odpowiednio wyszkolone i wyposa¿one54.
Po¿ary na jednostkach p³ywaj¹cych nie s¹ zdarzeniami odosobnionymi, a walka
z nimi wymaga przygotowanych zasobów. Akcje ratownicze z regu³y s¹ d³ugo51

INERGEN® – nowoczesny system gaœniczy, czêsto u¿ywany, polega na redukowaniu tlenu
w pomieszczeniu z 21% objêtoœci do 14% i poni¿ej, powoduj¹ce gaszenie po¿aru, bezpieczny dla sprzêtu, œrodowiska i osób (mo¿na oddychaæ), http://inergen.pl dostêp 21.12.2014.
52
Ustawa z dnia 12 paŸdziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej (DzU Nr 78, poz. 462, ze zm.).
53
K. Wiœniowski, T. Kantak, Mo¿liwoœci Morskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w poszukiwaniu
i ratowaniu ¿ycia na morzu, VII Konferencja Morska Aspekty bezpieczeñstwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2004 r.
54
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trwa³e, czasem nawet kilkunastodniowe. Priorytet stanowi ewakuacja zagro¿onych osób. Trzeba wspomnieæ, ¿e po tragicznym po¿arze na statku Maria Konopnicka w 1961 r. na wszystkich nowo budowanych statkach na zewnêtrznej
stronie kad³uba oznacza siê miejsce, w którym w razie wypadku mo¿na bezpiecznie wyci¹æ otwór ewakuacyjny, nie uszkadzaj¹c konstrukcji i urz¹dzeñ statku.
Gaszenie, po sprawdzeniu pomieszczeñ, odbywa siê czêsto po zaœlepieniu otworów technologicznych, poprzez czêœciowe wype³nienie wnêtrza kad³uba œrodkami gaœniczymi – gazami obojêtnymi, pian¹ lekk¹. Aby nie doprowadziæ do zatoniêcia jednostki, u¿ycie wody jest ograniczone. W przypadku braku innych
mo¿liwoœci stosuje siê niekiedy podawanie œrodków gaœniczych poprzez otwory
wykonane w kad³ubie. Informacje o niektórych po¿arach na statkach w Polsce
zosta³y przedstawione przez Stanis³awa Za³êckiego55, Mariê Bieleck¹56, Jacka
Staœkiewicza57 oraz w opracowaniu o Zawodowej Stra¿y Po¿arnej58, a tak¿e na
stronach internetowych59 zbiorczo przedstawione w za³¹czniku 1.

Podsumowanie
Stan formalno-prawny w zakresie gaszenia po¿arów na jednostkach p³ywaj¹cych w przypadku wyst¹pienia zdarzenia, wymagaj¹cego podjêcia dzia³añ ratowniczych na obszarach morskich, nie daje precyzyjnych kompetencji podmiotom
ratowniczym. Tym samym istnieje zagro¿enie wyst¹pienia utrudnieñ w prowadzeniu skutecznych dzia³añ ratowniczych. Kompetencje w zakresie gaszenia po¿arów na obszarach morskich nie s¹ sprecyzowane w ustawach: o ochronie przeciwpo¿arowej, o PSP, SG i Policji60, o bezpieczeñstwie morskim61, ochronie
œrodowiska62. PSP lub inne jednostki KSRG mog³yby prowadziæ dzia³ania na
„obszarze terytorium” RP (wraz z wodami terytorialnymi), czyli szerzej ni¿ na
„obszarze kraju”63, w przypadku w³aœciwej delegacji ustawowej.
Nie ma obecnie specjalistycznej placówki szkoleniowej. Nie ma œrodków bud¿etowych na szkolenie oraz utrzymanie bazy szkoleniowej, poligony itp. jednostki przeciwpo¿arowe nie dysponuj¹ odpowiednim wyposa¿eniem do dzia³ania
na morzu. PSP nie posiada programów szkolenia zawieraj¹cych zagadnienia gaszenia po¿arów na obszarze i statkach morskich. Jedynie stra¿acy z jednostek
nadmorskich PSP zdobywaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci dzia³ania w warunkach morskich. Sprzêt gaœniczy i specjalistyczny bêd¹cy obecnie na wyposa¿eniu jedno55
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stek PSP (aparaty oddechowe, sprzêt oœwietleniowy, termowizyjny, sprzêt hydrauliczny) nie jest w pe³ni przydatny do prowadzenia d³ugotrwa³ych dzia³añ
gaœniczych i ratowniczych na statkach. Nie ma nowoczesnych specjalistycznych
statków po¿arniczych.
S³u¿by dzia³aj¹ce w zakresie ratownictwa na wodach s¹ dobrze zorganizowane, posiadaj¹ zasoby i wieloletnie doœwiadczenie. Zasoby osobowe MSPiR, jednostek PSP, dzia³aj¹cych w województwach nadmorskich, Morskiego Oddzia³u
SG itd. daj¹ gwarancjê zdobycia w³aœciwej wiedzy i opanowania umiejêtnoœci,
a nastêpnie do prowadzenia przeciwpo¿arowych akcji na morzu.
W Szczecinie i Gdyni funkcjonuj¹ uczelnie kszta³c¹ce specjalistów w dziedzinie gospodarki morskiej i ¿eglugi, a w Warszawie Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej mog¹ce – stanowiæ zaplecze naukowo-dydaktyczne dla wielu przedsiêwziêæ z zakresu po¿arnictwa.
Wspó³praca PSP ze S³u¿b¹ SAR, podczas akcji ratowniczych, ma miejsce na
l¹dzie (brzegu). S³u¿ba SAR d¹¿y do stworzenia mo¿liwoœæ u¿ycia zespo³ów PSP
w akcjach gaszenia po¿arów na morzu, w ramach zewnêtrznego wsparcia S³u¿by
SAR na morzu – MIRG (problematyka ta podnoszona by³a m.in. przez Radê
SAR). Do rozwa¿enia pozostaj¹ kompetencje obszaru gaszenia po¿arów, które
mia³yby obejmowaæ polsk¹ strefê ekonomiczn¹ (Exclusive EconomicZone,
EEZ)64 albo polsk¹ strefê odpowiedzialnoœci SAR (SRR).

Wyniki i wnioski
1. Powinny zostaæ dokonane zmiany w przepisach w celu doprecyzowania kompetencji podmiotów ratowniczych.
2. Nale¿y okreœliæ parametry techniczne i iloœciowe sprzêtu gaœniczego do
dzia³añ na morzu.
3. Nale¿y opracowaæ programy szkolenia i doskonalenia zawodowego w zakresie
przygotowania stra¿aków do dzia³añ na morzu.
4. Mo¿na utworzyæ w placówce szkoleniowej komórkê dydaktyczn¹ kompetentn¹ do szkolenia stra¿aków do dzia³añ na morzu.
5. Powinna byæ kontynuowana i rozwijana wspó³praca pomiêdzy MSPiR, Marynark¹ Wojenn¹, SG i PSP oraz ich szko³ami w zakresie szkolenia i prowadzenia dzia³ania przeciwpo¿arowych na morzu.

64
Polska ustanowi³a wy³¹czn¹ strefê ekonomiczn¹ na podstawie Ustawy z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tj. DzU z 2013 r., poz. 934).
Wy³¹czna strefa ekonomiczna Polski obejmuje obszar ok. 22,5 tys km2.

Ratownictwo i gaszenie po¿arów na jednostkach morskich...

113

Za³¹cznik 1
Wykaz niektórych po¿arów na statkach polskich
Lp.

Nazwa, rodzaj statku

Miejsce

Czas

1

m/s Empire Rhoden

Port Gdynia

17 grudnia 1945 r.

Ofiary
œmiertelne

akcja gaœnicza 20 dni
2

m/s Albatros

Port Gdañsk

1946 r.

3

m/s Astrid

Port Gdañsk

1947 r.

4

m/s Stalowa Wola drobnicowiec

Port Gdynia

19 sierpnia 1949 r.

5

m/s Rysy, zbiornikowiec

Port Gdynia

1 listopada 1951 r.

6

m/s Maria Konopnicka

Stocznia Gdañska

13 stycznia 1961 r.

7

s/s Huta Sosnowiec
z ³adunkiem wêgla

Port Szczecin

1970 r.

21

8

m/s Norwest

Port Gdañsk

1974 r.

9

m/s Ramada trawler

Port Szczecin

20 stycznia 1976 r.

10

m/s Prof. Bohdanowicz
siarkowiec

Port Gdynia

31 paŸdziernika 1976 r.

11

m/f Gryf

Port Gdañsk

1976 r.

12

m/s Ziemia Opolska

Port Gdañsk

1976 r.

13

baza przetwórnia

Gdañska Stocznia
Remontowa

1977 r.

14

m/s Marceli Nowotko

Port Gdynia

21 stycznia 1978 r.

15

prom pasa¿erski, wybuch
w pomieszczeniach kabinowych

Stocznia Szczeciñska

31 stycznia 1978 r.

16

m/s Aegis President zbiornikowiec

Gdañska Stocznia
Remontowa

27 maja 1978 r.

1

17

chemikaliowiec, zapalenie kleju
do izolacji poliuretanowej

Stocznia Gdyñska

17 sierpnia 1978 r.

3

18

m/s Pawe³ Kajkow trawler,
w si³owni w czasie prób na morzu

m. Ba³tyckie

10 paŸdziernika 1978 r.

19

m/s Reymont na pe³nym morzu

Bornholm

17 kwietnia 1979 r.

20

trawler, w si³owni w czasie prób
na morzu

Stocznia Gdañska

11 sierpnia 1979 r.

21

drobnicowiec uniwersalny,
pomieszczenie maszyny sterowej

Stocznia Gdañska

16 paŸdziernika 1979 r.

22

trawler-przetwórnia, tor kablowy

Stocznia Gdañska

7 listopada 1979 r.

23

m/s President

Port Gdañsk

1979 r.

24

B 406, sejner tuñczykowy,
eksplozja par rozpuszczalnika

Stocznia Pó³nocna

18 czerwca 1980 r.

25

B 487, wielozadaniowy
pojazdowiec

Stocznia w Gdyni

24 czerwca 1981 r.

1 (stra¿ak)

2

18, 16 rannych
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Lp.

Nazwa, rodzaj statku

Miejsce

Czas

26

trawler przetwórnia

Gdañska Stocznia
Remontowa

28 sierpnia 1981 r.

27

m/f Miko³aj Kopernik

Œwinoujœcie

6-8 listopada 1982 r.

28

m/s Alpilla

m. Ba³tyckie

23 wrzeœnia 1983 r.

29

m/s Eva

Port Gdañsk

1984 r.

30

m/s Westerplatte

Port Gdañsk

1985 r.

31

m/t Siarkopol

Stocznia Nauta

1985 r.

Ofiary
œmiertelne

32

m/s Klipnecht

Port Gdañsk

1986 r.

33

m/s Leonid Teliga drobnicowiec
z ³adunkiem bawe³ny i m¹czki
rybnej

Port Szczecin

24-29 kwietnia 1987 r.

34

m/t Aldebaran

Port Gdañsk

1987 r.

35

m/s Rafaela masowiec

Port Gdynia

6 czerwca 1988 r.

36

m/s Warna

Port Gdañsk

1988 r.

37

m/s Langusta

Stocznia Gdynia

4 maja 1989 r.

3, 17 rannych
ratowników

38

m/s Amur

Port Szczecin

1 stycznia 1994 r.

1

39

m/s Turkus

Port Szczecin

17 marca 2000 r.,

40

w doku Stoczni MW

Gdynia

27 kwietnia 2008 r.

1

41

m/s Thalassa, masowiec
z ³adunkiem cynku

Port Szczecin

4 paŸdziernika 2005 r.

3 rannych

42

m/s Mystic, ch³odnicowiec
w czasie remontu

Stocznia Szczecin

29 paŸdziernika 2005 r.

43

m/f Stena Britannica

Gdañska Stocznia
Remontowa

9 listopada 2010 r.

îród³o: strony www,65, S. Za³êcki66, M. Bielecka67, J. Staœkiewicz68, A. Mi³ejko, J. Niewêg³owski,
M. Mendyka69.
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Analiza i ocena w³aœciwoœci palnych wybranych
p³yt drewnopochodnych otrzymanych z surowców
odnawialnych w przyœpieszonym
cyklu produkcyjnym
Drewno nale¿y do podstawowych surowców wykorzystywanych od niepamiêtnych czasów przez cz³owieka. Znaczenie tego surowca jest bardzo du¿e, o czym
œwiadczy œwiatowe zu¿ycie drewna w Polsce i na œwiecie, szczegó³owo opisane
w pierwszym rozdziale pracy. Zwiêksza siê nasza populacja, a co za tym idzie,
zwiêkszaj¹ siê tak¿e nasze potrzeby i pragnienia. Powstaj¹ nowe produkty, dziêki
którym poprawia siê jakoœæ naszego ¿ycia. W drugiej po³owie XX wieku nast¹pi³
szybki rozwój techniki i technologii. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w dzisiejszych czasach drewno, które jest g³ównym surowcem wykorzystywanym do produkcji p³yt
drewnopochodnych, sta³o siê surowcem strategicznym dla przemys³u drzewnego, a tym samym dla polskiej gospodarki. Niestety w ostatnich latach odnotowuje
siê eskalacjê deficytu surowca drzewnego. Szczególnie widaæ to w krajach uprzemys³owionych, o du¿ym zaludnieniu. Koniunktura surowcowa w przemyœle
tworzyw drzewnych wyró¿nia siê du¿¹ niestabilnoœci¹. G³ównym czynnikiem
maj¹cym wp³yw na to zjawisko jest rosn¹cy deficyt surowca drzewnego spowodowany oszczêdn¹ polityk¹ leœn¹ wiêkszoœci krajów europejskich. Kurcz¹ siê zasoby drewna wskutek czego ono dro¿eje. Tym samym oczekiwania w stosunku do
tego surowca wzrastaj¹, s¹ nimi dobra jakoœæ i krótki czas przyrostu. W zwi¹zku
z tym poszukuje siê surowca stale dostêpnego, który wyeliminuje problem wœród
producentów tworzyw drzewnych i jednoczeœnie zmniejszy zu¿ycie drewna pochodz¹cego z lasu, a tak¿e swoimi w³aœciwoœciami nie bêdzie odbiegaæ od drewna
przeznaczonego do wyrobu p³yt drewnopochodnych. Jednym z najlepszych sposobów, by zaspokoiæ popyt na ten jak¿e cenny surowiec jest zak³adanie plantacji
szybko rosn¹cych gatunków drzew leœnych. Plantacje te zmniejsz¹ presjê popytow¹ na lasy i pomog¹ chroniæ zasoby naturalne.
Na œwiecie trwaj¹ nieustanne poszukiwania nowych rozwi¹zañ technologicznych, które umo¿liwi³yby produkcjê materia³u o cechach przewy¿szaj¹cych produkowane obecnie materia³y drzewne, a zarazem maj¹ce konkurencyjne ceny na
rynku. W temacie pracy za has³em „przyspieszony cykl produkcyjny” kryje siê
okreœlenie „plantacje drzew szybko rosn¹cych” i rozumie siê przez to uprawy
drzew wyselekcjonowanych pod wzglêdem przyrostowym i odznaczaj¹cych siê
wczesn¹ kulminacj¹ przyrostu mi¹¿szoœci. Plantacyjne uprawy drzew w Polsce
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swoj¹ histori¹ siêgaj¹ lat 50. XX wieku. Plantacje drzew szybko rosn¹cych
zak³adane s¹ w celu uzyskania jak najwiêkszej iloœci surowca drzewnego dla przemys³u i energetyki (œrednio od 7 do 15 m3/ha/rok), przy jednoczesnym obni¿eniu
trwania cyklu do ok. 60 lat (dla topoli 20 lat) [60]. Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e
najnowsze doniesienia sugeruj¹ mo¿liwoœæ dalszego skracania cyklu produkcyjnego z 60 do 40, a nawet 30 lat [7, 8]. Plantacje drzew szybko rosn¹cych gwarantuj¹ szybszy przyrost masy drzewnej, a pozyskiwanie surowca z plantacji pozwala
na ochronê starych zadrzewieñ leœnych.
Nale¿y przede wszystkim pamiêæ, jak bardzo wa¿ny jest aspekt zapewnienia
w³aœciwego poziomu bezpieczeñstwa po¿arowego, obejmuj¹cy m.in. podatnoœæ
na zapalenie, w³aœciwoœci termokinetyczne, toksyczne i dymotwórcze. Niedostateczne w³aœciwoœci w tym zakresie mog¹ ograniczaæ stosowanie drewna i materia³ów drewnopochodnych [33]. Autor pracy dyplomowej zainteresowa³ siê t¹ tematyk¹ i postanowi³ wykonaæ szereg badañ maj¹cych na celu analizê wyników
i ocenê w³aœciwoœci palnych wybranych p³yt drewnopochodnych pozyskiwanych
z plantacji drzew szybko rosn¹cych.
Celem pracy by³o dokonanie analizy i oceny w³aœciwoœci palnych innowacyjnych p³yt drewnopochodnych otrzymanych z plantacji drzew szybko rosn¹cych.
W czêœci teoretycznej pracy zamieszczono: podstawowe wiadomoœci o drewnie
i jego pochodnych, ogólne kryteria podzia³u p³yt i ich rozwoju oraz znaczeniu
ga³êzi przemys³u drzewnego, tendencje rozwojowe w przemyœle tworzyw drzewnych, wybrane zagadnienia ze spalania tworzyw drzewnych, w tym pojêcia:
ogrzewania, inicjacji spalania, spalania, pirolizy oraz omówienie wymagañ z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej dla materia³ów drewnopochodnych. W czêœci
eksperymentalnej przedstawiono charakterystykê materia³ów u¿ytych do badañ
tj. dwóch rodzajów p³yt drewnopochodnych: wiórowych oraz pilœniowych otrzymanych z drewna sosnowego (przemys³owego) i modrzewia rosn¹cego w cyklu
przyœpieszonym.
Badania przeprowadzono na kalorymetrze sto¿kowym dla strumienia ciep³a o
wartoœci 30 kW/m2. Do zrealizowania badañ pos³u¿ono siê metod¹ badawcz¹
zgodnie z norm¹ ISO 5660-1:2002. Istotnym jest fakt, ¿e w powsta³ym œrodowisku po¿arowym warunki zmieniaj¹ siê w zale¿noœci od zaawansowania fazy po¿aru. S¹ specjalne programy do modelowania po¿aru, lecz nigdy nie mo¿na przewidzieæ na pewno jak rozwinie siê po¿ar. Wiele czynników sk³ada siê na rozwój
po¿aru, miêdzy innymi maj¹ na to wp³yw materia³y do wyrobu artyku³ów wyposa¿enia i wykoñczenia wewn¹trz budynków. S¹ to nie tylko wyroby z tworzyw
sztucznych, lecz g³ównie z drewna i jego pochodnych. Drewno, pomimo up³ywu
lat, jest ci¹gle najchêtniej wykorzystywanym materia³em w budownictwie oraz
meblarstwie. Otrzymywane z tego surowca p³yty drewnopochodne, które by³y
g³ównym tematem niniejszej pracy, a dok³adniej innowacyjne p³yty produkowane z surowca plantacyjnego szybko rosn¹cego s¹ materia³ami powszechnie stosowanymi. Nasz kraj jest znacz¹cym na rynku europejskim (drugi co do iloœci po
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Niemczech) producentem p³yt drewnopochodnych. Ludzie bardzo chêtnie kupuj¹ meble wykonane z tworzyw drzewnych, a tak¿e dekoruj¹ nim swoje wnêtrze. Warto tutaj podkreœliæ, ¿e Polska wœród eksporterów mebli w Unii Europejskiej zajmuje trzecie miejsce. Œwiadczy o tym ogromny popyt na wyroby
z tworzyw drzewnych, które s¹ u¿ytkowane niemal¿e w ka¿dym mieszkaniu czy
te¿ biurze.
Przek³ada siê to na zapewnienie u¿ytkownikom odpowiedniego standardu
bezpieczeñstwa po¿arowego. W tym celu opracowuje siê stosowne regulacje prawne oraz odpowiednie wymagania. Istotnym jest, aby by³y tworzone w oparciu
o wyniki badañ prowadzonych przez odpowiednie œrodowiska naukowe zajmuj¹ce siê problematyk¹ po¿arow¹, a œciœlej czynników, które mog¹ zagra¿aæ
zdrowiu i ¿yciu ludzkiemu. W przypadku p³yt drewnopochodnych wp³yw na
tworz¹ce œrodowisko po¿arowe ma gatunek drewna oraz spoiwo z jakiego zosta³a
wykonana p³yta. Dlatego te¿ producenci konkuruj¹ ze sob¹, projektuj¹c i wytwarzaj¹c coraz lepsze wyroby maj¹ce na celu polepszenie w³aœciwoœci p³yt, w tym
w³aœciwoœci palnych. Badania dostarczy³y wielu cennych informacji i umo¿liwi³y wyznaczenie niezbêdnych parametrów palnych takich jak: czas do zap³onu
(tig), szybkoœæ wydzielania ciep³a (HRR), ca³kowite wydzielone ciep³o (THR),
efektywne ciep³o spalania (EHC), ca³kowita iloœæ wydzielonego dymu (TSP), intensywnoœæ wydzielania dymu (TSR).
Z powy¿szych najistotniejszym jest parametr HRR, który brany jest pod uwagê w ocenie szybkoœci rozwoju po¿arów w budynku, miêdzy innymi ze wzglêdu
na szybkoœæ rozprzestrzeniania siê po¿aru oraz temperatury.
Analiza wyników umo¿liwi³a ocenê procesu spalania i sformu³owanie wniosków maj¹cych na celu polepszenie w³aœciwoœci wyrobów w zakresie bezpieczeñstwa po¿arowego. Na podstawie przeprowadzonych badañ zosta³y sformu³owane
nastêpuj¹ce wnioski:
l
W ramach badañ ustalono, ¿e p³yty otrzymywane z modrzewia szybko rosn¹cego wypad³y najlepiej na tle pozosta³ych p³yt drewnopochodnych tj. z surowca przemys³owego stosowanego masowo do produkcji p³yt drewnopochodnych.
l
Bezapelacyjnie na tle wszystkich próbek najgorzej wypad³a p³yta pilœniowa
otrzymywana z surowca przemys³owego. Uzyska³a ona najwy¿sze wartoœci
HRR, THR, TSP, EHC oraz TSR. Oznacza to, ¿e p³yty te ogólnie stosowane
na rynku p³yt drewnopochodnych s¹ niekorzystne z punktu widzenia bezpieczeñstwa po¿arowego.
l
Analizuj¹c parametry charakteryzuj¹ce dynamikê generacji dymu: SEA oraz
TSP mo¿na stwierdziæ, ¿e najmniejsze zagro¿enie w warunkach po¿aru stwarza³aby p³yta pilœniowa z modrzewia plantacyjnego. Co wiêcej zauwa¿ono
podczas wszystkich przeprowadzonych prób, ¿e wydzielanie dymu przez tê
p³ytê w œrodkowej fazie spalania utrzymuje siê na jednostajnie niskim poziomie, co mo¿e znacz¹co wp³yn¹æ na bezpieczniejsz¹ ewakuacjê z miejsca objê-
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tego dymem. W tej sytuacji ka¿da minuta jest na wagê z³ota, dlatego te¿ w tym
przypadku intensywnoœæ wydzielania dymu ma tak ogromne znaczenie.
Przeprowadzone przeze mnie badania oraz zaobserwowane wnioski, mog¹
stanowiæ cenny fundament w dalszym zainteresowaniu siê tym tematem. Daje to
równie¿ mo¿liwoœæ poszukiwania alternatywy zwiêkszania bezpieczeñstwa po¿arowego w stosunku do ró¿nego rodzaju p³yt drewnopochodnych.
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Ocena parametrów pracy motopompy do wody
zanieczyszczonej przy ró¿nych uk³adach ssawnych
Wspó³czeœnie jednym z podstawowych urz¹dzeñ do podnoszenia wody z ni¿szego na wy¿szy poziom s¹ motopompy. Ich szczególnym przeznaczeniem jest
zastosowanie w dzia³alnoœci zarówno jednostek Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
(PSP), jak i Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych (OSP). Zakres wykorzystania motopomp jest bardzo du¿y, przy czym nale¿y wspomnieæ, ¿e dotyczy to przede
wszystkim wody zanieczyszczonej. W przypadku po¿arnictwa motopompy do
wody zanieczyszczonej wykorzystywane s¹ przede wszystkim do wypompowywania wody z rozlewisk, studni, zalanych piwnic, kana³ów, zbiorników wodnych
naturalnych i sztucznych oraz wód p³yn¹cych. Ponadto wykorzystuje siê je równie¿ do wypompowania wody z wykopów o ma³ym, œrednim i du¿ym zanieczyszczeniu, nape³niania zbiorników samochodów gaœniczych. Oznacza to, ¿e motopompy s¹ niezbêdnymi urz¹dzeniami stosowanymi w ró¿norodnych akcjach
po¿arniczych maj¹cych na celu szybkie i skuteczne usuniêcie skutków powodzi.
Warunki pracy motopomp s¹ zmienne w zale¿noœci od uk³adu pracy, w jakich
zostan¹ zastosowane. Dlatego te¿ niezwykle istotny jest fakt, i¿ maj¹c na uwadze
ró¿norodne œrodowisko, w jakim pracuj¹ motopompy do zanieczyszczonej wody,
nale¿y d¹¿yæ do uzyskania jak najwiêkszego poziomu ich wydajnoœci i efektywnoœci. Znajomoœæ najkorzystniejszych parametrów pracy sprzêtu, w stosunku do
uk³adu ssawnego, jest znacz¹cym elementem maj¹cym wp³yw na efektywnoœæ
jego dzia³ania, co w konsekwencji ma uchroniæ uk³ad przed powstaniem uszkodzeñ wywo³anych nieprawid³ow¹ eksploatacj¹.
Poniewa¿ motopompy w g³ównej mierze s¹ urz¹dzeniami ss¹co-t³ocz¹cymi,
uzyskiwane ciœnienia s¹ ni¿sze ni¿ w przypadku pomp niezasysaj¹cych cieczy,
z tego wzglêdu niektóre z nich nie mog¹ byæ bezpoœrednio wykorzystywane do
prowadzenia dzia³añ gaœniczych i s¹ one wykorzystywane przede wszystkim podczas akcji maj¹cych na celu usuniecie skutków powodzi.
Wszystkie badania przeprowadzono w celu wyznaczenia najkorzystniejszego
obszaru pracy motopomp do wody zanieczyszczonej w zale¿noœci od specyfiki
uk³adu ssawnego, przy którym pompa mog³aby pracowaæ podczas rzeczywistych
dzia³añ ratowniczo-gaœniczych. Znajomoœæ najbardziej efektywnego obszaru
pracy pozwoli na usprawnienie oraz skrócenie czasu prowadzenia dzia³añ ratowniczych z wykorzystaniem motopomp do wody zanieczyszczonej.
W opracowaniu podjêto próbê oceny parametrów pracy motopomp do wody
zanieczyszczonej, w zale¿noœci od zastosowanego, podczas dzia³añ ratowniczo-
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-gaœniczych, uk³adu ssawnego. W celu zrealizowania tematu pracy, przeprowadzone zosta³y badania parametrów motopompy typu HONDA WT30X oraz
HONDA WT40X.
Temat pracy zrealizowano w piêciu g³ównych rozdzia³ach.
Rozdzia³ drugi zawiera ogóln¹ charakterystykê pomp wirowych. Przedstawiono równie¿ w³aœciwoœci pomp wirowych i wyporowych przedstawiaj¹c przede
wszystkim ich g³ówne wady oraz zalety.
Rozdzia³ trzeci dotyczy podstawowych informacji na temat procesu zasysania
wody. Przedstawiono charakterystykê teoretycznej wysokoœci ssania oraz scharakteryzowano czynniki zmniejszaj¹ce w praktyce wysokoœæ ssania. W rozdziale
dokonano równie¿ charakterystyki rzeczywistego procesu zasysania oraz opisano
maksymaln¹ wysokoœæ ssania.
Czwarty rozdzia³ pracy zawiera charakterystykê zjawiska kawitacji oraz jej
skutków. Omówione zosta³y fazy procesu kawitacji w pompach, z wyszczególnieniem g³ównych czynników warunkuj¹cych powstawanie kawitacji oraz jej wp³yw
na pracê pompy. W rozdziale tym scharakteryzowano równie¿, w sposób teoretyczny na przyk³adzie wybranej literatury oraz w sposób praktyczny, na przyk³adzie
otrzymanych wyników badañ, bezkawitacyjny obszar pracy pompy dla ka¿dego
uk³adu ssawnego, przy którym prowadzane by³y badania.
Pi¹ty rozdzia³ dotyczy analizy zagadnieñ dotycz¹cych pomp stosowanych
w po¿arnictwie. Scharakteryzowano tu podstawowe parametry pracy pomp po¿arniczych, jak równie¿ zaprezentowano zasady dzia³ania pomp najczêœciej stosowanych w po¿arnictwie. Przedstawione zosta³y równie¿ schematy stanowisk badawczych oraz metoda badawcza, wed³ug której prowadzone by³y badania. Dokonano tak¿e analizy parametrów technicznych badanych motopomp oraz
stawianych im ogólnych wymagañ.
W ostatnim, szóstym rozdziale pracy, zawarto wyniki przeprowadzonych badañ dotycz¹cych wp³ywu wysokoœci, na jak¹ pompa musi zassaæ ciecz, przymkniêcia zaworu po stronie ssawnej oraz rodzaju zastosowanego elementu filtruj¹cego
zasysan¹ ciecz, na wydajnoœæ pomp. W rozdziale tym zosta³a podjêta próba interpretacji uzyskanych wyników badañ. Ponadto przedstawione zosta³y rzeczywiste
charakterystyki nadwy¿ki antykawitacyjnej NPSH badanych pomp oraz wyznaczono punkt pocz¹tku procesu kawitacji w zale¿noœci od wydajnoœci pomp.
Przeprowadzone w pracy badania odnosz¹ce siê do oceny parametrów pracy
motopomp do wody zanieczyszczonej w zale¿noœci od zastosowanych uk³adów
ssawnych pozwoli³y na sprecyzowanie kilku bardzo istotnych wniosków.
Mo¿liwe do osi¹gniêcia parametry pracy motopomp do wody zanieczyszczonej uwarunkowane s¹ wieloma ró¿norodnymi czynnikami.
Jednym z nich jest wysokoœæ, na jak¹ pompa musi zassaæ ciecz w celu przet³oczenia jej na wy¿szy poziom. Z wyników badañ wynika, i¿ najlepsze parametry pracy,
uzyskiwane by³y w uk³adzie z najmniejsz¹ wysokoœci¹ ssania. Zwi¹zane jest to przede wszystkim z tym, ¿e wraz ze wzrostem odleg³oœci lustra cieczy od osi pompy, spa-
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da maksymalna mo¿liwa do uzyskania wydajnoœæ pompy oraz jej sprawnoœæ. Powodem tego s¹ wiêksze opory przep³ywu cieczy oraz koniecznoœæ wytworzenia przez
pompê podciœnienia o wiêkszej wartoœci, by mo¿na by³o zachowaæ ci¹g³oœæ przet³aczania cieczy. W zwi¹zku z powy¿szym podczas prowadzenia akcji ratowniczych,
nale¿y bezwzglêdnie pamiêtaæ o tym, by odpowiednio dobraæ ustawienia motopomp
i stworzyæ uk³ad pracy pompy z jak najmniejsz¹ wysokoœci¹ ssania.
Innym czynnikiem maj¹cym równie¿ du¿y wp³yw na pracê motopomp jest rodzaj zastosowanego elementu zabezpieczaj¹cego pompê przed uszkodzeniami, które mog¹ byæ spowodowane du¿ymi zanieczyszczeniami znajduj¹cymi siê w przepompowywanej cieczy. W sytuacjach, gdy pompy pracuj¹ z zachowan¹ okreœlon¹
ci¹g³oœci¹, a wysokoœæ ssania nie jest du¿a, korzystniejszym rozwi¹zaniem w przepompowywaniu wody mo¿e okazaæ siê zastosowanie sita ssawnego, generuj¹cego
znacznie mniejsze straty przep³ywu w porównaniu z tradycyjnym smokiem ssawnym. Smok ssawny powinien byæ wykorzystywany w uk³adach pracy przy du¿ej
wysokoœci ssania, gdzie czas zassania pompy bêdzie stosunkowo d³ugi.
Bior¹c pod uwagê rzeczywiste dzia³ania i warunki, w których wykorzystuje siê
motopompy do wody zanieczyszczonej, nale¿y uznaæ, ¿e nigdy nie dzia³aj¹ one
w takim samym uk³adzie pracy. Oznacza to, ¿e straty przep³ywu w ró¿nych okolicznoœciach zastosowania motopomp s¹ ró¿ne. W zwi¹zku z tym bardzo istotna
jest znajomoœæ charakterystyk pozwalaj¹cych w pewnym zakresie dostosowaæ
uk³ad pracy motopomp do zak³adanych i oczekiwanych jej parametrów. Znajomoœæ tych parametrów w du¿ym stopniu przyczyni siê do jej optymalnego wykorzystania. Warto wspomnieæ tutaj, ¿e charakterystyki pracy poszczególnych
pomp przedstawiane przez ich producentów, wyznaczane s¹ w bardzo korzystnych warunkach, które w rzeczywistoœci bardzo rzadko istniej¹. D¹¿enie do
osi¹gniêcia wartoœci podawanych w kartach katalogowych eksploatowanych maszyn, podczas rzeczywistych dzia³añ ratowniczo-gaœniczych, z góry uznane jest
za niewykonalne, poniewa¿ powstanie uk³adu pracy motopompy w czasie rzeczywistych dzia³añ, generuj¹cego niskie straty przep³ywu jest nierealne.

Wybrana literatura
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Blake J.R., Tomita Y., Tong R.P., The Art., Kraft and Science of Modelling Jet Impact in
a Colapsing Cavitation Bubble, Appiled Scientific Reserch, 1998, No 5.
Brennen Ch.E., Cavitation and Bubble Dynamics, Oxford University Press, New York 1995.
Kaliciecki H., Podrêcznik kierowcy mechanika stra¿y po¿arnych, Instytut Wydawniczy
CRZZ, Warszawa 1977.
Karaœkiewicz K., Pompy i uk³ady pompowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2008 r.
Chmiel M., Przegl¹d mo¿liwoœci wykorzystania motopomp do wody zanieczyszczonej
w dzia³aniach jednostek ochrony przeciwpo¿arowej, Jednostka Certyfikuj¹ca
CNBOP-PIB.
Stêpieñ M., Pompy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1985.

Ilona £OŒ
promotor: st. kpt. dr in¿. Bo¿ena KUKFISZ

Analiza zagro¿eñ wybuchowych na przyk³adzie
wybranych py³ów drewna egzotycznego
Cel pracy stanowi³a analiza wybranych parametrów wybuchowych py³ów drewna egzotycznego, tj. drewno jatoby, eukaliptusa, iroko i merbau. Zakres pracy
obejmowa³ wyznaczenie wybranych parametrów wybuchowoœci, w tym dolnej
granicy wybuchowoœci – DGW, maksymalnego ciœnienia wybuchu – pmax, maksymalnej szybkoœci narastania ciœnienia wybuchu – (dp/dt)max, klasy wybuchowoœci py³u – Kst i klasy zagro¿enia – St. Zakres pracy obejmowa³ ponadto przygotowanie próbek py³ów do badañ, oznaczenie ich wilgotnoœci, gêstoœci nasypowej, rozk³adu granulometrycznego, a nastêpnie wykonanie pomiarów na stanowisku do badania charakterystyk wybuchowoœci ob³oków py³u wed³ug pierwszych trzech czêœci normy PN-EN 14034:2011.
Pierwszym rozdzia³em w czêœci literaturowej jest podzia³ i klasyfikacja py³ów.
Wyró¿niono dwa sposoby otrzymywania py³ów, tj. rozdzielenie mechaniczne
oraz kondensacjê par. W zale¿noœci od wystêpowania py³y klasyfikuje siê na
ob³oki py³owe i py³y osiad³e (np. w warstwie). Zale¿nie od budowy chemicznej,
wyró¿nia siê py³y organiczne i py³y nieorganiczne. Ze wzglêdu na stopieñ rozdrobnienia rozró¿nia siê py³y monodyspersyjne i polidyspersyjne. Py³y, w zale¿noœci od wielkoœci rozmiaru cz¹steczek, dzieli siê na drobnoziarniste oraz gruboziarniste. Ze wzglêdu na wybuchowoœæ py³ów wyró¿nia siê py³y niewybuchowe
– klasa 0, s³abo wybuchowe – klasa 1, silnie wybuchowe – klasa 2 oraz py³y bardzo
silnie wybuchowe – klasa 3. Wœród kszta³tów py³ów mo¿na wyró¿niæ py³y sferyczne, prostok¹tne, od³amkowe, p³askie, prêtowe i w³ókniste.
W czêœci literaturowej pracy opisano rodzaje zagro¿eñ po¿arowych i wybuchowych stwarzanych przez py³y drzewne. W zale¿noœci od formy wystêpowania
py³y powoduj¹ zagro¿enie po¿arowe, np. w przypadku warstwy py³u osiad³ego na
urz¹dzenia, a tak¿e stwarzaj¹ zagro¿enie wybuchowe w przypadku mieszaniny
py³u z powietrzem (chmury py³owe, mieszaniny hybrydowe). Ze wzglêdu na
stan, w jakim znajduj¹ siê py³y, obserwuje siê ró¿ne wartoœci minimalnych energii zap³onu (MEZ), jak te¿ rodzajów Ÿróde³ zap³onu, które skutecznie powoduj¹
zap³on. Wœród inicjatorów zap³onu wyró¿nia siê zewnêtrzne Ÿród³a zapalenia,
Ÿród³a zapalenia, które s¹ po³owicznie wcielone w uk³ad i wewnêtrzne Ÿród³a zapalenia. BodŸce energetyczne w zale¿noœci od powierzchni oraz oddzia³ywania
klasyfikowane s¹ na punktowe i ci¹g³e. W zale¿noœci od wielkoœci ciep³a, które
transportowane jest do materia³u mog¹ one byæ niskoenergetyczne lub wysokoenergetyczne. îród³a zap³onu mog¹ stanowiæ iskry mechaniczne, elektryczne
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i nieelektryczne Ÿród³a zap³onu, gor¹ce powierzchnie, elektrycznoœæ statyczna,
reakcje egzotermiczne wraz z samozapaleniem, fale elektromagnetyczne, promieniowanie jonizuj¹ce, ultradŸwiêki, wy³adowania atmosferyczne i inne.
Charakterystykê po¿arow¹ py³ów palnych okreœla siê poprzez zap³on warstwy
py³u, zap³on ob³oku py³u oraz samozapalenie. Okreœleniem predyspozycji palnoœci py³ów osiad³ych jest minimalna temperatura zap³onu warstwy py³u. Wyró¿nia siê najczêœciej – minimaln¹ temperaturê zap³onu warstwy py³u o gruboœci
5 mm (MTZW 5 mm) i 12,5 mm (MTZW 12,5 mm). Predyspozycje palnoœci
chmur py³owych charakteryzuje minimalna temperatura zap³onu ob³oku py³u
(MTZO). Py³y zawieszone w powietrzu maj¹ wy¿sz¹ temperaturê zap³onu w stosunku do tego samego py³u w postaci warstwy. Py³y w du¿ych nagromadzeniach
mog¹ ulegaæ zjawisku samozapalenia. Predyspozycje py³u palnego do samozapalenia wyra¿a siê doœwiadczalnie poprzez temperaturê samozapalenia – TSI.
W czêœci literaturowej pracy opisano w³aœciwoœci wybuchowe py³ów. Przedstawiono parametry charakteryzuj¹ce mieszaninê wybuchow¹ sk³adaj¹c¹ siê
z py³u i powietrza, a mianowicie: DGW, pmax, (dp/dt)max, MEZ, graniczne stê¿enie tlenu (GST). Opisano czynniki wp³ywaj¹ce na wybuchowoœæ py³ów drzew
egzotycznych. Wyró¿niono sk³ad chemiczny py³u, rozmiar drobin, wilgotnoœæ
py³u, stê¿enie py³u, stê¿enie tlenu oraz obecnoœæ gazu inercyjnego. Py³y zawieraj¹ce grupy chemiczne: COOH, OH, NH2, NO2, CºN, C=N, N=N, cechuj¹ siê
znaczn¹ wybuchowoœci¹, natomiast posiadaj¹ce Cl, Br, F wykazuj¹ ni¿sze parametry wybuchowoœci. Zagro¿enie wybuchem wzrasta wraz ze zmniejszeniem siê
rozmiarów drobin py³u. Py³y przekraczaj¹ce 500 µm nie tworz¹ zagro¿enia wybuchowego. Wzrost zawartoœci wilgoci py³u powoduje spadek jego wybuchowoœci. Wilgotnoœæ powy¿ej 15% obni¿a predyspozycje wybuchowe, a przekraczaj¹ca
30% powoduje, ¿e py³y trac¹ zdolnoœci wybuchowe. Wzrost tlenu w mieszaninie
wybuchowej powoduje zwiêkszenie w³aœciwoœci wybuchowych. W przypadku
zawartoœci tlenu w powietrzu poni¿ej 10% sprawia, ¿e wytworzenie siê wybuchu
jest praktycznie niemo¿liwe.
W pracy przedstawiono metody zapobiegania po¿arom py³ów drzewnych.
Wœród nich wyró¿niono minimalizowanie gromadzenia siê py³ów osiad³ych na
powierzchniach, mo¿liwie ograniczenie Ÿróde³ zap³onu, inertyzacjê, zwiêkszenie
powierzchni, poprzez któr¹ emitowane jest ciep³o, minimalizowanie czasu nara¿enia, magazynowanie materia³ów w niskiej temperaturze. Na podstawie aktów
prawnych stwierdzono, ¿e powierzchnie maj¹ce stycznoœæ z chmurami py³owymi
powinny wykazywaæ temperaturê nie wiêksz¹ od 2/3 MTZO, a maksymalna
dopuszczalna temperatura powierzchni urz¹dzenia elektrycznego, gdzie gromadzi siê py³ palny w warstwach, którego gruboœæ nie przekracza 5 mm powinna
byæ mniejsza o 75°C od MTZW dla gruboœci py³u 5 mm. Przedstawiono tak¿e
inne metody, dziêki którym mo¿liwe jest zapobieganie po¿arom.
Metody zapobiegania wybuchom py³ów drzewnych zosta³y w pracy tak¿e opisane. Wyró¿nia siê dwa rodzaje zabezpieczeñ – ochronê wstêpn¹ i konstruktyw-
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n¹. Ochrona wstêpna cechuje siê minimalizowaniem wytworzenia siê wybuchu,
zaœ konstruktywna zredukowaniem nastêpstw lub zapobieganiem tworzenia siê
wybuchu. Ochrona konstruktywna zabezpiecza przed tym, czego nie ochrania
ochrona wstêpna. Innymi sposobami s¹ uniemo¿liwienie pojawienia siê mieszaniny py³u palnego i powietrza, w stê¿eniu pomiêdzy DGW a GGW, usuniêcie
Ÿróde³ ciep³a, odci¹¿anie wybuchu, t³umienie wybuchu, odsprzêganie (odciêcie)
wybuchu oraz stosowanie urz¹dzeñ przeciwwybuchowych.
Opisano ponadto wymagania dla urz¹dzeñ elektrycznych stosowanych w atmosferze wybuchowej py³owo-powietrznej. Na urz¹dzeniu powinny znajdowaæ
siê informacje, tj. nazwa i adres producenta, oznaczenie CE, znak serii lub typu,
numer serii – jeœli wystêpuje, rok produkcji, oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego, symbol grupy oraz kategorii urz¹dzeñ, dla grupy II oznaczenie literowe – liter¹ „G” (zagro¿enie wybuchem przez gazy, pary lub mg³y), i/lub
liter¹ „D” (zagro¿enie wybuchem przez py³y). Tworzywa, z których wykonano
urz¹dzenia nie mog¹ powodowaæ wybuchu, a materia³y powinny zostaæ dobrane
tak, aby zmiany ich w³aœciwoœci w powi¹zaniu z innymi materia³ami nie powodowa³y obni¿enia jakoœci zabezpieczenia. Urz¹dzenia musz¹ byæ zabezpieczone
przed przenikaniem py³u do wnêtrza urz¹dzeñ. Iloœæ osadów py³owych powinna
byæ w miarê mo¿liwoœci niewielka, a urz¹dzenia powinny ³atwo siê czyœciæ. Temperatura powierzchni urz¹dzeñ musi byæ mniejsza w porównaniu z temperatur¹
tlenia py³ów. Urz¹dzenia funkcjonuj¹ce w obszarach zagro¿onych wybuchem
mieszaniny py³owo-powietrznej mog¹ mieæ ró¿ne rodzaje budowy: „tD”, „pD”,
„iD” lub „mD”.
Metoda kwalifikacji stref zagro¿enia wybuchem polega na oszacowaniu prawdopodobieñstwa, a tak¿e czasu, w którym wystêpuje atmosfera wybuchowa.
Wyró¿nia siê: strefê 20, to znaczy obszar, gdzie mieszanina wybuchowa sk³adaj¹ca siê
z py³u palnego oraz powietrza istnieje nieustannie, przez d³ugi okres b¹dŸ czêsto,
strefê 21 – obszar, gdzie mieszanina wybuchowa niekiedy mieæ miejsce przy normalnej pracy, strefê 22 – obszar, gdzie mieszanina wybuchowa nie powstaje przy
normalnej pracy, ewentualne pojawienie siê jej jest szczególnie krótkotrwa³e.
W czêœci eksperymentalnej opisano badane py³y drzew egzotycznych, które
pochodz¹ z roœlin wiecznie zielonych. Drewno cechuje siê twardoœci¹ oraz du¿¹
wytrzyma³oœci¹, a tak¿e szerok¹ gam¹ kolorów. Drewno egzotyczne zastosowanie
znalaz³o w budownictwie, meblarstwie czy szkutnictwie. Próbki py³u drzew egzotycznych wytypowane do badañ przygotowywane zosta³y w ró¿nych nawa¿kach w zale¿noœci od wykonywanego doœwiadczenia. W celu badania DGW nawa¿ki py³u wynosi³y 0,6 g; 1,2 g, 2,5 i maksymalnie 5 g. Dla okreœlenia pmax,
(dp/dt)max, Kst, St dla wszystkich py³ów u¿yto nawa¿ek: 5 g; 10 g; 15 g; 20 g;
25 g. Przy przygotowywaniu próbek okreœlono dla ka¿dego z py³ów gêstoœæ nasypow¹.
Oznaczenie wilgotnoœci próbek drewna egzotycznego odbywa³o siê w wagosuszarce w tzw. programie szybkim, gdy maksymalna temperatura suszenia wyno-
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si³a 120°C. W pracy py³y drzewnego przesiano z wykorzystaniem wytrz¹sarki.
Uzyskano frakcjê o drobinach nie wiêkszych ni¿ 200 µm.
W pracy jako pierwszy parametr oznaczono DGW wg PN-EN
14034-3+A1:2011. Nadciœnienie w pojemniku (pz) wynosi³o 20 bar, a ciœnienie
pocz¹tkowe (pi) -1013 mbar, spowodowane pocz¹tkowym usuniêciem powietrza,
temperatura pocz¹tkowa (Ti) – 20°C, opóŸnienie w czasie wystêpuj¹ce od zapocz¹tkowania rozpraszania do aktywacji zap³onu (tv) – 60 ms. Odwa¿on¹ iloœæ
py³u wsypywano do pojemnika na py³. Jako Ÿród³o zap³onu u¿yto jeden zap³onnik chemiczny o energii ³¹cznej 2 kJ. Oznaczenia pmax i (dp/dt)max zrealizowano wg PN-EN 14034-1+A1:2011 i PN-EN 14034-2+A1:2011. Warunki przy
których wykonywano doœwiadczenie s¹ takie same jak przy badaniu DGW. Ró¿nica wystêpuje w Ÿródle zap³onu w postaci dwóch kierunkowych zap³onników
chemicznych o energii ka¿dego 5 kJ. W pracy przedstawiono wykresy otrzymanych wyników eksperymentalnych dla wszystkich nawa¿ek z zaznaczon¹ wartoœci¹ maksymaln¹ ciœnienia oraz tabele z wynikami uzyskanymi dla dp/dtmax
i wyznaczonym wskaŸnikiem wybuchowoœci Kst i okreœlona na jego podstawie
klas¹ zagro¿enia wybuchowego St. Wszystkie analizowane py³y zaklasyfikowano
do klasy zagro¿enia wybuchowego St1 co znaczy, ¿e s¹ to py³y s³abo wybuchowe.
W pracy przedstawiono podsumowanie wyników badañ. Uznano, ¿e najwiêksz¹ gêstoœci¹ nasypow¹ cechuje siê py³ eukaliptusowy wynosz¹c¹ 323,98 g/dm3,
a najmniejsz¹ merbau – 205,94 g/dm3. Najwiêksz¹ zawartoœci¹ wilgoci charakteryzuje siê py³ merbau – 6,55%, najmniejsz¹ zaœ py³ jatoby posiadaj¹c 6,03% wilgoci. Najni¿sz¹ wartoœæ DGW posiada py³ jatoby i eukaliptusa i wynosi ona 30 g/m3.
Najwiêkszym pmax charakteryzuje siê eukaliptus – 9,78 bar, a najmniejszym iroko – 7,67 bar. Najwy¿sz¹ (dp/dt)max cechuje siê iroko – 402,55 bar/s, a najni¿sz¹
merbau – 302,19 bar/s. Najwiêkszy Kst posiada py³ iroko – 109,27 m·bar/s, natomiast najmniejszy merbau 82,02 m·bar/s.
Badania ukaza³y, i¿ najwiêkszym zagro¿eniem wybuchowym charakteryzuje
siê py³ iroko, zaœ najmniej niebezpieczny okaza³ siê merbau. Jednak¿e wszystkie
badane py³y kwalifikuj¹ siê jako materia³y s³abo wybuchowe – pierwsza klasa zagro¿enia wybuchowego py³u (St1) tj. py³y organiczne, np. py³y wêgla, produktów
spo¿ywczych. W zwi¹zku z tym wytypowane py³y drzewne nie powoduj¹ a¿ tak
du¿ego zagro¿enia wybuchowego w porównaniu z wybuchowoœci¹ np. py³ów polietylenu czy metali, które klasyfikowane s¹ do trzeciej klasy zagro¿enia wybuchowego – St3. Wystêpowanie niezbyt du¿ych wartoœci DGW dla py³ów drewna
egzotycznego œwiadcz¹ o mo¿liwym niebezpieczeñstwie pod wzglêdem wybuchowym oraz po¿arowym.
Dziêki znajomoœci parametrów wybuchowoœci przez przeprowadzone doœwiadczenia znacznie u³atwione jest niezw³oczne przerwanie rozwoju wybuchu,
a tak¿e wybór zabezpieczeñ przed wybuchem. Najwa¿niejsz¹ czynnoœci¹ dotycz¹c¹ ka¿dego zak³adu, którym istnieje mo¿liwoœæ pojawienia siê zagro¿enia
py³owego jest kontrola nad nim. Jednak nie nale¿y skupiaæ siê tylko na wystê-
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puj¹cym zagro¿eniu stwarzanym przez py³y, ale tak¿e wspó³zale¿nymi z nim innymi zagro¿eniami. Przy oszacowaniu zagro¿enia wybuchem wa¿na jest ocena
warunków, jakie panuj¹ w otoczeniu. Nale¿y zwróciæ uwagê na wszystkie mo¿liwe Ÿród³a zap³onu, urz¹dzenia znajduj¹ce siê w obszarze, iloœci py³u czy
przep³ywu powietrza. Istotne s¹ jednak ci¹g³e badania nad wybuchowoœci¹
py³ów. Poznaj¹c dog³êbniej parametry wybuchowoœci oraz ró¿nego rodzaju sposoby zapobiegania wybuchom mo¿liwym bêdzie w przysz³oœci ca³kowite zniwelowanie zagro¿enia zwi¹zanego z wybuchowoœci¹ py³ów.
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Skutecznoœæ wsparcia dzia³añ operacyjnych
kartami ratowniczymi oraz projekt ich modyfikacji
Temat dotycz¹cy kart ratowniczych (KR) jest bardzo wa¿ny dla ratownictwa
powszechnego, poniewa¿ wi¹¿e siê bezpoœrednio z ratowaniem ¿ycia ludzkiego.
KR s¹ elementem, który znacznie mo¿e usprawniæ pracê ratowników oraz sprawiæ, aby by³a bardziej efektywna. Autor podj¹³ próbê dokonania oceny przydatnoœci KR podczas prowadzonych dzia³añ ratowniczych.
Zastosowanie KR w Polsce wprowadzono wzglêdnie niedawno (8 stycznia
2014 r.), w zwi¹zku z tym s¹ one ma³o znane i rzadko jeszcze stosowane. Autor
wybieraj¹c temat, mia³ na wzglêdzie promowanie tego instrumentu ratowniczego
i upowszechnienie stosowania zarówno przez u¿ytkowników dróg, jak i ratowników. Dodatkowym powodem, który równie¿ wp³yn¹³ na wybór tematu, jest uboga literatura dotycz¹ca omawianego zagadnienia.
Zadaniem wynikaj¹cym z tematu pracy jest ocena KR pod wzglêdem ich walorów poznawczych i praktycznej przydatnoœci. Zasadniczym jest dokonanie
oceny, czy i w jakim zakresie KR maj¹ szansê na zastosowanie, a tak¿e weryfikacja informacji zawartych na KR. Ponadto, celem pracy jest zaproponowanie rozszerzenia zawartoœci kart o nowe, wa¿ne treœci edukacyjne. Opracowany dokument w nowym kszta³cie, bêdzie stanowi³ pomoc dla osób zainteresowanych
w³aœciw¹ reakcj¹ ratownicz¹ na zagro¿enia. Celem poœrednim jest rozwa¿enie
mo¿liwoœci dotarcia do u¿ytkowników pojazdów samochodowych, przekonanie
ich do zasadnoœci posiadania KR w swoich pojazdach, a tak¿e zaszczepienia
umiejêtnoœci ich wykorzystania.
Dla procesu badawczego przyjêto cele, obszar badañ i problemy badawcze.
G³ównym problemem badawczym tej pracy by³o znalezienie odpowiedzi na pytanie: „Czy karty ratownicze skutecznie wspieraj¹ dzia³ania operacyjne?” Pytaniami szczegó³owymi sta³y siê:
– Czy i w jakim zakresie KR wspieraj¹ dzia³ania operacyjne?
– Czy stosowanie ich przynosi efekty? Brak jest danych statystycznych, które
by³yby silnym argumentem potwierdzaj¹cym lub przecz¹cym, dlatego te¿ autor kieruje siê ocen¹ pozyskan¹ od specjalistów.
– Czy stra¿acy korzystaj¹ z KR? Jeœli nie, to jakie s¹ tego powody?
– Jakie korzyœci przynosi stosowanie KR? (stra¿acy i poszkodowani).
– Czy koncepcja zmian karty mo¿e wp³yn¹æ na przydatnoœæ KR?
Podczas prowadzonych badañ autor korzysta³ z wiedzy, opinii i doœwiadczenia osób zajmuj¹cych siê tematyk¹ ratownictwa technicznego w pracy zawodo-
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wej, stra¿aków. Wykona³ to poprzez przeprowadzenie kwestionariusza ankietowego wœród 72 stra¿aków z terenu wybranych rejonów Polski. Do badania
ankietowego autor wybra³ wy¿ej wymienion¹ grupê badawcz¹, poniewa¿ to w³aœnie stra¿acy s¹ g³ównymi zainteresowanymi w temacie KR, to oni powinni potrafiæ u¿yæ karty w razie potrzeby.
Badanie przeprowadzone zosta³o w kwietniu 2015 roku, w formie kwestionariusza ankietowego sk³adaj¹cego siê z 14 pytañ. Wynikiem analizy wy¿ej wymienionych materia³ów i Ÿróde³, jest uzyskanie rzeczywistego obrazu stosowania
i znajomoœci KR. Otrzymane dane zosta³y przedstawione w formie wykresów.

Modyfikacja KR
Pomys³em modyfikacji KR jest wprowadzenie uogólnionej karty do konkretnego modelu samochodu, bez wzglêdu na rok produkcji, czy wersjê wyposa¿enia.
Nale¿a³oby wtedy na KR umieœciæ maksymaln¹ iloœæ wzmocnieñ, poduszek powietrznych, czy innych systemów biernego bezpieczeñstwa, jakie w danym modelu auta wystêpuj¹. Spowodowa³oby to du¿o ³atwiejsze i wygodniejsze zdobycie,
dostosowanie karty do swojego samochodu – nie trzeba by by³o jechaæ specjalnie
do np. stacji diagnostycznej, tylko bez obaw i nieprzyjemnych konsekwencji wydrukowaæ j¹ samemu w domu. Zapobieg³oby to w znacznym stopniu umieszczania w samochodzie z³ej KR, nieodpowiedniej do danego modelu samochodu.
Automatycznie wiêcej u¿ytkowników dróg naby³oby takie karty.
Informacje na karcie dotycz¹ce zamontowania w samochodzie instalacji LPG
oraz wykorzystania w klimatyzacji samochodowej czynnika R-1234 yf, przydatne
by by³y g³ównie dla stra¿aków. Opisane zosta³y skutki, jakie mog¹ wyst¹piæ, gdy
te dwa elementy wystêpuj¹ w samochodzie, a ratownik o nich nie wie. KR ze
wszystkimi niezbêdnymi informacjami, jeœli ratownik potrafi j¹ czytaæ, ma
wp³yw nie tylko na ¿ycie i zdrowie poszkodowanego, ale te¿ na ¿ycie ratownika.
Rewers KR jest ca³kowicie pusty. Aby jak najlepiej wykorzystaæ tê przestrzeñ,
autor przygotowa³ koncepcjê modyfikacji karty. Pomo¿e to udoskonaliæ kartê,
wykorzystaæ maksymalnie zalety, jakie niesie ze sob¹ jej stosowanie. KR nie musi
byæ przeznaczona wy³¹cznie dla specjalnie wyszkolonych ratowników, jakimi s¹
stra¿acy. Autor zak³ada, ¿e karta ratownicza w najbli¿szym czasie stanie siê znacznie bardziej popularna, ¿e znaczna liczba u¿ytkowników dróg posiadaæ j¹ bêdzie w swoich samochodach. Dlatego te¿ wa¿ne jest umieszczenie na niej podstawowych, przydatnych informacji niezbêdnych dla u³atwienia niesienia pomocy,
w taki sposób, aby ka¿dy potrafi³ j¹ efektywnie wykorzystaæ.
Najrozs¹dniej jest, zamieœciæ na rewersie karty instrukcjê pomocy przedmedycznej, najwa¿niejsze numery telefonów alarmowych, instrukcjê postêpowania
podczas wypadku. Informacje te bêd¹ przydatne dla ka¿dego, kto bêdzie bra³
udzia³ w wypadku, bêdzie œwiadkiem wypadku. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w stresie jest jeszcze trudniej skupiæ siê, utrzymaæ jasnoœæ umys³u i rozs¹dnie dzia³aæ.
Ulepszona karta ratownicza bêdzie jeszcze bardziej przydatna.
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Udoskonalenie karty mo¿e pomóc tak¿e stra¿akom. Zawarcie na niej informacji o wystêpowaniu instalacji samochodowej, które stwarza dodatkowe zagro¿enie, mo¿e uchroniæ stra¿aków przed niebezpieczeñstwem, jakie mo¿e wyst¹piæ.
Chodzi g³ównie o szkodliwy i niebezpieczny czynnik R 1234 yf, który wystêpuje
w nowych systemach klimatyzacji, a tak¿e o instalacjê LPG.

Wnioski
– Z wyników ankiety wynika, ¿e stra¿acy wiedz¹, czym jest karta ratownicza, potrafiliby jej u¿yæ. Szkolenia przeprowadzone w jednostkach JRG PSP wp³ywaj¹
na stan wiedzy o KR. Niestety nie w ka¿dej jednostce takie szkolenie zosta³o
przeprowadzone. Ankietowani funkcjonariusze PSP uwa¿aj¹, ¿e karty s¹ przydatne i wspomagaj¹ dzia³ania ratownicze. Rozpowszechnianie kart, nie tylko
w jednostkach JRG, ale tak¿e w szerszym krêgu spo³eczeñstwa spowodowa³oby
zwiêkszon¹ liczbê samochodów z KR na drogach. Zebrany w pracy materia³
mo¿e byæ wykorzystany przy procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego
w JRG PSP.
– KR maj¹ istotny wp³yw na prowadzenie dzia³añ ratowniczych. Dobrze wykorzystane mog¹ zdecydowanie skróciæ czas potrzebny na uwolnienie osób poszkodowanych z pojazdu. Obecnie istniej¹cy tryb pracy stra¿aków sprawia, ¿e
system doskonalenia zawodowego mo¿e nie nad¹¿aæ za potrzeb¹ udoskonalania
technologii ratowniczych wobec pojawiaj¹cych siê nowoœci technicznych w budowie aut i towarzysz¹cych temu nowych zagro¿eñ.
– Przyczyn¹ niewielkiego stopnia rozpowszechnienia kart, mo¿e byæ równie¿
brak aktualnego aktu prawnego, który wymusza³by zaopatrzenie siê w KR ka¿dego w³aœciciela samochodu. Wszcz¹æ zatem nale¿y starania o legislacjê, która
ureguluje ten proces.
– Innym problemem jest brak wyraŸnych procedur z zakresu ratownictwa technicznego. Namiastk¹ tego mog¹ byæ algorytmy postêpowania zawarte w powiatowych planach ratowniczych. Nale¿a³oby stworzyæ takie algorytmy prowadzenia akcji z uwzglêdnieniem zastosowania KR. Schemat dzia³ania znacznie
u³atwi³by stra¿akom prawid³owe i w odpowiedniej kolejnoœci wykonywane
czynnoœci podczas uwalniania osób poszkodowanych.
– Przeprowadzenie modyfikacji KR sprawi, ¿e bêdzie ona jeszcze bardziej przydatna ni¿ dotychczas. Umieszczenie dodatkowych informacji na rewersie karty
mo¿e u³atwiæ uczestnikowi ruchu drogowego udzielenie pomocy poszkodowanemu, za spraw¹ dostêpnej instrukcji pierwszej pomocy przedmedycznej. Stra¿ak natomiast z udoskonalonej karty dowie siê, jakie w samochodzie wystêpuj¹
zagro¿enia, na przyk³ad w zwi¹zku z obecnoœci¹ w instalacji klimatyzacji niebezpiecznego czynnika ch³odz¹cego R-1234yf, instalacja LPG itp.
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Analiza porównawcza metod szacowania ryzyka
po¿arowego w obiektach budowlanych
Celem pracy by³o porównanie dostêpnych w literaturze metod szacowania ryzyka po¿arowego oraz próba okreœlenia metod najbardziej efektywnych pod
k¹tem ograniczenia ryzyka, w zale¿noœci od warunków brzegowych. Praca wskazuje tak¿e ró¿nice w podejœciu do szacowania ryzyka po¿arowego przez ro¿ne instytucje.
W pierwszej czêœci pracy scharakteryzowany zosta³ proces spalania oraz zjawisko po¿aru. Przedstawiony zosta³ tak¿e podzia³ po¿arów ze wzglêdu na wielkoœæ
(ma³e, œrednie, du¿e, bardzo du¿e), miejsce jego przebiegu (po¿ar wewnêtrzny, zewnêtrzny) oraz rodzaj pal¹cych siê materia³ów (grupy: A, B, C, D, F). Przybli¿one
zosta³y g³ówne przyczyny powstania po¿arów: naturalne (spowodowane wy³¹cznie
czynnikami przyrodniczymi) oraz antropogeniczne (zwi¹zane z dzia³alnoœci¹
cz³owieka). Szacuje siê, ¿e dzia³alnoœæ cz³owieka powoduje oko³o 94 – 97% po¿arów, przyczyny naturalne tylko 3 – 6%. Statystycznie najczêstszym czynnikiem powoduj¹cym po¿ary w Polsce to celowe podpalenia, w tym akty terroru.
W dalszej czêœci pracy zosta³y omówione czynniki maj¹ce wp³yw na zagro¿enie po¿arowe w budynkach. Mo¿na podzieliæ je na cztery grupy: warunki budowlane, zabezpieczenia techniczne, wystêpuj¹ce zagro¿enia oraz organizacja bezpieczeñstwa.
Kolejny rozdzia³ przedstawia opis wykorzystanych metod:
1. Punktowy model oceny ryzyka
2. Metoda szeœciu kroków
3. Metoda matrycy czynnika ryzyka
4. Metoda algorytmiczna
5. Metoda iloœciowej oceny ryzyka (QRA)
6. Metoda MSRP
W czêœci praktycznej zosta³o oszacowane ryzyko po¿arowe ka¿d¹ z omawianych metod na wybranym przyk³adzie obliczeniowym – budynek biurowy wysoki charakterystyczny dla centralnych dzielnic du¿ych miast. Znajduj¹ siê tam
g³ównie pomieszczenia administracyjno-biurowe, gdzie zagro¿enie stwarza obecnoœæ materia³ów ³atwozapalnych obok mo¿liwych Ÿróde³ zap³onu. Z powodu
braków w oddzieleniach przeciwpo¿arowych, potencjalny po¿ar prawdopodobnie bêdzie niekontrolowanie siê rozwija³. Na niekorzyœæ wp³ywa równie¿ brak
technicznych systemów zabezpieczeñ, takich jak system sygnalizacji po¿aru,
sta³e urz¹dzenia gaœnicze czy wentylacja przeciwpo¿arowa.

Prace dyplomowe wyró¿nione na stacjonarnych studiach I stopnia...

139

Wszystkie metody w sposób adekwatny do swojego zastosowania oceniaj¹
wielkoœæ ryzyka po¿arowego. ¯adna z nich nie jest jednak metod¹ definitywn¹.
Niektóre z nich s¹ dobrym rozwi¹zaniem dla zak³adów ubezpieczeniowych,
inne spe³niaj¹ swoj¹ funkcjê przy minimalizowaniu zagro¿enia po¿arowego.
Metody wykorzystywane przez zak³ady ubezpieczeniowe:
1. Punktowy model oceny ryzyka
Metoda analizuje zagro¿enie powstania po¿aru oraz jego rozprzestrzenianie
siê, a nastêpnie okreœla wielkoœæ prawdopodobnej maksymalnej straty. W prosty
sposób przedstawia zale¿noœæ miêdzy oszacowanym ryzykiem, a wysokoœci¹
sk³adki ubezpieczeniowej. Metoda nie jest trudna do przeprowadzenia, polega na
porównaniu parametrów budynku z tabelami. Kieruj¹c siê uzyskan¹ liczb¹ punktów, mo¿na przejœæ przez algorytm wskazuj¹cy czy ubezpieczenie mo¿e zostaæ zawarte oraz czy sk³adka ubezpieczeniowa powinna byæ zwiêkszona czy te¿ zmniejszona. Nie s¹ to czynnoœci czasoch³onne, jednak wymagaj¹ odpowiedniej wiedzy.
2. MSRP
Metoda bierze pod uwagê statystki z danego obszaru oraz szacowan¹ wartoœæ
obiektu. Skupia siê równie¿ na czynnikach maj¹cych bezpoœredni wp³yw na zagro¿enie w budynku. Pozwala okreœliæ sk³adkê ubezpieczeniow¹ oraz jej korektê
po zastosowaniu odpowiednich dzia³añ redukuj¹cych ryzyko. Jest metod¹ bardziej szczegó³owa oraz czasoch³onn¹ od punktowego modelu. Konieczne jest,
aby osoba przeprowadzaj¹ca analizê posiada³a odpowiedni¹ wiedzê z zakresu
ubezpieczeñ oraz in¿ynierii bezpieczeñstwa.
Metody skupiaj¹ce siê na redukcji zagro¿eñ:
1. Metoda szeœciu kroków
Polega ona na przejœciu przez okreœlony schemat postêpowania – poszczególne kroki. Pomaga szczegó³owo zidentyfikowaæ wystêpuj¹ce zagro¿enie dla ludzi
i mienia materialnego oraz pozwala wyznaczyæ konkretne rozwi¹zania skutkuj¹ce zmniejszeniem zagro¿eñ po¿arowych. Ocenia poprawnoœæ dzia³ania organizacyjnych oraz technicznych œrodków zabezpieczeñ. Metoda jest dosyæ czasoch³onna co œwiadczy o jej dok³adnoœci i precyzyjnoœci. Aby szacowanie ryzyka
przebieg³o w³aœciwie oraz aby wprowadzone ulepszenia przynios³y korzyœci, niezbêdna jest odpowiednia wiedza osoby przeprowadzaj¹cej analizê.
2. Metoda matrycy czynnika ryzyka
Pozwala ona okreœliæ wielkoœæ ryzyka na podstawie dwóch parametrów: prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zagro¿enia oraz przypuszczalnych szkód jakie niesie za sob¹ to zagro¿enie. Korzysta wiêc z danych statystycznych okreœlonego ob-
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szaru. Szacowanie ryzyka rozpoczyna siê od zidentyfikowania wystêpuj¹cych
zagro¿eñ po¿arowych w budynku oraz porównania ich do wczeœniej przygotowanej skali. Koñcowym etapem jest zaakceptowanie otrzymanego ryzyka b¹dŸ
okreœlenie warunków akceptacji – wskazanie konkretnych sposobów zmniejszaj¹cych potencjalne szkody. Czasoch³onnoœæ metody oraz specjalistyczne wykszta³cenie osoby przeprowadzaj¹cej analizê skutkuje w³aœciwie oszacowanym
ryzykiem oraz wprowadzeniem prawid³owych ulepszeñ zwiêkszaj¹cych bezpieczeñstwo.
3. Metoda algorytmiczna
Metoda pozwala jedynie na wstêpn¹ ocenê wielkoœci ryzyka. Efektem koñcowym jest przydzielenie obiektu do kategorii ryzyka ma³ego, œredniego b¹dŸ du¿ego. Przedstawia wskazówki na co nale¿y zwróciæ uwagê przy redukcji zagro¿eñ,
nie udziela jednak konkretnych odpowiedzi. Nie ukazuje równie¿ potencjalnych
strat spowodowanych wystêpuj¹cym zagro¿eniem. Pozytywnymi aspektami metody jest mo¿liwoœæ jej przeprowadzenia przez osoby nie posiadaj¹ce specjalistycznego wykszta³cenia oraz ma³a czasoch³onnoœæ przebiegu analizy.
4. Metoda iloœciowej oceny ryzyka
Wykorzystuje ona prawdopodobieñstwo, ¿e któreœ z zabezpieczeñ nie zadzia³a oraz skutki, jakie temu mog¹ towarzyszyæ. Metoda daje mo¿liwoœæ dopracowania zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych w taki sposób, aby ryzyko zawiera³o
siê w kryterium akceptowalnoœci oraz aby by³a to finansowo op³acalna inwestycja. Przebieg metody nie jest skomplikowany, jednak wymaga odpowiedniego
wykszta³cenia w tym zakresie. Metoda jest czasoch³onna lecz przynosi to korzyœci w poprawie bezpieczeñstwa obiektu.
Metody najbardziej skuteczne pod k¹tem ograniczenia zagro¿enia
po¿arowego
Najbardziej efektywnymi metodami pod k¹tem ograniczenia zagro¿enia po¿arowego jest metoda iloœciowej oceny ryzyka oraz metoda matrycy czynnika ryzyka. Obie wykorzystuj¹ prawdopodobieñstwo oraz skutki wyst¹pienia zdarzenia. Metody te szczegó³owo i zrozumiale wskazuj¹ sposoby ograniczenia
zagro¿enia po¿arowego.
Metoda matrycy czynnika ryzyka okreœla wystêpuj¹ce zagro¿enie po¿arowe
porównuj¹c budynek do odpowiednio przygotowanej skali. Wa¿n¹ informacj¹ s¹
dane statystyczne odnoœnie czêstoœci wystêpowania po¿arów na okreœlonym obszarze. Ukazuje wielkoœæ skutków zarówno dla ludzi jak i mienia, jakie nios¹ za
sob¹ wykryte zagro¿enia.
Iloœciowa Ocena Ryzyka dodatkowo bierze pod uwagê, ¿e jakieœ zabezpieczenie po¿arowe mo¿e nie zadzia³aæ. Pozwala okreœliæ takie rozwi¹zania, aby prawdopodobieñstwo wyst¹pienia najbardziej niekorzystnego scenariusza mieœci³o
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siê w kryterium akceptowalnoœci oraz aby wprowadzenie zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych by³o inwestycj¹ op³acaln¹.
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Opracowanie koncepcji planu przygotowania
obiektu do prowadzenia w nim dzia³añ
ratowniczych
Celem pracy jest wykonanie projektu nowego operatu ratowniczego pn. Plan
dzia³ki s³u¿¹cego poprawie dzia³añ ratowniczych w budynkach mieszkalnych.
Oczekiwanymi korzyœciami projektu s¹: poprawa stanu bezpieczeñstwa po¿arowego budynków mieszkalnych uzyskana poprzez wzmo¿enie profilaktyki po¿arowej, poprawa przygotowania operacyjnego, wsparcie dzia³añ interwencyjnych
w przypadku zaistnienia po¿aru i aktywizacja osób korzystaj¹cych z budynków
do troski o bezpieczeñstwo. Opracowanie projektowanego dokumentu poprzedza analiza przygotowania budynków do prowadzenia w nich dzia³añ ratowniczych, diagnoza stanu bezpieczeñstwa budynku i ocena mo¿liwoœci wdro¿enia
ró¿nych, proponowanych rozwi¹zañ, s³u¿¹cych poprawie zabezpieczenia obiektów i przygotowaniu operacyjnemu. Wyniki badañ pos³u¿y³y wypracowaniu zaproponowanej struktury operatu. Dokument w swym za³o¿eniu ma zobowi¹zywaæ zarówno w³aœciciela chronionego budynku jak i ratowników do dzia³añ
zapobiegawczych i przygotowuj¹cych na ewentualnoœæ zaistnienia po¿aru. Wypracowano dokument o zwartej wzorcowej strukturze, cechuj¹cy siê konkretnoœci¹ i czytelnoœci¹ przyjêtych rozwi¹zañ, ³atwy do samodzielnego sporz¹dzenia,
aktualizacji i wykorzystania praktycznego.
Projektowanie dokumentu wymaga³o badañ dla uzyskania odpowiedzi na wynikaj¹ce z za³o¿eñ nowego operatu ratowniczego problemy badawcze:
l
Czy i w jakim zakresie istnieje koniecznoœæ przygotowania obiektów mieszkalnych, a wiêc domów jednorodzinnych i wielorodzinnych do prowadzenia
w nich dzia³añ ratowniczych?
l
Czy sam dokument pozwoli odpowiednio przygotowaæ budynek do prowadzenia w nim dzia³añ ratowniczych, czy powinno siê równolegle stosowaæ
inne bierne lub czynne urz¹dzenia przeciwpo¿arowe?
l
Czy opracowywany dokument pozwoli na prawid³ow¹ identyfikacjê mieszkañ oraz szybkie ich odnalezienie?
l
Czy wypracowany Plan Dzia³ki pozwoli w ³atwiejszy sposób na dotarcie do
osób poszkodowanych?
l
Czy powsta³y operat ratowniczy u³atwi podejmowanie decyzji Kieruj¹cym
Dzia³aniami Ratowniczymi?
l
Jakie mog¹ byæ skutki finansowe wdro¿enia nowego dokumentu?
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Jakie istniej¹ mo¿liwoœci promocji i umotywowania w³aœcicieli obiektów do
wprowadzenia nowego operatu?
Uzyskanie odpowiedzi na pytania mo¿liwe by³o poprzez badania w obszarze nastêpuj¹cych zagadnieñ:
l
najczêstsze przyczyny i miejsca powstawania po¿arów w obiektach ZLIV;
l
ocena zagro¿eñ wystêpuj¹cych podczas dzia³añ ratowniczych w budynkach
ZLIV;
l
stosowalnoœæ zasad prowadzenia dzia³añ ratowniczych w budynkach mieszkalnych;
l
bezpieczeñstwo dzia³añ ratowniczych w budynkach;
l
analiza stosowanych metod organizacji i sposobów technicznego przygotowania budynków mieszkalnych do dzia³añ ratowniczych;
l
analiza operatów ratowniczych pod k¹tem przygotowania operacyjnego do
dzia³añ ratowniczych w budynkach mieszkalnych;
l
ocena wystêpuj¹cych procedur ratowniczych i zakresu ich stosowalnoœci;
l
trudnoœci wystêpuj¹ce podczas dzia³añ ratowniczych w budynkach mieszkalnych;
l
przydatnoœæ czujek po¿arowych dla zabezpieczenia mieszkañ i budynków;
l
analiza skutków braku obowi¹zku odbioru technicznego pod k¹tem bezpieczeñstwa po¿arowego budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
l
analiza przygotowania operacyjnego do dzia³añ ratowniczych w obiektach
mieszkalnych.
Nowy dokument ratowniczy ma zwiêkszyæ bezpieczeñstwo ratowników, osób
znajduj¹cych siê wewn¹trz obiektów, a tak¿e podnieœæ efektywnoœæ dzia³añ, wykonywanych przez wspó³dzia³aj¹ce podmioty ratownicze. Nale¿a³o w³aœciwie dobraæ informacje niezbêdne w dokumencie. Ich zakres uzyskano poprzez analizê
i interpretacjê wyników przeprowadzonego sonda¿u ankietowego. Na tej podstawie uznano, ¿e operat ratowniczy powinien zawieraæ:
l
schemat uk³adu pomieszczeñ konkretnego obiektu, w którym siê on znajduje,
wraz z punktem orientacyjnym operatu ratowniczego;
l
umiejscowienie potencjalnych dróg dostêpu lub ewakuacji, takich jak: okna,
balkony, tarasy i inne;
l
oznaczenie miejsc, gdzie najczêœciej przebywaj¹ ludzie, zarówno w dzieñ, jak
i w nocy;
l
oznaczenie lokalizacji wy³¹cznika pr¹du lub bezpieczników elektrycznych;
l
oznaczenie lokalizacji g³ównego zaworu gazu lub wody;
l
oznaczenie lokalizacji najbli¿szego hydrantu;
l
informacjê o materia³ach, z jakich wykonano schody oraz stropy;
l
oznaczenie miejsc sk³adowania niebezpiecznych przedmiotów wraz z ich opisem;
l
informacjê o mo¿liwoœci korzystania z prywatnych ujêæ wody;
l
oznaczenie najbli¿szego Ÿród³a wody o otwartej powierzchni lustra cieczy.
l
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Wprowadzenie nowego operatu ratowniczego pozwoli lepiej przygotowaæ budynki do prowadzenia w nich dzia³añ ratowniczych oraz mo¿e byæ zachêt¹ dla
w³aœcicieli budynków mieszkalnych do zainwestowania we w³asne bezpieczeñstwo.

G³ówne wnioski wynikaj¹ce z realizacji tematu
1. Istniej¹ce operaty ratownicze uogólniaj¹ problematykê prowadzenia dzia³añ
ratowniczych we wszystkich obiektach do jednej grupy – dzia³añ wewnêtrznych. Wprowadzenie Planu Dzia³ki pozwoli zapoznaæ ratowników ze struktur¹ obiektu oraz zasugerowaæ miejsca priorytetowych poszukiwañ
zaginionych. Dodatkowo zwiêkszy on bezpieczeñstwo osób prowadz¹cych
dzia³ania wewnêtrzne poprzez mo¿liwoœæ wczeœniejszego zapoznania siê
z obiektem. Bêdzie on wa¿nym Ÿród³em informacji dla Kieruj¹cych
Dzia³aniami Ratowniczymi, nie tylko ze wzglêdu na wzrost szybkoœci podejmowania decyzji, ale tak¿e ze wzglêdu na mo¿liwoœæ optymalizacji wielu
dzia³añ jednoczeœnie.
2. Istnieje koniecznoœæ zmiany przepisów lub wprowadzenia innego – lepszego
przygotowania operacyjnego obiektów do prowadzenia w nich dzia³añ ratowniczych. Powinno siê wprowadziæ obowi¹zek odbierania budynków mieszkalnych pod wzglêdem zabezpieczenia przeciwpo¿arowego lub stosowania
w³aœciwego operatu ratowniczego. Przyk³adem takiego dokumentu jest Plan
Dzia³ki.
3. Wypracowany zosta³ zakres poprawy przygotowania budynków mieszkalnych, poprzez instalowanie w nich ró¿nych systemów zabezpieczenia przeciwpo¿arowego, co pozwoli na zwiêkszenie bezpieczeñstwa osób w nich
przebywaj¹cych.
4. Rozszerzenie oznakowania mieszkañ w blokach mieszkalnych u³atwi ratownikom identyfikacjê swojego po³o¿enia w budynku oraz pozwoli szybciej znaleŸæ miejsce, gdzie wystêpuje zagro¿enie.
5. Zastosowanie zaleceñ instalowania inteligentnych drzwi pozwoli skróciæ do
minimum czas wejœcia do obiektu i wyniesienia osoby poszkodowanej do
strefy bezpiecznej, przy jednoczesnej redukcji zniszczeñ.
6. Zaprojektowano sposób przygotowania obiektu podnosz¹cy efektywnoœæ
dzia³añ ratowniczych poprzez oznaczenie prawdopodobnych miejsc przebywania osób o konkretnej porze dnia. Takie postêpowanie znacznie zwiêkszy
szanse odnalezienia poszkodowanych i skróci czas dotarcia do nich.
7. Opracowany i zaproponowany zosta³ Plan Dzia³ki, który pozwoli poznaæ wiêkszoœæ mo¿liwych zagro¿eñ i problemów oraz wspomóc Kieruj¹cego
Dzia³aniami Ratowniczymi w wypracowaniu odpowiednich rozwi¹zañ.
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Opracowanie prototypu urz¹dzenia imituj¹cego
dzia³anie detektora gazu podczas æwiczeñ
Na ca³ym œwiecie w procesie dydaktycznym stra¿aków prowadzi siê starania
aby warunki æwiczeñ by³y jak najbardziej zbli¿one do rzeczywistych.
Przyk³adem takich rozwi¹zañ s¹ poligony, komory dymowe, komory rozgorzeniowe, manekiny oraz wiele innych rekwizytów.
Podczas prowadzenia æwiczeñ z wyciekiem szkodliwych substancji bardzo
czêsto stosuje siê detektory gazów. W trakcie takich manewrów taktycznych stra¿ak obs³uguj¹cy urz¹dzenia detekcyjnego markuje jego zadzia³anie. W wyniku
takich dzia³añ wyznaczone strefy zagro¿enia odbiegaj¹ od ich realnych rozmiarów. Zdarza siê równie¿, ¿e rozjemca æwiczeñ ma uwagi do prowadz¹cego akcjê
ratownicz¹ w zakresie wyznaczenia stref zagro¿enia. Jest to spowodowane rozbie¿nym wyobra¿eniem co do za³o¿eñ scenariusza æwiczeñ.
Udostêpnienie stra¿akom urz¹dzeñ imituj¹cych dzia³anie detektora gazu mo¿e
przyczyniæ siê do usprawnienia ich æwiczeñ. Zastosowanie takiego rozwi¹zania
u³atwia zapamiêtanie wartoœci progowych stê¿eñ przy których poszczególne substancje mog¹ byæ szkodliwe dla zdrowia. Stra¿ak podczas takich æwiczeñ uczy siê
jak w praktyce wygl¹daj¹ strefy zagro¿enia na przyk³ad o wielkoœci 100 m2.
W celu okreœlenia stê¿enia substancji niebezpiecznej w danej odleg³oœci od
Ÿród³a wyp³ywu w tego typu urz¹dzeniach mo¿na wykorzystaæ dostêpne równania matematyczne opisuj¹ce transport cz¹stek w powietrzu. W przypadku Polski
modelowanie propagacji zanieczyszczeñ w atmosferze od kilkudziesiêciu lat
opiera siê w znacznym stopniu na klimatologicznym gaussowskim modelu smugi. Model opisany jest w Rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa w sprawie wartoœci odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu (Dz.U. z 8 stycznia 2003 r., Nr 1, poz. 12).
Celem pracy by³o stworzenie urz¹dzenia wraz z oprogramowaniem, które
w oparciu o model Gaussa okreœla stê¿enie danych substancji w zale¿noœci od
po³o¿enia detektora od miejsca wycieku. Urz¹dzenie wykorzystywane ma byæ
podczas æwiczeñ z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego w celu symulacji dzia³ania detektorów gazów. Pozwoli to na zwiêkszenie realizmu prowadzonych manewrów.
Zrealizowanie takiego projektu wymaga³o opracowania czêœci teoretycznej,
a nastêpnie skonstruowania prototypu i stworzenia do niego oprogramowania.
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W pierwszej czêœci pracy przedstawiono wiedzê pozyskan¹ z literatury polskiej oraz zagranicznej z zakresu:
l
propagacji substancji niebezpiecznych w powietrzu,
l
Ÿróde³ emisji substancji niebezpiecznych do atmosfery,
l
czynników oddzia³ywuj¹cych na dyspersjê zanieczyszczeñ w powietrzu atmosferycznym,
l
modeli rozprzestrzeniania zanieczyszczeñ,
l
stabilnoœæ atmosferyczna wed³ug Pasquilla,
l
wspó³czynników dyspersji dla obszarów miejskich i wiejskich,
l
najczêœciej stosowanych wartoœci granicznych dla substancji niebezpiecznych.
W czêœci drugiej pracy przedstawiono proces tworzenia urz¹dzenia przetwarzaj¹cego uzyskiwane dane w tym dane GPS oraz wyœwietlaj¹cego stê¿enie wybranych substancji w zale¿noœci od po³o¿enia. Sprawdzono dzia³anie prototypu
w praktyce i przedstawiono za³o¿enia æwiczeñ oraz opinie u¿ytkuj¹cych go funkcjonariuszy w pracy.
Przedstawiono zasadê dzia³ania i sposób u¿ycia modu³u GPS. Opisano modu³
– sensor orientacji, który jest jednym z najwa¿niejszych elementów prototypu.
Nastêpnie opisano zasadê pozyskiwania danych, które wykorzystywane s¹ do obliczeñ. Przedstawiono zastosowane w oprogramowaniu wzory. Opisano szczegó³owo algorytm dzia³ania aplikacji, który nastêpnie zilustrowano w formie prostego schematu.
Scharakteryzowano ograniczenia prototypu wynikaj¹ce z zastosowanych podzespo³ów oraz wykorzystanych modeli i wzorów. Nastêpnym elementem pracy
by³o opracowanie instrukcji obs³ugi w formie prostych zilustrowanych kroków.
Dostêpn¹ wiedzê z zakresu modelowania dyspersji cz¹stek w atmosferze stosowan¹ do symulacji komputerowych poddano w pracy analizie. Dokonano wyboru poszczególnych rozwi¹zañ modelowych i dostosowano tak aby osi¹gn¹æ
za³o¿enie niniejszej pracy. Zebran¹ wiedze poddano obróbce i zaimplementowano w aplikacji. Dokonano testów sprawdzaj¹cych poprawnoœæ obliczeñ ka¿dego
z zastosowanych równañ. Dziêki czemu mo¿na mieæ pewnoœæ, ¿e uzyskiwane wyniki s¹ poprawne w stopniu w jakim pozwala zastosowany model matematyczny.
W aplikacji umieszczono dane dotycz¹ce w³aœciwoœci fizyko-chemicznych
i toksycznych trzech substancji. W urz¹dzeniu zastosowano progi AEGL
w przysz³ych wersjach mo¿na rozgrzeszyæ ten zakres. Stosownym rozwi¹zaniem
by³oby wprowadzenie opcji pozwalaj¹cej na ingerencje w wy¿ej wymienione limity aplikacji.
W zwi¹zku z powy¿szym, uwzglêdniaj¹c warunki brzegowe ujête w rozdziale 4 mo¿na stwierdziæ, ¿e cel pracy zosta³ osi¹gniêty. Stworzone urz¹dzenie mo¿e
byæ wykorzystywane podczas prowadzenia æwiczeñ z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego przyczyniaj¹c siê do zwiêkszenia ich realizmu. Przy
zastosowanych rozwi¹zaniach osi¹gniêto dok³adnoœæ GPS do 3 metrów co jest
bardzo dobrym wynikiem w zakresie urz¹dzeñ cywilnych tego typu.
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Analiza przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê
w aspekcie skutecznego prowadzenia akcji
ratowniczo-gaœniczych na terenie miasta Tucholi
Celem pracy by³a ocena Ÿróde³ przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê
w aspekcie obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych. Swoim zakresem praca obejmowa³a nastêpuj¹ce zagadnienia:
l
podstawy prawne w podziale na ustawodawstwo unijne i krajowe oraz podstawy teoretyczne z zakresu przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê,
l
charakterystyka zagro¿eñ po¿arowych mog¹cych wyst¹piæ na terenie miasta
Tucholi,
l
analizê Ÿróde³ wody na potrzeby przeciwpo¿arowe badanego miasta,
l
zestawienie statystyczne po¿arów i miejscowych zagro¿eñ zaistnia³ych
w okresie badawczym 2004–2014 wraz z iloœci¹ wody zu¿ytej w akcjach ratowniczo-gaœniczych,
l
zasady obliczania iloœci wody do zewnêtrznego gaszenia po¿aru na przyk³adzie wybranego zak³adu zlokalizowanego w granicach administracyjnych badanego miasta,
l
obliczenia dotycz¹ce zapasu wody do celów przeciwpo¿arowych dla obszarów
zalesionych na terenie miasta,
l
rozwa¿enie przyk³adu przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê podczas akcji
ratowniczo-gaœniczej wraz z analiz¹ iloœci zu¿ytych œrodków gaœniczych,
l
ocenê przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê na terenie miasta Tucholi,
l
koncepcje usprawnienia przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê badanego
miasta,
l
podsumowanie i wnioski.
Za pomoc¹ wyszczególnionych zagadnieñ podjêto próbê osi¹gniecia postawionego w pracy dyplomowej celu.
Praca liczy 76 stron i zawiera 13 tabel, 16 rysunków oraz 4 za³¹czniki, natomiast bibliografia obejmuje ³¹cznie 87 pozycji.
Na podstawie przeprowadzonej analizy przeciwpo¿arowego zaopatrzenia
w wodê miasta Tucholi dokonano oceny zasobów wodnych w aspekcie obowi¹zuj¹cych aktów prawnych. Opracowano koncepcjê poprawy przeciwpo¿arowego
zaopatrzenia w wodê dla wyeliminowania stwierdzonych w pracy niedostatków.
W pracy sformu³owano równie¿ konkretne wnioski maj¹ce na celu miêdzy innymi poprawy stanu przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê na terenie miasta
Tucholi.

£ukasz WRÓBEL
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Zastosowanie proszków gaœniczych w dzia³aniach
ratowniczo-gaœniczych prowadzonych
przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹
Proszki gaœnicze s¹ œrodkiem gaœniczym powszechnie wykorzystywanym
przez jednostki ochrony przeciwpo¿arowej. W zale¿noœci od rodzaju proszku
skutecznie gasz¹ po¿ary grup B, C oraz grupy A, a proszki specjalne tak¿e po¿ary
grupy D. W dalszym ci¹gu trwaj¹ prace na ulepszaniem ich w³aœciwoœci. Jedn¹
z zalet proszków jest niska przewodnoœæ elektryczna, która pozwala gasiæ urz¹dzenia bêd¹ce pod napiêciem. Kolejn¹ z zalet s¹ ma³e szkody popo¿arowe, w porównaniu do wody, która jest najczêœciej wykorzystywanym œrodkiem gaœniczym.
Jednym z wa¿nych celów pracy sta³o siê okreœlenie odpowiedniego doboru
proszku gaœniczego w zale¿noœci od rodzaju po¿aru, ale tak¿e od mo¿liwoœci podania przy pomocy sprzêtu bêd¹cego na wyposa¿eniu Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. W ochronie przeciwpo¿arowej stosuje siê wiele rodzajów proszków gaœniczych, które okreœla siê za pomoc¹ grup po¿arów do których mog¹ byæ
zastosowane. Ponadto w pracy zosta³y okreœlone zarówno wymagania u¿ytkowe
oraz normowe dla proszków gaœniczych, a tak¿e podzia³ proszków na proszki
typu ABC, BC, jak i proszki typu D. Dla wymienionych rodzajów proszków zosta³y opisane mechanizmy gaszenia proszków dziel¹c na mechanizmy fizyczne
oraz chemiczne do których mo¿emy zaliczyæ inhibicje homofazow¹ czy heterofazow¹. Kolejnym wa¿nym punktem pracy zosta³o opisanie skutecznoœci gaszenia
w zale¿noœci od kilku parametrów m.in. wielkoœci ziaren proszku czy zasiêgu
strumienia proszku.
W nastêpnym rozdziale opisany zosta³ sprzêt gaœniczy do podawania proszków gaœniczych. W jego sk³ad mo¿emy zaliczyæ gaœnice przenoœne, przewoŸne
oraz samochody i kontenery proszkowe. Uwagê przyci¹gaj¹ samochody proszkowe, które zosta³y podzielone na samochody typowo proszkowe oraz samochody
z zastosowanym modu³em proszkowym, które coraz czêœciej trafiaj¹ do gara¿y
Jednostek Ratowniczo-Gaœniczych. Samochody te mo¿emy nazwaæ „wielozadaniowymi”. Oprócz œrodków gaœniczych, takich jak woda, œrodek pianotwórczy
posiadaj¹ tak¿e proszek gaœniczy w wiêkszych iloœciach ni¿ ma to miejsce w przypadku gaœnic przenoœnych oraz przewoŸnych. Proszek mo¿na podaæ przy u¿yciu
szybkiego natarcia.
Warto równie¿ wspomnieæ o kontenerach proszkowych, które coraz czêœciej
zastêpuj¹ samochody proszkowe. Zalet¹ takiego rozwi¹zania jest niew¹tpliwie
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wykorzystanie jednego pojazdu do kilku kontenerów, gdy¿ jeden pojazd przy
u¿yciu przyczepy mo¿e przewoziæ dwa kontenery jednoczeœnie. Poprzez urz¹dzenie za³adowcze hakowe operator mo¿e za³adowaæ dowolny kontener i udaæ siê do
wskazanego miejsca. Takie rozwi¹zanie minimalizuje koszty zwi¹zane np. z zakupem dwóch lub wiêcej samochodów oraz póŸniejszymi kosztami eksploatacji.
Kolejnym etapem pracy by³o zobrazowanie u¿ycia sprzêtu gaœniczego proszkowego przez stra¿aków. Dane statystyczne z lat 2010–2013 udostêpnione przez
KCKRiOL pozwoli³y na stworzenie tabel ukazuj¹cych m.in. udzia³ jednostek
ochrony przeciwpo¿arowej ze wzglêdu na wielkoœæ po¿aru oraz zu¿yty proszek
gaœniczy, czy te¿ u¿ycie samochodów proszkowych w po¿arach. Natomiast analizy dzia³añ ratowniczo-gaœniczych, zosta³y dobrane w ten sposób aby ukazaæ u¿ycie ka¿dego z opisanego sprzêtu do podawania proszku gaœniczego. Jedn¹ z wielu
analiz jest opisanie dzia³añ ratowniczo-gaœniczych prowadzonych przy po¿arze
magnezu oraz aluminium w Oœwiêcimiu, z której wynika, ¿e Pañstwowa Stra¿
Po¿arna nie posiada na wyposa¿eniu proszków gaœniczych typu D.
W kolejnym podrozdziale mo¿emy odczytaæ wyniki ankiety, która zosta³a
przeprowadzona w celu zdobycia informacji na temat czêstotliwoœci wykorzystania sprzêtu proszkowego w ró¿nych jednostkach ratowniczo-gaœniczych na terenie Polski. Co wa¿ne, ankieta zosta³a przeprowadzona wœród 100 stra¿aków, którzy pe³ni¹ s³u¿bê w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Pytania dotyczy³y równie¿
zakresu wiedzy dotycz¹cej podawania proszku gaœniczego na p³omieñ oraz wymogu oznaczania gaœnic, wg rozporz¹dzenia MSWiA z 27 kwietnia 2010 roku.
Warto wspomnieæ o wynikach ankiety, na podstawie których sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski. Najczêœciej wykorzystywanym sprzêtem do podawania proszku gaœniczego jest gaœnica przenoœna, a proszki gaœnicze s¹ powszechnie wykorzystywane przez stra¿. Warto zwróciæ uwagê na proces kszta³cenia. Wiêksz¹
uwagê zwróciæ na prawid³owe podawanie proszku gaœniczego na p³omieñ, gdy¿
du¿a liczba ankietowanych stwierdzi³a, ¿e nie by³a szkolona w takim zakresie.

Andrzej ¯ABA
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Analiza wykorzystania specjalistycznych Grup
Poszukiwawczo-Ratowniczych na terenie
województwa ma³opolskiego
i województw oœciennych
Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze okreœlane s¹ jako „specjalistyczne pododdzia³y ratownicze przeznaczone do realizacji zadañ poszukiwawczo-ratowniczych w nastêpstwie zaistnia³ych klêsk ¿ywio³owych, katastrof, oraz innych zdarzeñ.
W podstawowym zakresie dzia³añ poszukiwawczo-ratowniczych znajduje siê
wiele czynnoœci, takich jak: identyfikacja zagro¿eñ, okreœlenie wielkoœci miejsca
zagro¿enia, ustalenie liczby zaginionych osób oraz zabezpieczenie zagro¿onej
strefy. Bardzo wa¿nym zadaniem ratowników jest zlokalizowanie osób znajduj¹cych siê w niedostêpnych miejscach oraz dotarcie do takich osób przy pomocy sprzêtu, który posiadaj¹, a tak¿e udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzia³ania Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych to
równie¿ zabezpieczenie konstrukcji w niezbêdnym zakresie dla bezpieczeñstwa
ratowników oraz instalacji technicznych w zagro¿onym miejscu. Ratownicy powinni wykonaæ tak¿e dostêp do zlokalizowanych ofiar, niewymagaj¹cy realizacji
z³o¿onych czynnoœci rozbiórkowych przy wykorzystaniu posiadanego sprzêtu.
Specjalistyczne Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze, które spe³niaj¹ okreœlone
standardy gotowoœci, wyszkolenia oraz wyposa¿enia na podstawie wojewódzkich
planów rozwoju sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego realizuj¹ dzia³ania
poszukiwawczo-ratownicze w zakresie specjalistycznym w KSRG. W zale¿noœci
od mo¿liwoœci realizowania zadañ ratowniczych, liczebnoœci ratowników i ich
kwalifikacji oraz wyposa¿enia technicznego, GPR utrzymuj¹ gotowoœæ operacyjn¹ poziomu A I, A II, B lub C. Aby utrzymaæ gotowoœæ okreœlonego poziomu
nale¿y wype³niæ wymogi, spe³niaj¹ce wszelkie standardy w obrêbie realizowania
zadañ ratowniczych, liczebnoœci dostêpnych ratowników oraz ich kwalifikacji,
a tak¿e wyposa¿enia technicznego, okreœlonych dla danego poziomu.
Gotowoœæ operacyjn¹ dla poziomu gotowoœci C okreœla siê jako gotowoœæ do
wyjazdu z jednostki macierzystej w rejon koncentracji si³ i œrodków wchodz¹cych
w sk³ad USAR POLAND przy zachowaniu czasu alarmowania nie wiêcej ni¿ 360 minut. USAR Poland jest Grup¹ Poszukiwawczo-Ratownicz¹ utworzon¹ do dzia³añ
poza granicami kraju, któr¹ tworzy siê w dwóch wariantach organizacyjnych:
Œrednim i Ciê¿kim: typ „A” i typ „B”.
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Ma³opolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza sk³ada siê z 42 stra¿aków-ratowników oraz 8 psów ratowniczych, gdzie 3 z nich jest w gotowoœci operacyjnej
(z wyszkoleniem gruzowiskowym), a 5 w trakcie szkolenia.
Œl¹ska Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza PSP to JRG w Jastrzêbiu Zdroju, która liczy aktualnie 24 ratowników. Grupa posiada równie¿
5 certyfikowanych psów (dwa psy gruzowiskowo-terenowe, dwa psy terenowe
i jeden pies do wyszukiwania ludzkich zw³ok). [4]
Do sk³adu ³ódzkiej SGPR powo³ano 35 ratowników, w tym jednego koordynatora ratownictwa medycznego. W sk³ad grupy wchodz¹ trzy sekcje: poszukiwawcza, ratownicza oraz wysokoœciowa. W sk³adzie sekcji poszukiwawczej s¹
cztery psy ratownicze. Grupê wspiera 4-osobowa sekcja medyczna Wojewódzkiej
Stacji Ratownictwa Medycznego w £odzi.
Najczêœciej Specjalistyczne Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze w trzech omawianych województwach: ma³opolskim, œl¹skim oraz ³ódzkim w latach
2011–2014 by³y wykorzystywane do:
l
poszukiwañ terenowych,
l
katastrof budowlanych,
l
poszukiwania zw³ok.
Statystyka dzia³añ SGPR zosta³a oparta na latach 2011–2014.
Z przeprowadzonej analizy wynik³o, i¿ liczba wyjazdów SGPR-ów wzrasta
z roku na rok. Najwiêcej wyjazdów odnotowa³a SGPR Jastrzêbie Zdrój, natomiast Grupa z Nowego S¹cza najmniej. Fakt ten mo¿e wynikaæ z tego, i¿ SGPR
Jastrzêbie Zdrój znajduje siê w du¿ej aglomeracji œl¹skiej.
W niniejszej pracy in¿ynierskiej przeanalizowano stopieñ wykorzystania
SGPR-ów z województwa Ma³opolskiego, Œl¹skiego oraz £ódzkiego pod wzglêdem ró¿norodnoœci zaistnia³ych zagro¿eñ. Analiza zosta³a oparta na takich zdarzeniach jak:
l
Katastrofa budowlana Miêdzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie.
l
Poszukiwanie zaginionej osoby na terenie Beskidu ¯ywieckiego.
l
Trzêsienie Ziemi na Haiti.
Wykorzystanie SGPR-ów podczas katastrofy MTK w Chorzowie polega³o
przede wszystkim na stabilizacji konstrukcji zawalonej hali, pracy przewodników z psami przy lokalizacji ludzi pod zawaliskiem oraz zw³ok. Wykorzystano
równie¿ kamery termowizyjne do lokalizacji osób znajduj¹cych siê pod konstrukcj¹ hali. Ratownicy z SGPR-ów wykorzystywani byli tak¿e przy odgruzowywaniu miejsca katastrofy.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia w pierwszej fazie dzia³ania, ratownicy
skoncentrowali siê na rozpoznaniu zasta³ej sytuacji (jakie niebezpieczeñstwo dla
nich i poszkodowanych podczas zdarzenia powoduje zawalona konstrukcja hali).
Kolejny etap dzia³añ polega³ na doborze najbardziej optymalnego systemu stemplowania bior¹c pod uwagê konstrukcjê, uszkodzenia, oraz po³o¿enie osób uwiêzionych pod zawalon¹ konstrukcj¹ hali.
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Podczas poszukiwania zaginionej osoby na terenie Beskidu ¯ywieckiego
dzia³ania SGPR-ów polega³y na wykorzystaniu psów tropi¹cych oraz specjalistycznego sprzêtu (kamery termowizyjne, urz¹dzenia GPS z wykorzystaniem programu
BaseCAMP, który pomóg³ w poszukiwaniu lasu o powierzchni 500 ha).
Dzia³ania podjête po Trzêsieniu Ziemi na Haiti przez polskie SGPR-y polega³y przede wszystkim na przeszukiwaniu gruzów, lokalizacji uwiêzionych ludzi, wydobyciu ich spod ruin oraz udzieleniu im niezbêdnej pomocy medycznej. Obszarem ich dzia³añ by³a przede wszystkim stolica Haiti (Pap) oraz
pobliskie miejscowoœci, które zosta³y poszkodowane po przejœciu klêski ¿ywio³owej oraz wstrz¹sach wtórnych.
Du¿ym utrudnieniem dla polskich SGPR-ów by³y panuj¹ce na Haiti warunki
atmosferyczne (wysoka temperatura i du¿a wilgotnoœæ powietrza). W takich warunkach psy poszukiwawcze mog³y pracowaæ bez przerwy zaledwie 20 minut,
czyli 1/3 normalnego czasu pracy, co prowadzi³o do czêstszych ich zamian.
Polscy ratownicy zorganizowali w opuszczonym szpitalu miejskim punkt medyczny, w którym udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy 75 rannym.
Roz³o¿yli równie¿ dwa namioty potrzebne do prowadzenia ambulatorium i œwiadczenia pomocy medycznej.
Na podstawie przeprowadzonej analizy zawarto nastêpuj¹ce wnioski:
l
SGPR-y s¹ to specjalistyczne grupy, które s¹ przeznaczone przede wszystkim
do realizacji dzia³añ poszukiwawczo-ratowniczych zaistnia³ych na skutek
klêsk ¿ywio³owych, b³êdów ludzkich, katastrof oraz innych zagro¿eñ.
l
W zale¿noœci od liczebnoœci ratowników, posiadanych przez nich kwalifikacji, wyposa¿enia technicznego, mo¿liwoœci realizowania zadañ ratowniczych
SGPR-y utrzymuj¹ gotowoœæ operacyjn¹ na poziomach A I, A II, B lub C.
Na poziomie gotowoœci B s¹ grupy, które dzia³aj¹ na obszarze kraju. Natomiast grupy utrzymuj¹ce gotowoœæ operacyjn¹ C wchodz¹ w sk³ad USAR
POLAND i bior¹ udzia³ w pomocy miêdzynarodowej.
l
Wiod¹cym sprzêtem technicznym w SGPR-ach s¹ kamery wziernikowe, kamery termowizyjne, geofony, urz¹dzenia GPS oraz sprzêt do stabilizacji konstrukcji.
l
Analiza wykorzystania SGPR pokaza³a, ¿e najwiêcej wyjazdów w latach
2011-2014 odnotowano do dzia³añ poszukiwawczych zaginionych osób, jak
równie¿ do katastrof budowlanych oraz poszukiwania zw³ok.
l
Ró¿norodnoœæ wykorzystania grup przedstawi³a analiza, po której stwierdzono bardzo du¿y wachlarz dzia³añ takich jak: lokalizacja uwiêzionych osób na
gruzowisku, poszukiwanie terenowe zaginionych ludzi, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a tak¿e stabilizacja uszkodzonych konstrukcji budowlanych.
l
Kolejnym wnioskiem po analizie wykorzystania Specjalistycznych Grup
Poszukiwawczo-Ratowniczych z województwa ma³opolskiego, ³ódzkiego oraz
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œl¹skiego jest fakt, ¿e najwiêksze wykorzystanie pod wzglêdem iloœci wyjazdów zanotowa³a grupa z Jastrzêbia Zdrój.
Bior¹c pod uwagê zakres dzia³añ mo¿na stwierdziæ, ¿e ogromne znaczenie
w funkcjonowaniu grup ma posiadana przez ratowników wiedza, doœwiadczenie, oraz umiejêtnoœæ wykorzystania specjalistycznego sprzêtu i psów ratowniczych.
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Diagnoza zmian w organizacji Obrony Cywilnej
w Polsce
W obecnych dynamicznie zmieniaj¹cych siê czasach, dla zapewnienia
po¿¹danego poziomu o bezpieczeñstwa szuka siê skutecznych rozwi¹zañ w zakresie ochrony spo³eczeñstwa i nierozerwalnie zwi¹zanym z t¹ ochron¹ – ratownictwem. W ka¿dym kraju odpowiedzialnoœæ za ochronê ludnoœci ponosi w³adza
publiczna przy pomocy administracji rz¹dowej na szczeblu centralnym, jak i tej
samorz¹dowej na szczeblu lokalnym. Zapewnienie bezpieczeñstwa to tak¿e
powinnoœæ spo³eczeñstwa.
Powstaj¹ce sytuacje kryzysowe w obliczu zaistnia³ego zagro¿enia wymagaj¹
udzia³u si³ wielu podmiotów skupionych w szeregu istniej¹cych ju¿ systemów
o charakterze ochronnym i ratowniczym. Potrzebna jest, zatem koordynacja
dzia³añ w ramach jednego systemu, którego zadaniem bêdzie ochrona ludnoœci
zarówno w czasie pokoju, jak i w stanach nadzwyczajnych, w tym podczas wojny.
Jednym z wa¿niejszych elementów systemu ochrony ludnoœci jest, budz¹ca
ró¿nego rodzaju w¹tpliwoœci – Obrona Cywilna. Problemy wieloletnich zaniedbañ w jej obszarze oraz koniecznoœci poszukiwania mo¿liwie funkcjonalnych
rozwi¹zañ prawnych i organizacyjnych, w g³ównej mierze przyczyni³y siê do szerszego jej omówienia. W niniejszej pracy podjêto dzia³ania umo¿liwiaj¹ce w sposób teoretyczny i praktyczny przedstawienie problematyki dotycz¹cej obrony
cywilnej i nierozerwalnie zwi¹zanej z ni¹ ochrony ludnoœci i ratownictwa, jako
ogólnego systemu zapewniaj¹cego bezpieczeñstwo spo³eczeñstwa.
Celem pracy jest racjonalna ocena przygotowania obrony cywilnej do
wype³niania zadañ, dokonana wed³ug zobiektywizowanego kryterium, jakim s¹
wymogi prawa krajowego i miêdzynarodowego. Na potrzeby badañ rozwoju
i zmian zachodz¹cych w obronie cywilnej w ujêciu historycznym pos³u¿ono siê
analizami szerokiego zakresu literatury i aktów normatywnych.
Badanie stanu aktualnych zasobów obrony cywilnej, zarówno tych zwi¹zanych z si³ami jak równie¿ z posiadanymi przez ni¹ œrodkami, pozwoli na zobrazowanie poziomu jej obecnego rozwoju. Obranie adekwatnych potrzebom i mo¿liwoœciom celów obrony cywilnej w systemie ochrony ludnoœci pozwoli na
wskazanie metod zaspokajania jej potrzeb.
Krytyczne spojrzenie na problemy, z którymi od lat boryka siê obrona cywilna pozwoli na wskazanie przysz³ych mo¿liwych rozwi¹zañ. Celem pracy jest tak¿e prognoza poprawy zorganizowania obrony cywilnej w œwietle podejmowanej
koncepcji ustawy o ochronie ludnoœci.
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Za³o¿ono rozwi¹zanie problemów badawczych w toku prowadzonego w pracy
procesu. Wyra¿one w formie pytañ, problemami badawczymi s¹:
l
Jakim przemianom ulega³a organizacja obrony cywilnej w Polsce i jakie czynniki by³y za to odpowiedzialne?
l
Jaka jest zgodnoœæ z prawem miêdzynarodowym zmian zachodz¹cych w prawodawstwie krajowym w zakresie rozwi¹zañ dotycz¹cych obrony cywilnej?
l
Jaki jest zwi¹zek zarz¹dzania kryzysowego z obron¹ cywiln¹ na p³aszczyŸnie
realizacji zadañ ochrony ludnoœci?
l
Jaki powinien byæ kierunek przemian modernizuj¹cych obronê cywiln¹
w Polsce?
l
Jaka jest ocena polaryzuj¹ca s³abe i mocne strony obecnej obrony cywilnej
w kraju?
l
Jakie s¹ wady i zalety dotychczasowych projektów ustaw poœwiêconych
ochronie ludnoœci?
l
Jakie s¹ racjonalne przes³anki uzasadniaj¹ce koniecznoœæ istnienia i istotê
rozwi¹zañ funkcjonalnych obrony cywilnej?
Pos³u¿ono siê metod¹ badawcz¹ opart¹ przede wszystkim na analizie aktów
prawnych, pozycji ksi¹¿kowych jak równie¿ innych materia³ów piœmiennych zawieraj¹cych informacje na temat obrony cywilnej. W pracy przytoczono szereg
materia³ów legislacyjnych oraz innych dokumentów z dziedziny ochrony ludnoœci, dokonano ich opracowania, poddano je analizie oraz przeprowadzono stosowne porównania pozwalaj¹ce oceniæ ich faktyczny stan. W wyniku przeprowadzonej dyskusji, omówienia, porównañ i snucia rozwa¿añ z wykorzystaniem postêpowania dedukcyjnego wypracowano wnioski koñcowe.
Dokonano przegl¹du, tak¿e w ujêciu historycznym, rozwoju obrony cywilnej
pod k¹tem czynników determinowanych rosn¹ce potrzeby ochrony ludnoœci.
Przeprowadzona analizê stanu wymogów prawa miêdzynarodowego i krajowego
w odniesieniu do ochrony ludnoœci i obrony cywilnej. Przybli¿ono istotê aktualnych rozwi¹zañ obrony cywilnej w Polsce.
Odniesiono siê do podejmowanych w przesz³oœci prac nad ustaw¹ o ochronie
ludnoœci i obowi¹zuj¹cym obecnie jej substytutem – „Programem Ratownictwa
i Ochrony Ludnoœci na lata 2014–2020”.
W polskiej praktyce jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e bez istnienia celowej ustawy
wdro¿enie innych rozwi¹zañ jest niemo¿liwe, tym bardziej, i¿ w tym samym Programie mo¿emy przeczytaæ stwierdzenie, i¿ „Obowi¹zuj¹ca ustawa o powszechnym
obowi¹zku obrony RP oraz wynikaj¹ce z niej akty wykonawcze dotycz¹ce obrony cywilnej powstawa³y w odmiennym porz¹dku prawnym, politycznym i spo³eczno-gospodarczym i nie przystaj¹ do obecnej rzeczywistoœci”. Z tego wzglêdu mo¿na postawiæ pytanie: skoro sami autorzy Programu postuluj¹ niezbêdn¹ koniecznoœæ wprowadzenia kompleksowych rozwi¹zañ ustawowych w obszarze ochrony ludnoœci,
a przed³o¿ony przez nich Program ma ma³e szanse na realizacjê bez takiej ustawy, jaki by³ cel jego publikowania w tym momencie?

Prace dyplomowe wyró¿nione na stacjonarnych studiach II stopnia...

165

Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e system ochrony ludnoœci w Polsce stoi
u progu licznych wyzwañ. Stale poszerzaj¹cy siê zakres zagro¿eñ, niespójne, czêsto b³êdne prawo, problemy natury organizacyjnej i finansowej nie rokuj¹ najlepiej na jego dalsze funkcjonowanie. Na domiar z³ego czêsto sprawy zwi¹zane
z ochron¹ ludnoœci traktowane s¹ drugorzêdnie wobec spraw gospodarczych kraju. Czas najwy¿szy nadaæ obronie cywilnej odpowiedni¹ rangê, wykorzystaæ jej
wszystkie aktualne uprawnienia i wymogi prawne, aby w przypadku wyst¹pienia
sytuacji kryzysowej uczestniczy³a w neutralizacji zagro¿enia wiêkszym personelem, w odpowiedni sposób przygotowanych i zorganizowanych osób. Praktyka
i doœwiadczenia innych pañstw oraz w³asne zmuszaj¹ jednak do wysnucia wniosku, i¿ nie nale¿y tych kwestii lekcewa¿yæ, gdy¿ czêsto nawet dobrze przygotowany system potrafi zawieœæ w chwili wyst¹pienia nieprzewidywalnych okolicznoœci. A przecie¿ jak mówi maksyma „los nagradza przygotowanych”.
Praca jest obszerna, a wyniki badañ da³y podstawê do sformu³owania 16 interesuj¹cych wniosków koñcowych. Oto jeden z nich:
l
Obecnie istniej¹ce problemy obrony cywilnej wynikaj¹ przede wszystkim
z braku jednolitego i aktualnego aktu prawnego, który w ca³oœci podejmowa³by problematykê ochrony ludnoœci i obrony cywilnej, zapewnieniu bezpieczeñstwa mienia i œrodowiska w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu
i wojny. Nale¿y, zatem stworzyæ ustawê, która ureguluje kilkunastoletnie zaniedbania i zasypie przepaœæ, jaka z ka¿dym kolejnym rokiem dzieli rozwi¹zania œwiatowe i europejskie od rozwi¹zañ polskich. Polsce potrzebny jest
sprawny, przygotowany na wszelkie ewentualnoœci system obrony cywilnej,
który bêdzie istotnym elementem systemu bezpieczeñstwa narodowego. Powinien byæ powi¹zany z funkcjonowaniem wojska oraz form¹ realizacji powszechnego obowi¹zku obrony. Wszystkie elementy systemu, pocz¹wszy od
s³u¿b specjalnych, przez wojsko, zarz¹dzanie kryzysowe a skoñczywszy na obronie cywilnej, musz¹ siê zazêbiaæ i tworzyæ spójny system zarz¹dzania i reakcji w przypadku zagro¿eñ kryzysowych, w tym równie¿ militarnych.
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Badanie w³aœciwoœci pian ciê¿kich
wytwarzanych ze œrodków pianotwórczych
zawieraj¹cych surfaktanty kationowe
Œrodki pianotwórcze s¹ szeroko stosowane w ochronie przeciwpo¿arowej. Bogaty wachlarz tych œrodków pozwala obecnie u¿ywaæ ich w ró¿nych dziedzinach.
Podstawowym przyk³adem zastosowania œrodków pianotwórczych jest gaszenie
po¿arów grupy B, dla których mo¿na uznaæ je za niezbêdne œrodki gaœnicze.
Dziêki specyficznym w³aœciwoœciom znajduj¹ tak¿e zastosowanie przy po¿arach
grupy A, podnosz¹c skutecznoœæ gaœnicz¹ wody.
W zak³adowych stra¿ach po¿arnych dominuj¹ specyficzne œrodki do gaszenia
cieczy palnych, zarówno polarnych jak i niepolarnych. W Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej jak równie¿ w ochotniczych stra¿ach po¿arnych stosuje siê raczej œrodki
syntetyczne, poniewa¿ pozwalaj¹ na wykorzystanie samego œrodka, jego roztworu i piany do ró¿nych celów.
Obszar dla którego Pañstwowa Stra¿ Po¿arna jest zobowi¹zana zapewniæ bezpieczeñstwo jest stale zwiêkszany. Coraz czêœciej jednostki ochrony przeciwpo¿arowej musz¹ interweniowaæ w zakresie ratownictwa chemicznego i biologicznego. Wzrasta ryzyko pojawiania siê zjawisk zwi¹zanych z uwolnieniem
szkodliwych i niebezpiecznych substancji, których przyczyn¹ s¹ katastrofy, awarie, nieszczêœliwe wypadki lub celowe dzia³anie ludzi. Stra¿ po¿arna jako podmiot wiod¹cy w takich sytuacjach kryzysowych ma mo¿liwoœci podjêcia dzia³añ
odka¿aj¹cych i neutralizuj¹cych. Jest wyposa¿ona w odpowiedni sprzêt i armaturê. Posiada ubrania ochronne, chemoodporne oraz inne potrzebne elementy
ochrony indywidualnej ratowników. Ma tak¿e wypracowane odpowiednie procedury dzia³ania, dziêki którym mo¿e podj¹æ skuteczn¹ interwencjê.
W tej sytuacji powstaje pytanie czy jest mo¿liwoœæ rozszerzenia zakresu
dzia³añ w stosunku do tych sytuacji przy u¿yciu techniki pianowej. Wprowadzenie œrodków odka¿aj¹cych i neutralizuj¹cych do piany zwiêksza ich mo¿liwoœci
dzia³ania i u³atwia ich zastosowanie. Potwierdza to szereg badañ, które zosta³y
dotychczas przeprowadzone. Najprostszym wariantem technologii pianowej
by³oby dodawanie do typowych, dostêpnych œrodków pianotwórczych substancji
odka¿aj¹cych. Niestety wiêkszoœæ z dostêpnych œrodków odka¿aj¹cych to niebezpieczne i agresywne chemikalia, nierzadko silnie kwaœne, zasadowe lub utleniaj¹ce. Stwarzaj¹ one zagro¿enie dla ca³ego otoczenia w szczególnoœci dla zdrowia i ¿ycia ludzi oraz œrodowiska naturalnego.
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Istnieje jednak grupa zwi¹zków, które pomimo udowodnionych w³aœciwoœci
biobójczych i biostatycznych nie oddzia³uj¹ tak negatywnie na zdrowie ludzi czy
œrodowisko naturalne. Nale¿¹ do niej kationowe zwi¹zki powierzchniowo czynne, a w szczególnoœci czwartorzêdowe sole amoniowe. Wymagane jest jednak
sprawdzenie czy piany wytworzone z dodatkami tych substancji bêd¹ zachowywa³y swoje w³aœciwoœci na akceptowalnym poziomie.
1. Charakterystyka próbek i metoda badawcza
Do badañ wybrano koncentraty pianotwórcze, które reprezentuj¹ trzy najpowszechniej u¿ywane grupy œrodków pianotwórczych:
– Sthamex F-15 (œrodek pianotwórczy typu S),
– Finiflam A3F (œrodek pianotwórczy typu AFFF),
– Proflon FP3 (œrodek pianotwórczy typu FP).
Dodawano do nich dwa preparaty firmy Brenntag Polska Sp. z o.o., zawieraj¹ce surfaktanty kationowe o potwierdzonych w³aœciwoœciach biobójczych
i biostatycznych:
– Arquad MCB-50,
– Arquad 16-50.
Badania zosta³y wykonane metod¹ ubijania. Jest to podstawowy sposób wstêpnych pomiarów zdolnoœci pianotwórczej i trwa³oœci piany. Metoda ubijania nie
jest metod¹ znormalizowan¹, a jej wyniki nie s¹ powtarzalne. Pomimo tego w sytuacji, kiedy jedna osoba wykonuje wszystkie czynnoœci i pomiary, mo¿na uznaæ
j¹ za dobr¹ metodê porównawcz¹. Zdolnoœæ pianotwórcz¹ okreœlano na podstawie objêtoœci piany, która przeliczana by³a na wartoœæ liczby spienienia Ls.
Trwa³oœæ piany wyznaczano na podstawie czasu po³ówkowego wyciekania roztworu pianotwórczego z piany W1/2.
Badanie rozpoczyna³o siê od sporz¹dzenia próbki roztworu. Do 1 dm3 wody
wodoci¹gowej o temperaturze 20°C ±2°C w zlewce, dodawano œrodek pianotwórczy oraz preparat zawieraj¹cy kationowe zwi¹zki powierzchniowo czynne, tak
aby otrzymaæ roztwór o zadanym stê¿eniu. W drugiej czêœci odmierzano za pomoc¹ cylindra miarowego 100 cm3 roztworu i wlewano próbkê do cylindra o pojemnoœci 1000 cm3. Nastêpnie za pomoc¹ perforowanego kr¹¿ka osadzonego na
prêcie wykonywano szeœædziesi¹t ruchów posuwisto-zwrotnych z czêstotliwoœci¹
jeden ruch na sekundê, w celu wytworzenia piany w cylindrze. Ruch mieszad³em
by³ wykonywany w ten sposób, aby za ka¿dym razem kr¹¿ek mieszad³a wydostawa³ siê ponad poziom wytworzonej piany, a nastêpnie dochodzi³ do dna cylindra.
Po zakoñczeniu spieniania wyjmowano mieszad³o i uruchamiano pomiar czasu.
Odczytywano tak¿e objêtoœæ piany (Vp) z dok³adnoœci¹ do 10 cm3, któr¹ przeliczano na wartoœæ liczby spienienia (Ls), dziel¹c odczytan¹ objêtoœæ piany przez
pocz¹tkow¹ objêtoœæ roztworu (100 cm3). Czas mierzono do momentu, gdy wydzielony z piany roztwór osi¹gnie zaznaczony na cylindrze miarowym poziom
oznaczaj¹cy 50 cm3. Czas ten by³ wartoœci¹ po³ówkow¹ wytworzonej piany
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(W1/2). Procedura badawcza by³a przeprowadzona dla roztworów sporz¹dzonych bezpoœrednio przed jej wykonaniem oraz trzydzieœci minut po sporz¹dzeniu roztworów. Mia³o to na celu porównanie czy wyd³u¿ony czas, w którym surfaktanty kationowe bêd¹ reagowa³y z pozosta³ymi sk³adnikami roztworu,
wp³ynie dodatkowo na badane w³aœciwoœci piany. Dla ka¿dego œrodka pianotwórczego wykonano pomiary z dodatkiem pierwszego a nastêpnie drugiego preparatu. Pierwszy pomiar by³ wykonywany zawsze dla czystego roztworu œrodka
pianotwórczego. Kolejne 6 pomiarów odpowiada³o ka¿dej z przyjêtej zawartoœci
dodatku bazuj¹cego na kationowych zwi¹zkach powierzchniowo czynnych.
2. Analiza wyników
Uzyskane wyniki badañ pokazuj¹ wyraŸnie, ¿e dodawane do roztworów pianotwórczych preparaty wywieraj¹ negatywny wp³yw na w³aœciwoœci wszystkich
pian wytworzonych w trakcie przeprowadzonych badañ. Wp³yw ten nale¿y
t³umaczyæ zwi¹zkiem pomiêdzy anionowymi zwi¹zkami powierzchniowo czynnymi zawartymi w œrodkach pianotwórczych a surfaktantami kationowymi, które s¹ podstawowymi sk³adnikami dodatków Arquad 16-50 i Arquad MCB-50.
Reaguj¹ one ze sob¹ tworz¹c pary jonowe. Nastêpstwem tego jest zmniejszenie
iloœci pojedynczych jonów w warstwie adsorpcyjnej co w konsekwencji prowadzi
do ograniczenia gruboœci warstwy adsorpcyjnej i obni¿enia stabilnoœci piany.
W wyniku tych procesów zdolnoœæ pianotwórcza takiego roztworu ulega znacznemu pogorszeniu.
Zawartoœæ anionowych surfaktantów w œrodkach pianotwórczych ró¿nych typów jest odmienna. Dlatego te¿ poziom negatywnego oddzia³ywania na w³aœciwoœci pian wytwarzanych z ró¿nego rodzaju œrodków pianotwórczych bêdzie
inny. Potwierdzaj¹ to przeprowadzone badania. Spoœród trzech badanych œrodków pianotwórczych najwiêcej anionowych zwi¹zków powierzchniowo czynnych zawiera³ œrodek pianotwórczy typu S dlatego w tym przypadku widaæ najwiêkszy wp³yw dodawanych preparatów. Rezultaty badañ dla œrodków typu
AFFF i FP, w sk³adzie których znajduje siê zdecydowanie mniej AZPC pokazuj¹, ¿e wp³yw surfaktantów kationowych na w³aœciwoœci pian z nich wytwarzanych jest odpowiednio mniejszy.
Jest jednak mo¿liwe unikniêcie tak radykalnego pogorszenia siê w³aœciwoœci
pian wraz z zachowaniem ich w³aœciwoœci biobójczych. Mo¿na to osi¹gn¹æ poprzez zastosowanie jako g³ównego sk³adnika œrodka pianotwórczego innego typu
zwi¹zku powierzchniowo czynnego np. amfoterycznego. Dowody na to podaje
literatura [9], a tak¿e przeprowadzone badania specjalnego koncentratu pianotwórczego, w którym anionowe surfaktanty zast¹piono amfoterycznymi zwi¹zkami powierzchniowo czynnymi.
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Wnioski
Analizuj¹c otrzymane wyniki badañ, a tak¿e dostêpn¹ literaturê przedmiotu,
mo¿na wysun¹æ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Wp³yw nawet niewielkich dodatków œrodków kationowo czynnych na roztwory œrodków pianotwórczych typu S jest bardzo silny. Znacznemu obni¿eniu ulega zw³aszcza trwa³oœæ pian wytworzonych z takich mieszanin.
2. Wp³yw dodatków zawieraj¹cych kationowe zwi¹zki powierzchniowo czynne
na piany wytwarzane ze œrodków typu AFFF i FP jest znacznie mniejszy.
3. We wszystkich badanych przypadkach wiêkszy wp³yw na piany mia³ preparat
Arquad MCB-50.
4. Pogorszenie w³aœciwoœci pian wytwarzanych z badanych œrodków pianotwórczych z dodatkami preparatów zawieraj¹cych kationowe zwi¹zki powierzchniowo czynne wynika z zawartoœci surfaktantów anionowych w roztworach
œrodków pianotwórczych, dlatego te¿ mniejszy jest wp³yw na œrodki typu
AFFF i FP. Zawieraj¹ one zdecydowanie mniejsz¹ iloœæ anionowych
zwi¹zków powierzchniowo czynnych w porównaniu ze œrodkami typu S.
5. Piany typu AFFF i FP mog³yby byæ noœnikami kationowych zwi¹zków powierzchniowo czynnych u¿ywanych jako substancje biobójcze, bior¹c pod
uwagê zachowanie zdolnoœci do spieniania i niewielki spadek trwa³oœci piany.
6. Pomimo bardzo silnego wp³ywu kationowych zwi¹zków powierzchniowo
czynnych na trwa³oœæ i liczbê spienienia pian wytworzonych ze œrodka typu S,
mo¿na w przypadku zastosowania dodatku Arquad 16-50 uzyskaæ wartoœci
badanych parametrów na akceptowalnym poziomie dla piany do celów dekontaminacji.
7. Odrêbnego potwierdzenia wymaga jednak mo¿liwoœæ zachowania zdolnoœci
biobójczych surfaktantów kationowych w roztworach œrodków pianotwórczych typu AFFF i FP.
8. Zastosowanie roztworów pianotwórczych typowych œrodków z dodatkami kationowych zwi¹zków powierzchniowo czynnych tego typu o w³aœciwoœciach
biobójczych, pozwoli³oby na zmniejszenie kosztów dekontaminacji prowadzonej przy u¿yciu technik pianowych.
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Badania wp³ywu wybranych inhibitorów
na parametry wybuchu py³u drzewnego
Ponad 70% py³ów wytwarzanych oraz wykorzystywanych w procesach przemys³owych wykazuje w³aœciwoœci palne. Dynamika przebiegu wybuchu py³u,
a zatem i zakres powsta³ych skutków uwarunkowane s¹ wieloma czynnikami.
Ogó³ determinantów mo¿na klasyfikowaæ wedle czterech podstawowych kryteriów, do których nale¿¹: w³aœciwoœci py³u, charakterystyka przestrzeni wybuchowej, cechy inicjatora wybuchu oraz w³aœciwoœci wybuchowe mieszaniny. Inertowanie atmosfer wybuchowych oraz t³umienie wybuchów py³owych poprzez
wprowadzenie dodatkowego czynnika we wczesnej fazie rozwoju procesu spalania nale¿¹ do efektywnych form ochrony przed negatywnymi skutkami wybuchu. Jak wskazuje literatura przedmiotu obecnoœæ dodatków inertuj¹cych
wp³ywa bezpoœrednio na przebieg oraz dynamikê wybuchu palnych mieszanin
py³owo-powietrznych. Zwi¹zki te oddzia³uj¹c bezpoœrednio na drodze fizycznej
oraz chemicznej na cz¹stki py³u oraz p³omieñ modyfikuj¹ przebieg poszczególnych charakterystyk wybuchowoœci, na przyk³ad obecnoœæ dodatków inertuj¹cych w ob³okach py³ów skutkuje obni¿eniem wartoœci maksymalnego ciœnienia wybuchu pmax i maksymalnej szybkoœci narastania ciœnienia wybuchu
(dp/dt)max oraz podwy¿szeniem dolnej granicy wybuchowoœci czy minimalnej
energii zap³onu.
Cel g³ówny pracy stanowi³o okreœlenie zasadnoœci zastosowania wybranych
inhibitorów do t³umienia wybuchów py³u drzewnego. Jej problematyka skupia
siê wokó³ odpowiedzi na pytanie: czy oraz jeœli tak to w jakim stopniu metodyka
badania wybuchowoœci ob³oków py³ów mo¿e pos³u¿yæ do okreœlania wp³ywu wybranych inhibitorów na przebieg jego podstawowych charakterystyk. Szczegó³owe problemy badawcze pracy skupia³y siê wokó³ doboru zakresu stê¿eñ py³u
i inhibitorów, sposobów wprowadzania inhibitorów do ob³oku py³owo-powietrznego oraz metodologii opracowania uzyskanych wyników. Zakres przedmiotowy
pracy obejmuje pomiary profili ciœnienia wybuchu oraz szybkoœci narastania ciœnienia wybuchu przy ró¿nych dodatkach proszków gaœniczych i innych py³ów
o w³aœciwoœciach inhibicyjnych. Ogó³ zagadnieñ i treœci s³u¿¹cych realizacji celów niniejszej pracy dyplomowej podzielono na czêœæ teoretyczn¹ oraz eksperymentaln¹.
Czêœæ teoretyczn¹ opracowano w oparciu o metodê analizy literatury przedmiotu i syntezy. W pierwszym rozdziale dokonano wprowadzenia w tematykê
pracy oraz omówiono wybrane charakterystyki wybuchowoœci ob³oków py³ów.
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W drugim rozdziale scharakteryzowano zagro¿enia wybuchowe wystêpuj¹ce
w przestrzeniach, w których istnieje mo¿liwoœæ wytworzenia siê ob³oków
py³owo-powietrznych, przedstawiono wybrane determinanty wybuchowoœci
oraz mechanizmy oddzia³ywania inhibitorów na proces spalania i wybuchu.
W trzecim rozdziale pracy przywo³ano i omówiono dotychczasowe badania
w dziedzinie wybuchowoœci ob³oków py³ów oraz skutecznoœci stosowanych
w praktyce inhibitorów.
Badaniom eksperymentalnym poddano py³ powsta³y w wyniku cyklinowania
drewna sosnowego. Py³ sosnowy z uwagi na swoje w³aœciwoœci wybuchowe stanowi istotny czynnik zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu zarówno zasobów ludzkich jak
i materialnych wielu przedsiêbiorstw, zajmuj¹cych siê szerokorozumianym przetwórstwem drewna sosnowego, co stanowi³o g³ówne kryterium wyboru tego
py³u.
Sk³ad chemiczny oraz rozk³ad ziarnowy inhibitora stanowi¹ g³ówne determinanty mechanizmów oddzia³ywania jego drobin na cz¹stki py³u oraz propagacjê
p³omienia, od wystêpowania których w istocie uzale¿niona jest ich skutecznoœæ.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze kryteria do badañ wyselekcjonowano nastêpuj¹ce inhibitory: proszek gaœniczy FOREX C, którego podstawowy sk³adnik stanowi
wodorowêglan sodu NaHCO3, proszek gaœniczy ABC Favorit X90, którego podstawowy sk³adnik stanowi ortofosforan jednoamonowy NH4H2PO4, proszek gaœniczy BC 101 K, sk³adaj¹cy siê w g³ównej mierze z wodorowêglanu potasu
KHCO3 oraz przeciwwybuchowy py³ kamienny, którego podstawowe sk³adniki
stanowi¹ wêglan wapnia CaCO3 i wêglan magnezu MgCO3.
W celu okreœlania wp³ywu wybranych inhibitorów na wybuchowoœæ py³u sosnowego wykonano doœwiadczania z wykorzystaniem stanowiska do badañ charakterystyk wybuchowoœci ob³oków py³ów zgodnego z norm¹ PN-EN 14034. Oceny
oddzia³ywania dokonywano przy zmiennym oraz sta³ym stê¿eniu palnego py³u.
W pierwszej czêœci, na podstawie okreœlonej wczeœniej dolnej granicy wybuchowoœci (DGW), której wartoœæ wynios³a 30 g/m3, dokonywano pomiarów wp³ywu
FOREXU C na parametry wybuchowoœci py³u sosnowego w stê¿eniach 2xDGW,
4xDGW, 8xDGW oraz 12xDGW. Nastêpnie korzystaj¹c otrzymanych wyników
wybrano jedno stê¿enie py³u sosnowego (8xDGW) oraz przeprowadzono badania skutecznoœci pozosta³ych trzech inhibitorów. G³ównym determinantem doboru tego stê¿enia by³a wysoka dynamika przebiegu wybuchu oraz wysoka wartoœæ osi¹gniêtego ciœnienia. Do celów analizy wp³ywu wybranych inhibitorów na
wybuchowoœæ py³u sosnowego pos³u¿y³y dwie podstawowe charakterystyki wybuchowoœci: zarejestrowana przez aparaturê pomiarow¹ zale¿noœæ przebiegu powsta³ego w wyniku wybuchu ciœnienia od czasu oraz wykres krzywych pochodnej ciœnienia po czasie sporz¹dzone dla ka¿dego z przeprowadzonych pomiarów.
Ponadto na podstawie powy¿szych zale¿noœci wyznaczono wartoœci maksymalne
tych charakterystyk Pmax oraz (dp/dt)max, oraz wykreœlono ich wartoœæ w funkcji stê¿enia inhibitora.
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Odwo³uj¹c siê do wyników pierwszej czêœci badañ eksperymentalnych nale¿y
podkreœliæ, i¿ iloœæ FOREXU C niezbêdna do zinertowania py³u sosnowego jest
œciœle uzale¿niona od jego stê¿enia. Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e im
wiêksza wybuchowoœæ py³u sosnowego, mierzona wartoœciami Pmax oraz
(dp/dt)max, tym wiêksza iloœæ inhibitora jest niezbêdna do uniemo¿liwienia powstania jego wybuchu. Wynik pierwszej czêœci badañ eksperymentalnych wykaza³y ponadto, ¿e wartoœci maksymalnego zmierzonego ciœnienia Pmax oraz maksymalnej szybkoœci narastania ciœnienia wybuchu (dp/dt)max nie zale¿¹ liniowo
od stê¿enia badanego inhibitora.
Inhibitory poddane badaniom w drugiej czêœci wykaza³y zró¿nicowan¹ skutecznoœæ w zakresie inertowania wybuchów py³u sosnowego. Najlepsze w³aœciwoœci inhibicyjne wykaza³ proszek ABC Favorit X90, którego stê¿enie uniemo¿liwiaj¹ce powstanie wybuchu wynios³o 7,6 g/20 dm3. W porównaniu do pozosta³ych proszków gaœniczych, nawa¿ka inertuj¹ca proszku ABC Favorit X90 stanowi³a oko³o 81% stê¿enia inertuj¹cego FOREXU C oraz 49% py³u kamiennego
przeciwwybuchowego. Wysoka skutecznoœæ ortofosforanu jednoamonowego
mo¿e byæ uzasadniona przede wszystkim mechanizmem jego oddzia³ywania
podczas dynamicznego procesu spalania py³u sosnowego, niemniej jednak dokonanie szczegó³owej charakterystyki tego zagadnienia jest ci¹gle przedmiotem
wielu prowadzonych w tym zakresie badañ naukowych.
Przeprowadzone badania eksperymentalne wykaza³y, ¿e wyselekcjonowane
dodatki s¹ skutecznymi inhibitorami procesów wybuchu py³u sosnowego.
Ponadto sk³ad chemiczny inhibitora stanowi jeden z podstawowych czynników
warunkuj¹cych jego efektywnoœæ. Dodatki wykazuj¹ce w³aœciwoœci chemicznego
oddzia³ywania na p³omieñ, których obecnoœci w œrodowisku wybuchu towarzysz¹ zjawiska inhibicji homofazowej oraz heterofazowej charakteryzuj¹ siê zdecydowanie wiêksz¹ skutecznoœci¹, ni¿ œrodków, których oddzia³ywanie ogranicza siê jedynie do mechanizmów fizycznych, takich jak badany py³ kamienny
przeciwwybuchowy. Badania dowiod³y równie¿, ¿e procesy inhibicji dynamicznych reakcji spalania nie ograniczaj¹ siê jedynie do redukcji wartoœci maksymalnego ciœnienia wybuchu Pmax oraz maksymalnej szybkoœci narastania ciœnienia
wybuchu (dp/dt)max, lecz ponadto skutecznie modyfikuj¹ dynamikê i przebieg
wybranych charakterystyk wybuchowoœci. Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e otrzymane wyniki koresponduj¹ z danymi literaturowymi w zakresie szeregu skutecznoœci poszczególnych inhibitorów. Niemniej jednak ró¿nice wyznaczonych minimalnych stê¿eñ inertuj¹cych poszczególnych inhibitorów wskazuj¹ na
potrzebê prowadzenia dalszych badañ naukowych z wykorzystaniem dostêpnych
metod badawczych, z uwzglêdnieniem badañ w wiêkszych objêtoœciach i na
wiêksz¹ skalê.
Problematyka zagro¿eñ wybuchowych py³u sosnowego oraz ograniczania ich
skutków dodatkami inhibituj¹cymi jest zagadnieniem bardzo rozleg³ym. Niemniej jednak wyznaczenie sposobu oddzia³ywania wybranych inhibitorów na
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przebieg charakterystyk wybuchowoœci stanowi podstawê do prowadzenia dalszych badañ naukowych w tym zakresie.
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