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Koncepcja ochrony infrastruktury krytycznej
na lata 2015-2017
The Concept of Critical Infrastructure Protection
for the Years 2015-2017
Streszczenie
W artykule zaprezentowano koncepcjê ochrony infrastruktury krytycznej na lata
2015-2017 wynikaj¹c¹ z aktualizacji Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, jak równie¿ zakres zmian prawnych maj¹cych bezpoœredni wp³yw
na problematykê infrastruktury krytycznej. Prezentowana dyskusja stanowi
pok³osie zmian w zakresie kierowania dzia³ami administracji rz¹dowej maj¹cych
kluczowe znaczenie z perspektywy zapewnienia bezpieczeñstwa funkcjonowania
infrastruktury krytycznej.
S³owa kluczowe: Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej,
infrastruktura krytyczna koncepcja ochrony, aktualizacja, dzia³y administracji
rz¹dowej, wizja Rady Ministrów

Summary
The article presents the concept of critical infrastructure protection for the years
2015-2017 resulting from the updating of the National Program for Critical
Infrastructure Protection, as well as a range of legal solutions that have a direct
impact on critical infrastructure. Discussed solutions are the aftermath of changes in
the management of government administration of key importance from the
perspective of ensuring the protection of the critical infrastructure.
Keywords: National Program for Critical Infrastructure Protection, critical
infrastructure, concept of protection, update, departments of government, the
vision of Council of Ministers
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Wprowadzenie
Wspó³czesna koncepcja ochrony infrastruktury krytycznej opiera siê na
za³o¿eniu, i¿ ta jest realizowana w ramach systemu zarz¹dzania kryzysowego.
Szczegó³owe zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej okreœla ustawa
z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym1. Nadmieniony akt prawny, nazywany ustaw¹-matk¹ w obszarze zarz¹dzania kryzysowego, konstatuje, i¿ wizjê
Rady Ministrów w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej (OIK) w Polsce
okreœla Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK). Program ten przygotowuje Dyrektor Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa (Dyrektor RCB) we wspó³pracy z ministrami i kierownikami urzêdów centralnych
odpowiedzialnymi za systemy infrastruktury krytycznej (systemy IK) oraz z ministrami w³aœciwymi w sprawach bezpieczeñstwa narodowego. Wersja programu, przygotowana w 2011 roku, opatrzona zosta³a w ca³oœci klauzul¹ zastrze¿one, tote¿ pierwsza powszechnie dostêpna wersja ujrza³a œwiat³o dzienne w 2013
roku. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej na lata 2013-2015,
w listopadzie 2015 r., zgodnie z dwuletnim czasokresem planowania, zosta³ zaktualizowany, Jego bie¿¹ca wersja dotyczy prezentacji priorytetów, celów, wymagañ i standardów na lata 2015-2017. Równoczeœnie listopad 2015 r. wydaje siê byæ
prze³omowy dla koncepcji ochrony infrastruktury krytycznej z innych powodów. Zaprzysiê¿enie nowoutworzonego rz¹du oraz implementacja ustawy z 17 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej oraz niektórych innych ustaw2 wprowadza zmiany w zakresie odpowiedzialnoœci wybranych
ministrów odpowiedzialnych za systemy infrastruktury krytycznej. Prezentacja
zmian zawartych w Narodowym Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej,
jak równie¿ wskazanie kluczowych zmian wynikaj¹cych ze zmianie ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej, stanowi¹ przedmiot zainteresowañ poszczególnych czêœci rozwa¿añ.

1. Podstawy prawne w zakresie ochrony infrastruktury
krytycznej
Problematyka infrastruktury krytycznej i jej ochrony znalaz³a swoje odzwierciedlenie w zapisach ustawy z 26 kwietnia 2007 r.3 Precyzuje ona podstawowe definicje w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, cel tworzenia Narodowego
Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, zasady wyznaczania krajowej
i europejskiej infrastruktury krytycznej, jak równie¿ zadania w zakresie ochrony
infrastruktury krytycznej. Zadania te, obejmuj¹:
1
Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (DzU z 2007 r., nr 89, poz. 590; z 2013 r.
poz. 1166; z 2015 r. poz. 1485).
2
Ustawa z 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r., poz. 1960).
3
Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu…, op. cit.
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gromadzenie i przetwarzanie informacji dotycz¹cych zagro¿eñ infrastruktury
krytycznej,
l
opracowywanie i wdra¿anie procedur na wypadek wyst¹pienia zagro¿eñ infrastruktury krytycznej,
l
odtwarzanie infrastruktury krytycznej,
l
wspó³pracê miêdzy administracj¹ publiczn¹ a w³aœcicielami oraz posiadaczami samoistnymi i zale¿nymi obiektów, instalacji lub urz¹dzeñ infrastruktury
4
krytycznej w zakresie jej ochrony .
Poza wymienionymi elementami, ustawa sprecyzowa³a równie¿ obowi¹zki
operatorów infrastruktury krytycznej polegaj¹ce na ochronie infrastruktury poprzez przygotowanie i wdro¿enie planów ochrony infrastruktury krytycznej, a tak¿e utrzymanie w³asnych systemów rezerwowych, które zapewniaj¹ bezpieczeñstwo i podtrzymanie funkcjonowania infrastruktury do czasu jej pe³nego
odtworzenia. Równoczeœnie w ramach implementacji wymagañ dyrektywy Rady
Europy5, ustawa zobowi¹za³a tych¿e operatorów infrastruktury krytycznej do
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami
w³aœciwymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej.
Obowi¹zki w zakresie dzia³añ na rzecz infrastruktury krytycznej zdefiniowano równie¿ w odniesieniu do Dyrektora RCB oraz ministrów odpowiedzialnych
za systemy infrastruktury krytycznej oraz w³aœciwych w sprawach bezpieczeñstwa narodowego.
Nadmieniona ustawa stwarza delegacje do rozwi¹zañ szczegó³owych dotycz¹cych sposobu realizacji obowi¹zków i wspó³pracy w zakresie Narodowego
Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej przez organy administracji publicznej i s³u¿by odpowiedzialne za bezpieczeñstwo narodowe z operatorami infrastruktury krytycznej6, a tak¿e sposobu tworzenia, aktualizacji oraz struktury planów ochrony infrastruktury krytycznej opracowywanych przez operatorów tej¿e,
warunków i trybu uznania spe³nienia obowi¹zku posiadania planu odpowiadaj¹cego wymogom planu ochrony infrastruktury krytycznej7.
Poza wymienionymi elementami dotycz¹cymi infrastruktury krytycznej,
ustawa o zarz¹dzaniu kryzysowym, definiuj¹c strukturê planów zarzadzania kryzysowego na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym,
wskazuje, i¿ zawieraj¹ one8:
l

4

Ibidem, art. 6.
Dyrektywa Rady Europy 2008/114/WE z 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony
(DzU UE., L 345, 23/12/2008 P. 0075-0082).
6
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu
Ochrony Infrastruktury Krytycznej (DzU 2010 nr 83 poz. 541).
7
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury
krytycznej (DzU 2010 r. nr 83 poz. 542).
8
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.
5
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charakterystykê zagro¿eñ i ocenê ryzyka ich wyst¹pienia, w tym tych, które
dotycz¹ infrastruktury krytycznej,
l
procedury realizacji zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego, w tym
zwi¹zane z ochron¹ infrastruktury krytycznej,
l
wykaz infrastruktury krytycznej zlokalizowanej na terenie województwa, powiatu, gminy, dla których przygotowywany jest plan zarz¹dzania kryzysowego,
l
priorytety w zakresie ochrony, a tak¿e odtwarzania infrastruktury krytycznej.
Poza wymienion¹ ustaw¹ o zarz¹dzaniu kryzysowym i wydanymi na jej podstawie rozporz¹dzeniami z 30 kwietnia 2010 r., do aktów prawnych bezpoœrednio
traktuj¹cych o ochronie infrastruktury krytycznej zaliczyæ nale¿y:
1) Ustawê z 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra w³aœciwego do spraw skarbu pañstwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spó³kach
kapita³owych lub grupach kapita³owych prowadz¹cych dzia³alnoœæ w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw p³ynnych9,
2) Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z 14 lipca 2010 r. w sprawie pe³no10
mocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej ,
3) Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pe³nomocnika
11
Rz¹du do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej .
Pierwszy z przywo³anych aktów prawnych stanowi prawny typ dzia³añ na
rzecz zapewnienia bezpieczeñstwa w systemie zaopatrzenia w energiê, surowce
energetyczne i paliwa. Rozporz¹dzenie wykonawcze do dyskutowanej ustawy
okreœla szczegó³owy tryb powo³ywania i odwo³ywania pe³nomocnika do spraw
ochrony infrastruktury krytycznej. Z kolei rozporz¹dzenie w sprawie Pe³nomocnika Rz¹du do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej jest rozwi¹zaniem nowym, traktuj¹cym o wykonywaniu przez pe³nomocnika wybranych
uprawnieñ Skarbu Pañstwa w stosunku do operatora systemu elektroenergetycznego i operatora systemu przesy³owego gazu.
Prezentowane rozwi¹zania prawne nale¿a³oby uzupe³niæ o akty prawne,
w których u¿yto bezpoœredniego odniesienia do infrastruktury krytycznej12, jak
równie¿ formalno-prawnych rozwi¹zañ bran¿owych, które znajduj¹ zastosowanie w odniesieniu do obiektów, urz¹dzeñ, instalacji i us³ug uznanych za infrastrukturê krytyczn¹. Zakres podejmowanej dyskusji okreœlonej tytu³em artyku³u
l

9

Ustawa z 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra w³aœciwego do spraw skarbu
pañstwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spó³kach kapita³owych lub grupach kapita³owych prowadz¹cych dzia³alnoœæ w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw p³ynnych
(DzU z 2010 r. nr 65, poz. 404).
10
Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z 14 lipca 2010 r. w sprawie pe³nomocnika do spraw
ochrony infrastruktury krytycznej (DzU z 2010 r. nr 135, poz. 906).
11
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pe³nomocnika Rz¹du do spraw
Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (DzU z 2015 r., poz. 2116).
12
Przyk³adem mo¿e byæ tu miêdzy innymi Obwieszczenie Marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 lipca 2015 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych
(DzU z 2015 r., poz. 1229), art. 3, 4, 8 (pkt 9), 18.
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pozwala jednak rozwa¿ania na temat rozwi¹zañ bran¿owych w poszczególnych
systemach infrastruktury krytycznej pozostawiæ jako treœæ odrêbnego materia³u.

2. Wizja Rady Ministrów w zakresie zapewnienia
bezpieczeñstwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej
Koncepcja Rady Ministrów dotycz¹ca zapewnienia bezpieczeñstwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej zosta³a zaprezentowana w kolejnych wersjach
Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej13. Dyskutowany dokument okreœla zakres, cele, priorytety, zasady programu, jego adresatów, jak
równie¿ zasady identyfikacji infrastruktury krytycznej, zakres odpowiedzialnoœci poszczególnych uczestników programu, podejmowane dzia³ania na rzecz
ochrony infrastruktury krytycznej oraz ponadnarodowy wymiar. Sk³ada siê on
z kilku czêœci, obejmuj¹cych czêœæ g³ówn¹ oraz za³¹czniki. Charakterystyki czêœci Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej wydanego
w 2013 r. oraz jego zaktualizowanej wersji z 2015 r. dokonano w tabeli 1.
Tabela 1. Charakterystyka czêœci Narodowego Programu

Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Dokument

NPOIK 2013

NPOIK 2015

Dokument
g³ówny

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury
Krytycznej – dokument g³ówny
(na lata 2013-2015)

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury
Krytycznej – dokument g³ówny
(na lata 2015-2017)

Za³¹cznik nr 1 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Narodowy Program Ochrony Infrastruktury
Krytycznej. Za³¹cznik nr 1 – Charakterystyka
Krytycznej. Za³¹cznik nr 1 – Standardy
systemów infrastruktury krytycznej
s³u¿¹ce zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre
praktyki i rekomendacje
Za³¹cznik nr 2 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Narodowy Program Ochrony Infrastruktury
Krytycznej. Za³¹cznik nr 2 – Standardy
Krytycznej. Za³¹cznik nr 2 – Kryteria pozwas³u¿¹ce zapewnieniu sprawnego funkcjonolaj¹ce wyodrêbniæ instalacje i us³ugi
wania infrastruktury krytycznej – dobre
wchodz¹ce w sk³ad systemów infrastruktury
praktyki i rekomendacje
krytycznej*
Za³¹cznik nr 3 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury
Krytycznej. Za³¹cznik nr 3 – Kryteria pozwalaj¹ce wyodrêbniæ instalacje i us³ugi
wchodz¹ce w sk³ad systemów infrastruktury
krytycznej**

Nie dotyczy

*Dokument chroniony w oparciu o przepisy ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(DzU z 2010 r. nr 182, poz. 1228).
**Ibidem.
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [4] oraz [7].

13

RCB, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury 2013 oraz Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2015.
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Co do zasady, NPOIK ma stwarzaæ warunki do poprawy bezpieczeñstwa infrastruktury krytycznej w Polsce dotycz¹ce zw³aszcza:
l
zapobiegania zak³óceniom funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
l
przygotowania na sytuacje, które mog¹ niekorzystnie wp³yn¹æ na infrastrukturê krytyczn¹,
l
reagowania w przypadku dysfunkcji funkcjonowania infrastruktury krytycznej (zniszczenia lub zak³ócenia),
14
l
odtwarzania infrastruktury krytycznej .
Priorytetami programu s¹ dzia³ania na rzecz pog³êbiania wspó³pracy w relacji
publiczno-prywatnej pomiêdzy uczestnikami programu15, identyfikacja zale¿noœci, jak równie¿ dokonanie oceny ryzyka zak³ócenia funkcjonowania systemu
przez operatorów infrastruktury krytycznej we wspó³pracy z organami dokonuj¹cymi identyfikacji zagro¿eñ na poszczególnych poziomach administracji publicznej w terenie oraz s³u¿bami specjalnymi, w tym przede wszystkim z szefem
Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego.
Wœród wielu zasad programu niezmiennie najwa¿niejsze pozostaj¹ trzy, odnosz¹ce siê do: wspó³odpowiedzialnoœci16, wspó³pracy17 oraz zaufania18.
Zaktualizowany w 2015 r. NPOIK zawiera listê adresatów programu, którymi
w szczególnoœci s¹ administracja rz¹dowa, reprezentowana przez ministrów
odpowiedzialnych za systemy infrastruktury krytycznej i wojewodów, a tak¿e
operatorzy infrastruktury krytycznej. Listê potencjalnie zainteresowanych uczestników programu uzupe³niaj¹ pozosta³e podmioty gospodarcze i organizacje19,
œrodowisko naukowe i spo³eczeñstwo.
Wykaz obiektów infrastruktury krytycznej w oparciu o przyjête kryteria systemowe oraz przekrojowe sporz¹dza Dyrektor RCB. Kryteria, o których mowa,
tak¿e podlegaj¹ aktualizacji, co stanowi jeden z powodów zmieniaj¹cej siê liczby
elementów w poszczególnych systemach infrastruktury krytycznej. Liczbê elementów infrastruktury krytycznej20 w latach 2012-2015, z podzia³em na systemy,
zaprezentowano w tabeli 2.

14

Por. Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu…, op. cit., art. 5b.
R. Wróbel, Infrastruktura krytyczna i jej powszechny charakter [w:] Paradygmaty Badañ nad
bezpieczeñstwem. Zarz¹dzanie w sytuacjach kryzysowych w teorii i w praktyce, Wyd. Wy¿szej Szko³y
Bezpieczeñstwa, Poznañ 2013, s. 686-697.
16
Podzia³ odpowiedzialnoœci wynikaj¹cy z funkcji spe³nianej przez infrastrukturê krytyczn¹
– z jednej strony s³u¿ebny charakter administracji, z drugiej zaœ dzia³alnoœæ komercyjna sektora prywatnego.
17
Zbie¿ne, wzajemne, skoordynowane dzia³ania na rzecz osi¹gniêcia okreœlonego celu, pozwalaj¹ce unikaæ dublowania dzia³añ.
18
Przekonanie, ¿e powodem podejmowanych dzia³añ, jest d¹¿enie do realizacji wspólnie zdefiniowanego przez administracjê publiczn¹ i operatorów infrastruktury krytycznej celu polegaj¹cego na poprawie bezpieczeñstwa infrastruktury krytycznej.
19
W poprzedniej wersji NPOIK z 2013 r. przedsiêbiorcy.
20
Elementy infrastruktury krytycznej w rozumieniu artyku³u oznaczaj¹ obiekty, urz¹dzenia, instalacje i us³ugi uznane za infrastrukturê krytyczn¹ w oparciu o przyjête kryteria identyfikacji IK.
15
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Tabela 2. Liczba elementów infrastruktury krytycznej
w latach 2012-2015 z podzia³em na systemy
1*

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Razem

2012

186

230

60

58

1

5

2

73

20

47

0

682

2013

188

225

56

84

1

69

3

64

20

47

3

760

2014

188

162

54

85

1

67

3

63

20

44

2

689

2015

191

162

53

85

1

67

3

63

20

28

2

675

*gdzie: 1,2, (…) oznacza system, o którym mowa w art. 3, pkt 2 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu
kryzysowym.
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [3], [14] oraz [15].

Najwiêcej obiektów, urz¹dzeñ, instalacji i us³ug zaliczonych w poczet infrastruktur krytycznych na przestrzeni omawianych lat zidentyfikowano w systemie zaopatrzenia w energiê, surowce energetyczne i paliwa, zaœ najmniej w systemie zaopatrzenia w ¿ywnoœæ. Ten ostatni, obok systemu ratowniczego, s¹
systemami, w których na przestrzeni lat 2012-2015 liczba elementów infrastruktury krytycznej nie uleg³a zmianie.
Poza przypisaniem konkretnej liczby elementów infrastruktury krytycznej
do poszczególnych systemów istnieje jeszcze inne kryterium etykietowania IK.
Jej lokalizacja determinuje podzia³ elementów infrastruktury krytycznej na województwa. Przyk³adowy rejestr, w oparciu o nadmienione kryterium, obejmuj¹cy lata 2013-2014, zaprezentowano w tabeli 3.
Tabela 3. Liczba elementów infrastruktury krytycznej w latach 2013-2014 z podzia³em

kujawsko-pom.

lubelskie

lubuskie

³ódzkie

ma³opolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

œl¹skie

œwiêtokrzyskie

warm.-maz.

wielkopolskie

zachodniopom.

2013 50

33

31

12

28

40

242

14

36

18

46

76

17

15

59

40 757*

2014 45

31

28

11

24

38

221

14

34

17

41

68

15

16

47

36 686**

Razem

dolnoœl¹skie

na województwa

*W zestawieniu nie uwzglêdniono trzech obiektów zlokalizowanych poza granicami RP.
**Ibidem.
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [15].

Dyskusja dotycz¹ca infrastruktury krytycznej by³aby niepe³na bez informacji, ¿e liczba elementów infrastruktury krytycznej w systemach/województwach
mo¿e siê zmieniaæ z ró¿nych powodów, wœród których za najwa¿niejsze nale¿y
uznaæ:
l
odwo³ywanie siê operatorów IK od decyzji o uznaniu (b¹dŸ te¿ nie) administrowanego przez niego elementu za infrastrukturê krytyczn¹,
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aktualizacjê kryteriów identyfikacji,
zmiany prawne (np. zwi¹zane ze zmian¹ ministra zarz¹dzaj¹cego danym
dzia³em administracji rz¹dowej, w ramach którego rozpoznano elementy IK.
Zaprezentowane w tabeli 3 zestawienie wskazuje, i¿ jedynie w województwie
opolskim liczba elementów infrastruktury krytycznej w 2014 r. nie uleg³a zmianie wzglêdem roku poprzedniego.
Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej definiuje ministrów
kieruj¹cych dzia³ami administracji rz¹dowej odpowiedzialnych za systemy infrastruktury krytycznej. W NPOIK na lata 2013-2015 ministrów tych okreœlono gospodarzami/wspó³gospodarzami systemów infrastruktury krytycznej, niemniej
jednak NPOIK na lata 2015-2017 nie u¿ywa tego okreœlenia w odniesieniu do
nadmienionych podmiotów. Z uwagi na zakres podejmowanych przez nich inicjatyw, zostali oni nazwani koordynatorami/wspó³koordynatorami systemów
IK21. Ministrów odpowiedzialnych za systemy infrastruktury krytycznej wraz
z liczb¹ elementów IK w latach 2013-2014 zaprezentowano w tabeli 4.
l
l

Minister

Minister Gospodarki,
Minister Skarbu Pañstwa

Minister Administracji
i Cyfryzacji

Minister Finansów

Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Minister Œrodowiska

Minister Zdrowia

Minister Infrastruktury
i Rozwoju

Minister Spraw
Wewnêtrznych

Razem

Tabela 4. Ministrowie odpowiedzialni za systemy infrastruktury krytycznej
wraz z liczb¹ elementów IK w latach 2013-2014

2013

188

392

84

1

8

3

64

20

760

2014

188

322

85

1

7

3

63

20

689

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [15].

Liczbowa klasyfikacja elementów IK nadzorowanych przez ministrów odpowiedzianych za systemy infrastruktury krytycznej dokonana w tabeli 4, wskazuje, ¿e – poza jednym przypadkiem – liczba elementów IK nadzorowanych przez
danego ministra zmienia siê. Spadek znacznej liczby elementów IK pozostaj¹cych w zakresie zainteresowañ Ministra Administracji i Cyfryzacji w 2014 r.
wi¹za³ siê w g³ównej mierze z aktualizacj¹ kryteriów stosowanych w odniesieniu
do systemu ³¹cznoœci oraz spadkiem ogólnej liczby elementów uznanych za IK
w ramach tego systemu a¿ o 63 pozycje.
Operatorami infrastruktury krytycznej s¹ w³aœciciele oraz posiadacze samoistni lub zale¿ni obiektów, instalacji, urz¹dzeñ i us³ug infrastruktury krytycznej.
Mog¹ oni zarz¹dzaæ wiêcej ni¿ jedn¹ infrastruktur¹ krytyczn¹. Dla zobrazowania
21

Zobacz NPOIK 2015, s. 6, 17, 19, 20, 21, 26, 37, 42, 43, 46.
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zró¿nicowania powi¹zañ w³asnoœciowych na przyk³adzie lat 2013-2014, w tabeli 5 przedstawiono liczbê operatorów infrastruktury krytycznej w jej poszczególnych systemach.
Tabela 5. Liczba operatorów infrastruktury krytycznej w poszczególnych systemach
w latach 2013-2014
1*

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Razem

2013

27

31

5

7

1

38

3

9

19

26

3

169

2014

28

27

6

7

1

37

3

8

19

24

2

162

*gdzie: 1,2, (…) oznacza system, o którym mowa w art. 3, pkt 2 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu
kryzysowym.
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [15].

Dokonane w tabelach 2 i 5 zestawienia wskazuj¹, i¿ w systemach zawieraj¹cych du¿¹ liczbê IK, najwiêksze zró¿nicowanie w³asnoœciowe wystêpuje w systemie ratowniczym (20 elementów IK, 19 operatorów IK). Dla porównania
w 2014 roku na jednego operatora przypada³o œrednio:
l
w ramach systemu zapewniaj¹cego ci¹g³oœæ dzia³ania – 2 (ok. 1,8) elementy
IK (44 elementy IK, 24 operatorów IK),
l
w ramach systemu zaopatrzenia w wodê – 2 (ok. 1,8) elementy IK (67 elementów IK, 37 operatorów IK),
l
w ramach systemu ³¹cznoœci – 6 elementów IK (162 elementy IK, 27 operatorów IK),
l
w ramach systemu zaopatrzenia w energiê, surowce energetyczne i paliwa
– bez ma³a 7 (ok. 6,7) elementów IK (188 elementów IK, 28 operatorów IK),
l
w ramach systemu transportowego – 8 (ok. 7,9) elementów IK (63 elementy
IK, 8 operatorów IK),
l
w ramach systemu sieci teleinformatycznych – 9 elementów IK (54 elementy
IK, 6 operatorów IK),
l
w ramach systemu finansowego – 12 (ok. 12,1) elementów IK (85 elementów
IK, 7 operatorów IK).
Dzia³ania ministrów odpowiedzialnych za systemy IK – koordynatorów/wspó³koordynatorów systemów IK, podzielone zosta³y na kilka grup tj.
dzia³ania inicjuj¹ce, wykonawcze, wspieraj¹ce, konsultacyjne oraz promuj¹ce22.
Wœród dzia³añ inicjuj¹cych znajduj¹ siê te, które zwi¹zane s¹ z:
l
inicjowaniem i prowadzeniem procesu legislacyjnego aktów prawnych
maj¹cych poprawiæ funkcjonowanie systemu ochrony IK w zakresie koordynowanego systemu,
l
inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów z operatorami IK,
l
wdra¿aniem nowoczesnych technik ochrony infrastruktury krytycznej,
l
pobudzaniem do aktywnoœci uczestników programu,
22

Por. NPOIK 2015, s. 19-21.
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przygotowaniem strategii zachêcaj¹cych sektor prywatny do udzia³u w programie.
Dzia³ania wykonawcze sprowadzaj¹ siê do:
l
dokonywania oceny ryzyka zak³ócenia funkcjonowania IK w wyniku dysfunkcji,
l
dokonywania regularnych analiz i ocen skutecznoœci ochrony infrastruktury
krytycznej w danym systemie IK,
l
organizacji i obs³ugi forum IK na poziomie systemowym,
l
uczestnictwa w mechanizmie ochrony IK,
l
organizacji w ramach systemu IK szkoleñ z zakresu ochrony infrastruktury
krytycznej dla samorz¹dów i sektora prywatnego,
l
wdra¿ania systemu zarz¹dzania ci¹g³oœci¹ dzia³ania,
l
zapewniania dba³oœci o uwzglêdnienie zadañ z zakresu ochrony infrastruktury krytyczej w dzia³alnoœci podleg³ych lub podporz¹dkowanych organów,
l
wspó³pracy z innymi koordynatorami w zakresie rozpoznania wspó³zale¿noœci pomiêdzy systemami IK,
l
udzielania pomocy RCB w zakresie identyfikacji IK oraz wdra¿aniu i aktualizacji NPOIK,
l
wspó³pracy z organami, nadzoruj¹cymi element IK, jeœli ten nie znajduje siê
bezpoœrednio we w³aœciwoœci danego ministra,
Poza dzia³aniami o charakterze pobudzaj¹cym oraz stricte wykonawczymi,
ministrowie odpowiedzialni za systemy infrastruktury krytycznej s³u¿¹ wsparciem dla innych podmiotów zajmuj¹cych siê problematyk¹ infrastruktury
krytyczej. Przybiera ono postaæ:
l
wspierania RCB w budowie systemu ochrony infrastruktury krytycznej,
l
wspierania w organizacji æwiczeñ na poziomie systemu s³u¿¹cych ocenie sprawnoœci ochrony IK,
l
wspierania dzia³añ zmierzaj¹cych do odtworzenia IK.
Równoczeœnie koordynatorzy systemów IK uzgadniaj¹ plany ochrony infrastruktury krytycznej elementów pozostaj¹cych w ich w³aœciwoœci, doradzaj¹
i udzielaj¹ pomocy merytorycznej i pomocy w zakresie znalezienia ekspertów
operatorom IK oraz podejmuj¹ dzia³ania promuj¹ce. Te ostatnie dotycz¹ promowania na poziomie systemu IK programów edukacyjnych w zakresie ochrony IK
oraz dzia³añ maj¹cych na celu podnosiæ œwiadomoœæ w obszarze ochrony IK. Zadania pozosta³ych uczestników programu zosta³y zdefiniowane stanowi¹ przedmiot osobnych rozwa¿añ.
Dokonane w zaktualizowanej wersji NPOIK 2015 zmiany objê³y swoim zakresem równie¿ czêœæ zatytu³owan¹ ochrona infrastruktury krytycznej. Ochrona
tej¿e niezmiennie jest traktowana w ujêciu procesowym jako dzia³alnoœæ realizowana w powtarzanym cyklu Zaplanuj-Wykonaj-SprawdŸ-Zastosuj23, niemniej
l

23

Cykl ten znany jest równie¿ jako cykl ZWSZ, cykl PDCA (ang. Plan-Do-Check-Act) i jest popularne znany jako cykl Deminga.
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jednak w stosunku do programu z 2013 r., w bie¿¹cej wersji dokumnetu zrezygnowano z rekomendacji metody scenariuszowej wykorzystywanej do oceny ryzyka. NPOIK na lata 2015-2017 w tej czêœci programu powtarza jedynie powszechnie znane stwierdzenie, i¿ ryzyko jest funkcj¹ zagro¿enia i podatnoœci, a dzia³ania
dotycz¹ce wyboru modelu ochrony, rodzajów stosowanej ochrony oraz si³ i œrodków powinny byæ oparte na zasadzie proporcjonalnoœci – wartoœci poziomu ryzyka. Ocena ryzyka zak³ócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej dokonywana jest ka¿dorazowo w przypadku identyfikacji nowych zagro¿eñ
wp³ywaj¹cych lub mog¹cych mieæ wp³yw na IK, wraz z aktualizacj¹ planu ochrony infrastruktury krytycznej, a tak¿e wówczas, gdy niezbêdne jest zapewnienie
zgodnoœci z dokumentami rz¹dowymi.
Zaktualizowany program zawiera nowe ujêcie w obszarze podejmowanych
dzia³añ na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej. Nie sprowadzaj¹ siê one, jak
to mia³o miejsce w poprzedniej wersji do przedsiêwziêæ i procedur ochrony fizycznej, technicznej, osobowej, teleinformatycznej, prawnej, planów odtwarzania,
ale do zespo³ów dzia³añ organizacyjnych i technicznych maj¹cych na celu zapewnienie bezpieczeñstwa fizycznego, technicznego, osobowego, teleinformatycznego, prawnego elementom infrastruktury krytycznej oraz prowadz¹cych do utrzymania i odtworzenia funkcji realizowanych przez IK. Zmianê w podejœciu sposobu definiowania dzia³añ na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej, w oparciu
o analizê Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej z 2013
i 2015 r., zaprezentowano w tabeli 6.
Tabela 6. Sposób definiowania dzia³añ na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej
NPOIK 2013

NPOIK 2013

Dzia³ania ochronne
Ochrona fizyczna
Ochrona techniczna
Ochrona osobowa
Ochrona teleinformatyczna
Ochrona prawna
Plany odtwarzania

Dzia³ania na rzecz zapewnienia bezpieczeñstwa
Zapewnienie bezpieczeñstwa fizycznego
Zapewnienie bezpieczeñstwa technicznego
Zapewnienie bezpieczeñstwa osobowego
Zapewnienie bezpieczeñstwa teleinformatycznego
Zapewnienie bezpieczeñstwa prawnego
Plany ci¹g³oœci dzia³ania i odtwarzania

îród³o: opracowanie w³asne.

Jednym z filarów budowanego systemu ochrony infrastruktury krytycznej
jest wspó³praca stron zainteresowanych osi¹gniêciem wspólnego celu. Jest ona
realizowana przez wymianê wszystkich informacji, które mog¹ oddzia³ywaæ na
osi¹gniêcie zamierzonego celu, jak równie¿ utrzymanie regularnych kontaktów
pomiêdzy podmiotami zaanga¿owanymi w proces ochrony infrastruktury krytycznej. Przyjmuje siê, i¿ model wspó³pracy w ochronie infrastruktury krytycznej
wspó³tworz¹:
l
poziom strategiczny,
l
poziom operacyjny,
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poziom zarz¹dczy .
Skutecznoœæ wspó³pracy determinuje jej wystêpowanie na wszystkich poziomach systemu ochrony infrastruktury krytycznej, tote¿ wymiana informacji stanowi¹ca sedno definiowanej wspó³pracy realizowana jest w postaciach:
l
forum ochrony infrastruktury krytycznej,
l
bie¿¹cej wymiany informacji,
25
l
organizacji szkoleñ, konferencji, æwiczeñ oraz udzielania doradztwa .
Wymiana informacji w ramach forum odbywa siê z wykorzystaniem forum
krajowego, systemowego oraz regionalnego. To ostatnie ma charakter miêdzysystemowy i zbiera siê przynajmniej trzy razy w roku lub czêœciej, jeœli wyst¹pi taka
potrzeba26. Prace rozpoczête w trakcie posiedzenia forum s¹ kontunuowanie
tak¿e po jego zakoñczeniu.
Bie¿¹ca wymiana informacji odbywa siê w ramach mechanizmu ochrony infrastruktury krytycznej, którego funkcjonowanie opiera siê na wymianie informacji o zagro¿eniach, zwiêkszonym zapotrzebowaniu na us³ugi lub produkty
oraz w ramach platformy internetowej27.
W wyniku dokonanej aktualizacji programu do procesu wymiany informacji
o zagro¿eniach w³¹czono RCB jako pierwszy punkt kontaktowy w wymianie informacji pomiêdzy operatorami IK, wojewodami, koordynatorami systemów IK
oraz innymi podmiotami. Szczególny przypadek stanowi jedynie casus art. 12a
ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym, obejmuj¹cy wymianê informacji na rzecz
przeciwdzia³ania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeñ o charakterze
terrorystycznym.
Zmiany dokonane w zakresie organizacji szkoleñ, konferencji, æwiczeñ objê³y
zniesienie obowi¹zków organizatora æwiczeñ (przygotowanie planów æwiczeñ
i ich uzgadnianie, okreœlenie celu i efektu æwiczeñ, zapewnienie w³aœciwych warunków do realizacji æwiczeñ, przygotowanie dokumentacji æwiczeñ, zapewnienie œrodków finansowych, przekazanie Dyrektorowi RCB zatwierdzonego sprawozdania z æwiczeñ) oraz za³o¿eñ okreœlaj¹cych miêdzy innymi cele i efekty,
zakres æwiczeñ, formê/rodzaj/zasiêg, miejsce przeprowadzenia, harmonogram,
termin, zakres dokumentacji28.
l

24

Poprzednia wersja programu zawiera³a dwa poziomy: strategiczny oraz operacyjny.
Por. R. Wróbel, I. Kulik, Gra decyzyjna w przygotowaniu podmiotów ochrony infrastruktury
krytycznej [w:] Pi¹tek Z., Truchan J. (red.), Technologie w ochronie infrastruktury krytycznej – zewnêtrznego pañstwa Unii Europejskiej, Wyd. Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych, Szczytno 2013,
s. 199-210.
26
Przynajmniej raz w roku forum wojewódzkie musi zebraæ siê w pe³nym sk³adzie – w pozosta³ych
przypadkach spotkania mog¹ mieæ charakter tematyczny lub bran¿owy.
27
Nadmieniona platforma z jednej strony spe³nia funkcjê platformy wymiany informacji o zagro¿eniach i podatnoœci, z drugiej zaœ platformy opracowania wytycznych do strategii i rozwi¹zañ zmniejszaj¹cych ryzyko zak³ócenia funkcjonowania IK.
28
Por. R. Wróbel, Multimedialny Trening Decyzyjny w kontroli przygotowania podmiotów ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce [w:] J. Stawnicka, M. Woszczatyñski, M. Walancik(red.),
Wspó³czesne wyzwania dla bezpieczeñstwa narodowego, Wyd. Naukowe Wy¿sza Szko³a Biznesu
w D¹browie Górniczej, D¹browa Górnicza 2015.
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Zaktualizowany program przedstawia równie¿ plan dzia³añ na lata 2015-2017
o charakterze organizacyjno-prawnym, technicznym oraz edukacyjnym i szkoleniowym. Plan ten zaprezentowano w tabeli 7.
Tabela 7. Rola wybranych podmiotów w planie dzia³añ na lata 2015-2017
Rodzaj
dzia³añ

Rola podmiotu
Zadanie

RCB

Koordynatorzy Operatorzy
systemów IK
IK

Wojewoda

Dzia³ania Opracowanie procedur prowadzenia
organizakontroli i audytów wewnêtrznych
cyjnoOpracowanie metodyki oceny ryzy-prawne
ka zak³ócenia funkcjonowania IK
i identyfikacji zale¿noœci miêdzy systemami IK

Wiod¹cy

Wspieraj¹cy

Wspieraj¹cy Nie dotyczy

Wiod¹cy

Wspieraj¹cy

Wspieraj¹cy Nie dotyczy

Opracowanie procedury komunikacji w przypadku wyst¹pienia
zagro¿eñ dla IK

Wiod¹cy

Wspieraj¹cy

Wspieraj¹cy Nie dotyczy

Dzia³ania
Uruchomienie grup roboczych do
techniczne opracowania minimalnych standardów w zakresie zapewnienia
bezpieczeñstwa IK

Wiod¹cy

Nie dotyczy

Wspieraj¹cy Nie dotyczy

Weryfikacja skutecznoœci metodyki
identyfikacji obiektów IK

Wiod¹cy

Wspieraj¹cy

Wspieraj¹cy Nie dotyczy

Uruchomienie bazy danych o incydentach w obiektach IK

Wiod¹cy

Nie dotyczy

Wspieraj¹cy Wspieraj¹cy

Uruchomienie platformy szkoleniowej dla operatorów IK i administracji
publicznej

Wiod¹cy

Nie dotyczy

Nie dotyczy Nie dotyczy

Dzia³ania
Opracowanie programu szkolenia
edukacyj- podstawowego z zakresu ochrony IK
ne i szko- oraz przygotowanie materia³ów dyleniowe daktycznych do samokszta³cenia dla
operatorów IK i administracji publicznej

Wiod¹cy

Wspieraj¹cy

Wspieraj¹cy Nie dotyczy

Opracowanie i wydawanie broszur
Wiod¹cy
informacyjnych oraz poradników Wspieraj¹cy
z zakresu ochrony IK dla operatorów Wspieraj¹cy
IK i administracji publicznej
n/d

Wspieraj¹cy

Wspieraj¹cy Nie dotyczy

Przeprowadzenie pilota¿owych æwiczeñ z zakresu ochrony IK w jednym
z obiektów IK

Wspieraj¹cy

Wspieraj¹cy Nie dotyczy

Wiod¹cy

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [7].

Program dokonuje równie¿ niewielkich korekt w zakresie zakresu dzia³añ
ochronnych infrastruktury krytycznej wykonywanych w ramach Europejskiego
Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Niezmiennie najwa¿niejszym
elementem pozostaje dyrektywa w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony, instrumenty finansuj¹ce dzia³ania z zakresu ochrony infrastruktury krytycz-
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nej29 oraz koncepcja wspó³pracy z pañstwami trzecimi. Zadania w zakresie
ochrony IK, zak³adaj¹ce wspó³pracê z innymi krajami i organizacjami miêdzynarodowymi, posiadaj¹ Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, koordynatorzy systemów IK oraz organy administracji
lokalnej.
Za koordynacjê wdro¿enia programu odpowiada Dyrektor RCB, który w cyklu corocznym przedstawia Radzie Ministrów ocenê skutecznoœci programu,
uwzglêdniaj¹c przy tym informacje otrzymane od ministrów odpowiedzialnych
za systemy IK oraz wojewodów. Nadmieniona ocena skutecznoœci programu
obejmuje takie mierniki, jak:
1) zatwierdzone plany ochrony IK,
2) audyty stanu ochrony IK,
3) zmiany strukturalne i bud¿etowe,
4) æwiczenia z udzia³em s³u¿b ratowniczych i ochronnych30.
Dyskusja nad zakresem zmian w Narodowym Programie Ochrony Infrastruktury Krytyczej nie by³aby kompletna bez komentarza dotycz¹cego za³¹czników
do dokumnetu g³ównego. Jak wynika z analizy treœci zawartych w tabeli 1, dotychczasowy za³¹cznik nr 1 – Charakterystyka systemów infrastruktury krytycznej
zosta³ wycofany, a w jego miejsce przesuniêto zaktualizowan¹ wersjê dotychczasowego za³¹cznika nr 2 – Standardy s³u¿¹ce zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje. Zmiany, które
wprowadzono, poszerzaj¹ znacznie zakres praktyk i rekomendacji o:
l
najwa¿niejsze rekomendacje dotycz¹ce zapewnienia bezpieczeñstwa wszystkich typów,
l
elementy systemu zarz¹dzania ci¹g³oœci¹ dzia³ania w czêœci poœwiêconej planom ci¹g³oœci dzia³ania i odbudowy,
l
szacowanie ryzyka.
Szczególne znaczenie, w aspekcie zapewnienia bezpieczeñstwa infrastruktury
krytycznej, maj¹ plany ci¹g³oœci dzia³ania sk³adaj¹ce siê z planów zarz¹dzania
kryzysowego, planów/procedur awaryjnych zogniskowanych na przywróceniu/wznowieniu dzia³ania procesów i zasobów po wyst¹pieniu awarii oraz planów/procedur odtworzenia utraconych zasobów. Plan odtwarzania tych ostatnich, maj¹c na uwadze ró¿ne przyczyny zniszczenia zasobów, powinien
uwzglêdniaæ te¿ ró¿ne warianty ich obudowy, niezale¿nie, czy dotyczy to ludzi,
lokalizacji, technologii, informacji czy ³añcuchach dostaw.
Ocena ryzyka s³u¿y okreœleniu standardów ochrony IK i ustaleniu priorytetów dzia³añ dlatego te¿ powinna zostaæ wykonana w sposób staranny. Podejœcie
procesowe w ochronie infrastruktury krytycznej wymaga w pierwszej kolejnoœci
29

Program „Zapobieganie, gotowoœæ i zarz¹dzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka
dla bezpieczeñstwa” – CIPS w latach 2007–2013 oraz instrument „Fundusz Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego” – ISF w latach 2014-2020.
30
NPOIK 2015, s. 47.
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przeprowadzenia analizy wp³ywu zdarzenia na biznes (analiza BIA31). Jej przeprowadzenie przyczynia siê do szacowania ryzyka w sposób rzetelny, które mo¿e
obejmowaæ elementy metodyki zaprezentowanej w normie ISO 3100032. Przeprowadzenie analizy BIA oraz szacowania ryzyka nale¿y wykonywaæ, realizuj¹c
kolejno takie kroki, jak:
1) identyfikacja procesów zachodz¹cych w organizacji,
2) identyfikacja procesów krytycznych,
3) okreœlenie zasobów,
4) identyfikacja zagro¿eñ oraz podatnoœci,
5) analiza ryzyka,
6) ewaluacja ryzyka33.
Zaprezentowane podejœcie w przygotowywaniu dzia³añ sprzyja niezak³óconej
realizacji procesów krytycznych organizacji.

3. Zakres zmian w nadzorze wybranych systemów
infrastruktury krytycznej
Kluczow¹ rolê w budowie systemu ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce odgrywaj¹ ministrowie odpowiedzialni za systemy IK. Zakres ich dzia³añ
w poszczególnych obszarach szczegó³owo definiuje NPOIK. Przywo³any dokument, zarówno w wersji z 2013, jak i 2015 roku dookreœli³ z nazwy ministrów
koordynatorów/wspó³koordynatorów systemów IK, niemniej jednak nowe ustalenia w zakresie zarz¹dzania dzia³ami administracji rz¹dowej wprowadzaj¹ nieco
zmian. Ustawa z 17 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o dzia³ach administracji
rz¹dowej oraz niektórych innych ustaw34 zmienia w kilku przypadkach ministra
zarz¹dzaj¹cego danym dzia³em administracji rz¹dowej. Maj¹c powy¿sze na uwadze, dla uporz¹dkowania dyskutowanej kwestii w pierwszej kolejnoœci, w tabeli 8
zaprezentowano ministrów rz¹du odgrywaj¹cych kluczow¹ rolê w ochronie
elementów infrastruktury krytycznej, zarz¹dzane przez nich dzia³y administracji
publicznej oraz prawne podstawy dzia³ania.
Analizuj¹c zestawienie dokonane w tabeli 8, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w nowoutworzonym rz¹dzie powo³ano Ministra Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej,
któremu powierzona zarz¹dzanie dzia³ami gospodarka morska, rybo³ówstwo
oraz ¿eglugê œródl¹dow¹, a tak¿e Ministra Energii. Ten ostatni zarz¹dza dzia³ami
energii i gospodarki z³o¿ami kopalin.

31

BIA – ang. Business Impact Analysis.
Norma PN-ISO 31000:2012 opracowana przez Komitet Techniczny (KT) nr 6 do spraw Systemów Zarz¹dzania i zatwierdzona przez Prezesa PKN 27 lutego 2012 r. jest dos³ownym t³umaczeniem
Normy Miêdzynarodowej 31000:2009. Norma PN-ISO 31000:2012 jest dedykowana organizacjom podejmuj¹cym dzia³ania wi¹¿¹ce siê z ryzykiem, zmuszonym do zarz¹dzania nim.
33
NPOIK 2015, s. 126.
34
Ustawa z 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o dzia³ach…, op. cit.
32
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Tabela 8. Ministrowie odgrywaj¹cy kluczow¹ rolê w ochronie elementów infrastruktury
krytycznej, zarz¹dzane przez nich dzia³y oraz prawne podstawy dzia³ania
Minister

Zarz¹dzany dzia³

Minister
Skarbu
Pañstwa

Skarb Pañstwa

Minister
Energii

– Energia
– Gospodarka

z³o¿ami kopalin

Minister
Cyfryzacji

Informatyzacja1)

Minister
Finansów

– Bud¿et
– Finanse

publiczne

Podstawa prawna

1) Rozporz¹dzenie RM z 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia
Ministerstwa Skarbu Pañstwa (DzU z 1999 r., nr 91, poz. 1023).
2) Rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z 17 listopada 2011 r.
w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra Skarbu Pañstwa (DzU z 2015 r., poz. 1902).
3) Zarz¹dzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z 20 wrzeœnia 2013 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Pañstwa
(M.P. z 2013 r., poz. 761).
1) Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2015 r. w sprawie
utworzenia Ministerstwa Energii (DzU z 2015 r., poz. 2075).
2) Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z 9 grudnia 2015 r.
w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra Energii
(DzU z 2015 r., poz. 2087).
1) Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 listopada 2015 r.
w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra Cyfryzacji
(DzU z 2015 r., poz. 1910).
2) Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z 9 grudnia 2015 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego zakresu
dzia³ania Ministra Cyfryzacji (DzU z 2015 r., poz. 2090).
3) Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2015 r. w sprawie
utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji (DzU z 2015 r., poz. 2077).
1) Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 3 grudnia 2015 r. w sprawie
utworzenia Ministerstwa Finansów (DzU z 2015 r., nr 91,
poz. 1021).

– Instytucje

finansowe

Minister
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Minister
Œrodowiska

1) Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 listopada 2015 r.
w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (DzU z 2015 r., poz. 1906).
2) Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 20 listopada 2015 r. w sprawie
przekszta³cenia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi2)
(DzU z 2015 r., poz. 1945).
1) Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 listopada 2015 r.
Gospodarka
w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra Œrodowiska
wodna
(DzU z 2015 r., poz. 1904).
Œrodowisko
2) Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z 9 grudnia 2015 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego zakresu
dzia³ania Ministra Œrodowiska (DzU z 2015 r., poz. 2095).
1)
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 26 paŸdziernika 1999 r.
Zdrowie
w sprawie utworzenia Ministerstwa Zdrowia (Dz. U. z 1999 r.,
Dz. U. nr 91, poz. 1018).
2) Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 listopada 2015 r.
w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra Zdrowia
(DzU z 2015 r., poz. 1908).
1) Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 listopada 2015 r.
Budownictwo,
w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra Infrastruktury
planowanie
i Budownictwa (Dz. U. 2015, poz. 1907)
i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo3)

– Rolnictwo
– Rozwój wsi
– Rynki rolne
–
–

Minister
Zdrowia

–

Minister
Infrastruktury
i Budownictwa

–
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Minister

Zarz¹dzany dzia³

–
–

Minister Spraw
Wewnêtrznych
i Administracji

–
–
–

Minister
Gospodarki
Morskiej
i ¯eglugi
Œródl¹dowej

–
–
–
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Podstawa prawna

2) Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2015 r. w sprawie
£¹cznoœæ
utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
Transport
(DzU z 2015 r., poz. 2080).
3) Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 9 grudnia 2015 r. zmieniaj¹ce
rozporz¹dzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa (DzU z 2015 r., poz. 2094).
4) Zarz¹dzenie nr 151 Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa (M.P. poz. 1303).
1)
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 17 listopada 2015 r.w sprawie
Administracja
szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra Spraw Wewnêtrznych
publiczna5)
i Administracji (DzU z 2015 r., poz. 1897).
Sprawy
2) Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 20 listopada 2015 r. w sprawie
wewnêtrze
utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji
Wyznania religij(DzU z 2015 r., poz. 1946).
ne oraz mniejszo- 3) Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2015 r. w sprawie
œci narodowe
przekszta³cenia Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji
i etniczne
(DzU z 2015 r., poz. 2079).
4) Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 9 grudnia 2015 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji (DzU z 2015 r., poz. 2088).
5) Zarz¹dzenie nr 152 Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnêtrznych
i Administracji (DzU z 2015 r., poz. 1294).
6) Zarz¹dzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z 26 stycznia 2016 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu
Spraw Wewnêtrznych i Administracji (DzU z 2016 r., poz. 91).
1)
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2015 r w sprawie
Gospodarka
utworzenia Ministerstwa Minister Gospodarki Morskiej i ¯eglugi
morska6)
Œródl¹dowej (DzU z 2015 r., poz. 2078).
7)
Rybo³ówstwo
2) Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z 9 grudnia 2015 r.
¯egluga
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego zakresu
œródl¹dowa
dzia³ania Ministra Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej
(DzU z 2015 r., poz. 2091).
4)

1)

Informatyzacja obejmuje tak¿e sprawy komunikacji. Ministerstwo Cyfryzacji bêdzie zarz¹dza³o najwa¿niejszymi rejestrami, za które dotychczas odpowiada³o Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
2)
Przekszta³cenie, o którym mowa w ust. 1, polega na wy³¹czeniu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, obs³uguj¹cego dotychczas sprawy dzia³ów rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybo³ówstwo, komórek organizacyjnych obs³uguj¹cych sprawy dzia³u rybo³ówstwo oraz pracowników obs³uguj¹cych ten
dzia³.
3)
Przejête od dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
4)
£¹cznoœæ przeniesiono z doczasowego MAiC. £¹cznoœæ obejmuje tylko sprawy poczty.
5)
Poza sprawami dzia³u administracja publiczna w zakresie geodezji i kartografii, które „przekazano” do
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
6)
Gospodarka morska i ¿egluga œródl¹dowa przejête od dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju.
7)
Dotychczas w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
îród³o: opracowanie w³asne.

Równoczeœnie istotne zmiany wprowadzono w zakresie dzia³ania ministrów:
Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Cyfryzacji, Infrastruktury i Budownictwa. Temu pierwszemu, po czteroletniej przerwie ponownie oddano sprawy administracji publicznej z wy³¹czeniem spraw geodezji i kartografii, które od

Zeszyty Naukowe SGSP nr 57 (1) 2016

24

7 grudnia 2015 r. le¿¹ w gestii Ministra Infrastruktury i Budownictwa, a tak¿e
dzia³ wyznania religijne oraz mniejszoœci narodowe i etniczne. Minister Cyfryzacji zarz¹dza od 9 grudnia 2015 r. jedynie dzia³em informatyzacja, mimo i¿ pierwsza wersja rozporz¹dzenia w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra
Cyfryzacji z 17 listopada 2015 r. ministrowi temu powierza³a tak¿e kierowanie
dzia³em ³¹cznoœæ. Ostatecznie dzia³em tym zarz¹dza Minister Infrastruktury
i Budownictwa, przy czym dzia³ ³¹cznoœæ obejmuje wy³¹cznie sprawy poczty
(a nie jak do 17 listopada 2015 r. sprawy poczty i telekomunikacji). Uwzglêdniaj¹c klasyfikacjê odpowiedzialnoœci zdefiniowan¹ w Narodowym Programie
Ochrony Infrastruktury Krytycznej z 2013 i 2015 r., jak równie¿ now¹ koncepcjê
Rady Ministrów w zakresie odpowiedzialnoœci za poszczególne dzia³y administracji publicznej, w tabeli 9 dokonano zestawienia ministrów odpowiedzialnych
za systemy infrastruktury krytycznej wraz z propozycj¹ zmian, które powinny
byæ naturaln¹ konsekwencj¹ przyjêcia ustawy o zmianie ustawy o dzia³ach
administracji rz¹dowej oraz niektórych innych ustaw.
Tabela 9. Ministrowie odpowiedzialni za systemy infrastruktury krytycznej
w dokumentach i przepisach prawa
Minister odpowiedzialny za system infrastruktury krytycznej
Minister wg NPOIK
2013

Minister wg NPOIK
2015

Minister w œwietle
przepisów prawa

Rekomendowana zmiana

– Minister Gospodarki – Minister Gospodarki – Minister w³aœciwy
ds. energii
– Minister Skarbu
– Minister Skarbu
Pañstwa
–
Minister w³aœciwy
– Pañstwa

– Minister Energii
– Minister Skarbu

Minister Administracji
i Cyfryzacji
Minister Administracji
i Cyfryzacji
Minister Finansów

Minister Administracji
i Cyfryzacji
Minister Administracji
i Cyfryzacji
Minister Finansów

Minister Infrastruktury
i Budownictwa
Minister Cyfryzacji

Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

– ds. skarbu pañstwa
Minister w³aœciwy
ds. ³¹cznoœci
Minister w³aœciwy
ds. informatyzacji
Minister w³aœciwy
ds. finansów
Minister w³aœciwy
ds. rolnictwa

Pañstwa

Minister Finansów
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

– Minister Œrodowiska – Minister Œrodowiska – Minister w³aœciwy
– Minister Œrodowiska
– Minister Administracji – Minister Administracji ds. œrodowiska
– Minister Spraw
i Cyfryzacji
i Cyfryzacji
– Minister w³aœciwy ds. adWewnêtrznych
Minister Zdrowia

Minister Zdrowia

ministracji publicznej
Minister w³aœciwy
ds. zdrowia

i Administracji
Minister Zdrowia

Minister Transportu,
Budownictwa
i Gospodarki Morskiej

Minister Infrastruktury
i Rozwoju

– Minister w³aœciwy

– Minister Infrastruktury

Minister Spraw
Wewnêtrznych

ds. transportu

i Budownictwa

– Minister w³aœciwy ds. go- – Minister Gospodarki
Minister Spraw
Wewnêtrznych

spodarki morskiej i ¿eglugi Morskiej i ¯eglugi
œródl¹dowej
Œródl¹dowej
Minister w³aœciwy ds. spraw Minister Spraw Wewnêwewnêtrznych
trznych i Administracji
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Minister odpowiedzialny za system infrastruktury krytycznej
Minister wg NPOIK
2013

Minister wg NPOIK
2015

Minister Administracji
i Cyfryzacji

Minister Administracji
i Cyfryzacji

Minister w œwietle
przepisów prawa

– Minister w³aœciwy ds. ad- – Minister Spraw
ministracji publicznej

– Minister w³aœciwy
Minister Œrodowiska

Minister Œrodowiska

Rekomendowana zmiana

ds. informatyzacji
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Wydaje siê, ¿e z uwagi na charakter systemu zapewniaj¹cego ci¹g³oœæ dzia³ania administracji publicznej
ministrem odpowiedzialnym za system powinien byæ Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Autor jest jednak zdania, i¿ nale¿a³oby siê zastanowiæ, czy wspó³odpowiedzialnym za system nie nale¿y
uczyniæ Ministra Cyfryzacji – wszak do tego ministra nale¿¹ sprawy informatyzacji administracji publicznej oraz systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej.
îród³o: opracowanie w³asne35.

Wœród rekomendowanych zmian, bêd¹cych efektem przeprowadzonej analizy, jest:
l
zmiana wspó³gospodarza systemu zaopatrzenia w energiê, surowce energetyczne i paliwa – z Ministra Gospodarki na Ministra Energii,
l
zmiana gospodarza systemu ³¹cznoœci – z Ministra Administracji i Cyfryzacji
na Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
l
zmiana nazwy gospodarza systemu sieci teleinformatycznych – z Ministra
Administracji i Cyfryzacji na Ministra Cyfryzacji,
l
zmiana wspó³gospodarza systemu zaopatrzenia w wodê – z Ministra Administracji i Cyfryzacji na Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
l
zmiana nazwy gospodarza systemu transportowego – z Ministra Infrastruktury i Rozwoju na Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz dodanie jako
wspó³gospodarza Ministra Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej,
l
zmiana nazwy gospodarza systemu ratowniczego – z Ministra Spraw Wewnêtrznych na Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
l
zmiana nazwy gospodarza systemu zapewniaj¹cego ci¹g³oœæ dzia³ania administracji publicznej – z Ministra Administracji i Cyfryzacji na Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji oraz przedyskutowanie kwestii dodania jako
wspó³gospodarza Ministra Cyfryzacji.
Poza zakresem prezentowanych zmian w zarz¹dzaniu dzia³ami administracji
publicznej ustawa o zmianie ustawy o dzia³ach administracji publicznej i niektórych innych ustaw, w zwi¹zku z art. 12a ustawy Prawo energetyczne36, wprowadza jeszcze jeden wa¿ny aspekt s³u¿¹cy ochronie elementów infrastruktury krytycznej. Jest nim powo³anie Pe³nomocnika Rz¹du do spraw Strategicznej
Infrastruktury Energetycznej. Zakres jego uprawnieñ reguluje rozporz¹dzenie
35
Por. R. Wróbel, I. Kulik, Rola administracji publicznej w ochronie infrastruktury krytycznej pañstwa [w:] Z. Pi¹tek, S. Olearczyk, Przygotowanie obronne w dzia³ach administracji rz¹dowej, Wyd. Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa 2012, s. 164-172.
36
Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (DzU z 2012 r., poz. 392, DzU z 2015 r.,
poz. 1064).
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Rady Ministrów z 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pe³nomocnika Rz¹du do spraw
Strategicznej Infrastruktury Energetycznej37. Funkcjê nadmienionego pe³nomocnika pe³ni sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wykonuje on
miêdzy innymi zadania wynikaj¹ce z praw maj¹tkowych Skarbu Pañstwa w zakresie praw z akcji i udzia³ów nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa, ³¹cznie z wynikaj¹cymi z nich prawami osobistymi oraz uprawnienia okreœlone w art. 5a i art.
18 ust. 1 ustawy o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi
Pañstwa w stosunku do operatora systemu przesy³owego elektroenergetycznego
i operatora systemu przesy³owego gazowego38. Równoczeœnie posiada kompetencjê do przedstawiania Radzie Ministrów do rozpatrzenia projektów aktów prawnych i dokumentów wynikaj¹cych z zakresu jego dzia³ania, mo¿e powo³ywaæ
zespo³y eksperckie, doradcze oraz zlecaæ przeprowadzenie badañ i ekspertyz
w zakresie realizowanych przez niego zadañ. Corocznie przedstawia Radzie
Ministrów analizy, oceny i wnioski, a tak¿e sprawozdania ze swojej dzia³alnoœci.

Podsumowanie
Wizja Rady Ministrów w zakresie ochrony obiektów, urz¹dzeñ, instalacji
i us³ug uznanych za infrastrukturê krytyczn¹ prezentowana jest w Narodowym
Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Jego pierwsza dostêpna szerokiemu gronu odbiorców wersja z 2013 r. zak³ada³a, i¿ osi¹gniêcie zamierzonego
celu programu powinno zostaæ osi¹gniête w perspektywie 6 lat, przy czym
dba³oœæ o adaptacjê rozwi¹zañ zak³ada aktualizacjê nie rzadziej, ni¿ co dwa lata.
Aktualizowany dokument powinien uwzglêdniaæ zmiany otoczenia a tak¿e uwarunkowania ochrony. Aktualizacja NPOIK dokonana w 2015 r. owocuj¹ca
wersj¹ programu na lata 2015-2017, poszerza zakres realizacji zadañ przewidzianych dla ministrów odpowiedzialnych za systemy infrastruktury krytycznej, nazwanych ju¿ nie gospodarzami/wspó³gospodarzami a koordynatorami/wspó³koordynatorami. Równoczeœnie zmiany dostrzegalne s¹ w dokonywaniu oceny
ryzyka, pozostaj¹cej w œcis³ej korelacji z system ci¹g³oœci dzia³ania. Obecne dotychczas rodzaje ochrony infrastruktury krytycznej zast¹piono dzia³aniami na
rzecz zapewnienia bezpieczeñstwa. Model wspó³pracy w ochronie infrastruktury
krytycznej przeorganizowano z dwóch na trzy poziomy, wprowadzaj¹c dodatkowo schemat komunikacji w ramach mechanizmu ochrony IK i dokonuj¹c kosmetycznych korekt w dotychczas zarysowanych schematach. Z programu usuniêto obowi¹zki organizatorów æwiczeñ z zakresu ochrony infrastruktury
krytycznej oraz za³o¿enia do nich. Zredefiniowano plan dzia³añ na dwa po zatwierdzeniu aktualizacji NPOIK przez Radê Ministrów39, zakres elementów
dzia³añ w ramach Europejskiego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej
37

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pe³nomocnika Rz¹du…, op. cit.
Ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa (DzU z 2015 r. poz. 978, 1223 i 1322).
39
Uchwa³a Rady Ministrów nr 210/2015, http://rcb.gov.pl/?p=5744 (dostêp: 01.02.2016 r.).
38
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oraz mierniki skutecznoœci programu. Za najwa¿niejsze zmiany w dotychczasowych za³¹cznikach do programu nale¿y uznaæ rezygnacjê z za³¹cznika poœwiêconego charakterystyce systemów infrastruktury krytycznej oraz rozbudowê czêœci
poœwiêconej dobrym praktykom i rekomendacjom, zw³aszcza w zakresie dzia³añ
na rzecz zapewnienia bezpieczeñstwa teleinformatycznego, planów ci¹g³oœci
dzia³ania i odbudowy oraz szacowania ryzyka.
Zmiana koncepcji przydzia³u zarz¹dzania dzia³ami administracji rz¹dowej
w listopadzie 2015 r. wywo³uje bezpoœredni wp³yw na niektóre systemy infrastruktury krytycznej oraz nadzór nad nimi. Tym samym katalog ministrów
odpowiedzialnych z systemy infrastruktury krytycznej przedstawiony w NPOIK
w 2015 r. nale¿a³oby uaktualniæ. Zakres rekomendowanych zmian zaprezentowano w artykule. Wywo³uj¹ca zmiany przywo³ana ustawa o zmianie ustawy
o dzia³ach administracji rz¹dowej i niektórych innych ustaw równoczeœnie stwarza delegacjê do powo³ania Pe³nomocnika Rz¹du do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Rozwi¹zanie to potwierdza priorytet ochrony systemu
zaopatrzenia w energie, surowce energetyczne i paliwa40.
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Ratownictwo powodziowe w Polsce – za³o¿enia
systemowe
Flood Rescue in Poland – System Assumptions
Streszczenie
W artykule przedstawiono autorskie ujêcie ratownictwa powodziowego
w Polsce. Wskazano jego miejsce w aktualnych strukturach ratownictwa, traktuj¹c
o nich zdecydowanie szerzej ni¿ jedynie przez pryzmat wypadkowej krajowego
systemu ratowniczo-gaœniczego, systemu Pañstwowe Ratownictwo Medyczne oraz
³¹cz¹cego je systemu powiadamiania ratunkowego. Ratownictwo powodziowe
przeanalizowano w sposób ca³oœciowy, ukazuj¹c jego systemowy charakter.
Zidentyfikowano elementy systemu ratownictwa powodziowego w Polsce.
Zaprezentowano wykaz zadañ w³aœciwych podmiotów, z których wynikaj¹ relacje
zachodz¹ce miêdzy nimi. Opisano tak¿e syntetyczny cel wyodrêbnienia analizowanego systemu z jego nadrzêdnych, krajowych odpowiedników (Polskiego
Systemu Ratownictwa, systemu ochrony ludnoœci, systemu bezpieczeñstwa powszechnego oraz systemu bezpieczeñstwa narodowego RP).
Artyku³ wzbogacono o informacje na temat umiejscowienia systemu ratownictwa powodziowego w polskich strukturach bezpieczeñstwa.
S³owa kluczowe: ratownictwo, powódŸ, system, ochrona przeciwpowodziowa

Summary
The flood rescue is dealt with, as a branch of the common security and meant as
an operational activity at all state security management levels in all states of the state
performance. It is directed to protect people, as well as properties and environment
in order to meet people’s existence needs. It is conducted in or in the context of
circumstances related to direct and immediate response to the flood threat.
The analysis results concerning the flood rescue aspects allow us to understand
them in the systematic approach. Flood rescue entities constitute the system
elements. They are connected by relations which are formalized in relevant
normative documents. The relations create a hybrid structure of the flood rescue
system. The hybridization relies on connecting hierarchical substructures
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(dedicated to management entities) with network substructures (dedicated to
executory ones). The main system objective is to protect people as well as
properties and environment (to extend people’s existence needs in biological and
survival-cultural dimensions) in or in the context of circumstances related to direct
and immediate response to the flood threat. It is important that such kind of
operational activity is executed at all levels of state security management and in all
levels of its performance.
Owning to close correspondence between the flood rescue and the rescue in
synthetic meaning, the flood rescue system is also closely functionally connected
with the national and international security systems and structures. The strongest
relations are observed in case of state rescue system, people protection system,
common security system, national security system as well as such international
equivalents as INSARAG, UNDAC, People Protection Mechanism of European
Union and NATO Crisis Management System.
Keywords: rescue, flood, system, flood protection

Wprowadzenie
Zagro¿enie powodziowe zdaje siê na sta³e wpisywaæ w uwarunkowania bezpieczeñstwa narodowego RP. Zgodnie z treœciami Krajowego Planu Zarz¹dzania
Kryzysowego, „to jedno z najczêœciej wystêpuj¹cych zagro¿eñ naturalnych, bêd¹ce
zjawiskiem przyrodniczym o charakterze ekstremalnym, czêsto gwa³townym,
wystêpuj¹cym nieregularnie”1. Pomimo swojej nieregularnoœci, przypisano mu
najwy¿sz¹ wartoœæ ryzyka uzyskan¹ w toku oceny, w oparciu o matrycê ryzyka
z procedury opracowania raportów cz¹stkowych do Raportu o zagro¿eniach bezpieczeñstwa narodowego, z uwzglêdnieniem zagro¿eñ mo¿liwych do oszacowania na
podstawie danych zawartych w raportach cz¹stkowych 2.
Na takie postrzeganie ryzyka powodziowego maj¹ wp³yw m.in. olbrzymie
straty ludzkie i materialne z nim zwi¹zane. W ci¹gu ostatnich dwudziestu lat tylko trzy z najwiêkszych powodzi zubo¿y³y Polskê na kwotê siêgaj¹c¹ ponad
30 mld z³ (1997 r. – 13 635 mln z³, 2001 r. – 4215 mln z³, 2010 r. – 12 790 mln z³)3.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, ¿e w trakcie tych zdarzeñ œmieræ ponios³o niemal¿e 100 osób.
Z uwagi na charakter zagro¿enia powodziowego i jego wysoce negatywny potencja³ wp³ywu na bezpieczeñstwo spo³ecznoœci lokalnych (w tym bezpoœrednio
na ¿ycie ludzi), na przestrzeni lat wypracowano i stale dostosowuje siê konkretne
sposoby ochrony przeciwpowodziowej. Tym bodaj¿e najbardziej dostrzegalnym
medialnie jest ratownictwo powodziowe. W³aœciwe mu dzia³ania wymagaj¹ prze1

Krajowy Plan Zarz¹dzania Kryzysowego 2013/2015, RCB, Warszawa 2015, s. 8.
Tam¿e, s. 7.
3
Szerzej, Dorzecze Wis³y. Monografia powodzi maj-czerwiec 2010, M. Maciejewski, M.S. Ostojski, T. Walczykiewicz (red.), IMGW, Warszawa 2011.
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wa¿nie zaanga¿owania znacznej liczby zró¿nicowanych podmiotów, których
wrêcz spektakularny wysi³ek s³u¿y ratowaniu zagro¿onego ¿ycia i zdrowia ludzkiego, a tak¿e œrodowiska i mienia w wymiarach niezbêdnych do prze¿ycia ludnoœci. Zgodnie z danymi Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa
i Ochrony Ludnoœci (KCKRiOL) w samym tylko 2010 r. podmioty ratownicze
uczestniczy³y w ok. 76,8 tys. interwencji zwi¹zanych z akcj¹ przeciwpowodziow¹
oraz likwidacj¹ zagro¿eñ powsta³ych w skutek opadów deszczu. Tworzy³y ich zasoby g³ównie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (PSP, 20 tys. funkcjonariuszy, czyli
niemal¿e 60% ich ogó³u), ochotniczych stra¿y po¿arnych (OSP, 60 tys. druhów),
Si³ Zbrojnych RP (8,4 tys. ¿o³nierzy), Stra¿y Granicznej (2,8 tys. funkcjonariuszy) i Policji (3,5 tys. funkcjonariuszy)4. Z obiektywnych przyczyn nie sposób
wymieniæ tu wszystkich podmiotów ratowniczych, w tym organizacji pozarz¹dowych, organizacji zak³adowych i doraŸnych zrzeszeñ obywatelskich.
Zró¿nicowanie iloœciowe i jakoœciowe podmiotów ratownictwa powodziowego, specyficzny charakter ich dzia³añ, a tak¿e niejednoznacznoœæ relacji, które zachodz¹ miêdzy nimi, relatywnie mocno komplikuj¹ obraz ratownictwa powodziowego w Polsce. Doœwiadczenia w³asne autorów niniejszego opracowania
pozwalaj¹ wysnuæ przypuszczenie, ¿e w dalszym ci¹gu istnieje wiele obszarów
wymagaj¹cych doprecyzowania i usprawnieñ w niniejszym zakresie. Jest to o tyle
utrudnione, ¿e nie sposób jednoznacznie nakreœliæ, czym jest system
ratownictwa powodziowego w Polsce.
Powy¿sze rozwa¿ania stanowi¹ wprowadzenie do eksploracji przedmiotowej
problematyki. Za jej cel autorzy przyjêli uzyskanie odpowiedzi na nastêpuj¹ce
pytania:
1. Jaka jest istota ratownictwa powodziowego w Polsce?
2. W czym wyra¿a siê jego systemowy charakter?
3. W jaki sposób system ratownictwa powodziowego wpisuje siê w krajowe struktury
bezpieczeñstwa?
Podjêty wysi³ek badawczy skutkowa³ uzyskaniem systemowego opisu ratownictwa powodziowego w Polsce. Mo¿e to stanowiæ punkt wyjœcia do w³aœciwych
pog³êbionych analiz na dalszych etapach pracy naukowej.

1. Istota ratownictwa powodziowego
Wezbrania to akumulacje wody w zbiornikach wodnych oraz ciekach, które
mog¹ oddzia³ywaæ destrukcyjnie (w wymiarze spo³eczno-gospodarczym) na tereny wykorzystywane przez cz³owieka. Stanowi¹ bezpoœredni¹ przyczynê podejmowania dzia³añ ratowniczych o charakterze powodziowym5.
4

Informacja dotycz¹ca sytuacji zwi¹zanej z intensywnymi opadami deszczu od dnia 14.05.2010 r.,
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludnoœci KG PSP, Warszawa 2010.
5
Por., W. Feluch, Prognozowanie zagro¿eñ powodziowych, [w:] Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem
na poziomie lokalnym, cz. 2, Wyd. Edura, Warszawa 2002, s. 56.
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W tym miejscu pojawia siê pytanie o to, w czym wyra¿a siê wspomniany charakter. Niew¹tpliwie jest on zwi¹zany z ratowaniem, szerzej zaœ z ratownictwem.
Ratowanie i ratownictwo to terminy bardzo zbli¿one znaczeniowo. Subteln¹
ró¿nicê w ich rozumieniu trafnie uwidacznia A. Skrabacz. Wed³ug niej ratowanie
ma zdecydowanie czynnoœciowy, wykonawczy charakter. Jest uto¿samiane z bezpoœredni¹ pomoc¹ w trudnej, nag³ej sytuacji. Ratownictwo rozumie siê natomiast
bardzo szeroko, przez pryzmat dziedziny bezpieczeñstwa powszechnego6.
Wiêcej, œcis³a relacja ratownictwa i bezpieczeñstwa powszechnego zdaje siê
mieæ swój wyraz w relatywizacji tego pierwszego z problematyk¹ ochrony ludnoœci. Ochrona ludnoœci jest jednym z elementów katalogu zasadniczych misji realizowanych w ramach bezpieczeñstwa narodowego (szczegó³owo zaœ bezpieczeñstwa powszechnego). Realizacji w³aœciwych dzia³añ oczekuje siê od licznych
i bardzo zró¿nicowanych podmiotów. S¹ wœród nich organy administracji publicznej, inne organy i instytucje pañstwowe (w tym s³u¿by, inspekcje i stra¿e),
przedsiêbiorstwa, organizacje pozarz¹dowe, obywatele, a w specyficznych i odpowiednio uzasadnionych okolicznoœciach Si³y Zbrojne RP (SZ RP). Za cel ochrony ludnoœci przyjmuje siê bowiem ochronê ludzi (¿ycia i zdrowia), a tak¿e mienia
i œrodowiska w zakresie niezbêdnym do ich prze¿ycia w wymiarach biologicznym i bytowo-kulturowym, w³¹czaj¹c tu udzielanie pomocy humanitarnej i prawnej w czasie katastrof, klêsk ¿ywio³owych, konfliktów zbrojnych, okupacji
i bezpoœrednio po nich. Nie ogranicza siê jej wiêc wy³¹cznie do reagowania na zagro¿enia, obejmuj¹c domen¹ dzia³ania tak¿e zapobieganie tym zagro¿eniom,
przygotowanie na ich ewentualn¹ materializacjê i przywracanie stanu normalnego (przynajmniej w odniesieniu do warunków biologicznych i bytowo-kulturowych na akceptowalnym poziomie)7.
O ile jednak na ochronê ludnoœci sk³adaj¹ siê dzia³ania o charakterze prewencyjnym, restrykcyjnym, operacyjnym i logistycznym, to ratownictwo dotyczy
zdecydowanie jedynie ich operacyjnych odpowiedników. Co wiêcej, przekonanie
o spójnoœci przedmiotu ochrony ludnoœci i ratownictwa pozwala sformu³owaæ
tezê, ¿e dzia³ania operacyjne w zakresie ochrony ludnoœci to w dominuj¹cej
wrêcz mierze w³aœnie dzia³ania w zakresie ratownictwa. Ich cech¹ charakterystyczn¹, odró¿niaj¹c¹ dzia³ania w zakresie ratownictwa od pozosta³ych dzia³añ
operacyjnych w zakresie ochrony ludnoœci, s¹ okolicznoœci ich prowadzenia, czy-

6

s. 10.

Por., A. Skrabacz, Ratownictwo w III RP. Ogólna charakterystyka, Wyd. AON, Warszawa 2004,

7
Por., A. W³odarski, Ochrona ludnoœci w systemie bezpieczeñstwa RP, Zeszyty Naukowe SGSP
2014, nr 52 (4), s. 42-43, projekt za³o¿eñ do projektu ustawy o ochronie ludnoœci (wersja
z 19.03.2014 r.), W. Kitler, Ochrona ludnoœci [w:] W. Kitler, A. Skrabacz, Bezpieczeñstwo ludnoœci cywilnej. Pojêcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Wyd. TWO, Warszawa 2010,
s. 67-68, ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (t.j. DzU z 2014 r. poz. 1166), art. 25
ust. 2 i 3, P. Gromek, Ratownictwo w ochronie ludnoœci. Istota. System. Kierunki rozwoju, Wyd. SGSP,
Warszawa 2015, s. 15-17.
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li stan nag³oœci, tryb pilny, brak mo¿liwoœci biernego oczekiwania na rozwój sytuacji zagro¿enia8.
Na gruncie powy¿szych rozwa¿añ mo¿na sformu³owaæ definicjê ratownictwa,
uto¿samian¹ z dziedzin¹ bezpieczeñstwa powszechnego oznaczaj¹c¹ dzia³alnoœæ
operacyjn¹ na wszystkich poziomach zarz¹dzania bezpieczeñstwa pañstwa, we
wszystkich stanach jego funkcjonowania, ukierunkowan¹ na ochronê ludzi, a tak¿e mienia i œrodowiska w zakresie niezbêdnych do ich prze¿ycia w wymiarach
biologicznym i bytowo-kulturowym, w okolicznoœciach lub w zwi¹zku z okolicznoœciami reagowania na zagro¿enia w trybie niezw³ocznym (natychmiastowym,
pilnym)9.
Wspomniane okolicznoœci bêd¹ z oczywistych przyczyn determinowane charakterem zagro¿enia. W przypadku zagro¿enia powodziowego, wyniki analizy
intuicyjnej sugeruj¹, by wzi¹æ tu po uwagê m.in.:
– prowadzenie dzia³añ ratowniczych na terenach o zró¿nicowanej gêstoœci zaludnienia (zw³aszcza na terenach miejskich),
– koniecznoœæ zaanga¿owania znacznych zasobów (nie tylko ratowniczych) w celu ewakuacji osób, zwierz¹t i mienia,
– mo¿liwoœæ powstawania utrudnieñ w ruchu drogowym (np. z powodu samoewakuacji ludnoœci),
– powi¹zanie funkcjonalne instalacji, systemów i infrastruktur na terenach zalewowych,
– potencjaln¹ niechêæ osób do poddania siê dzia³aniom ratowniczym z obawy
o utratê mienia pozostawianego w strefie zagro¿enia,
– wysoki potencja³ materializacji zagro¿eñ wtórnych zwi¹zanych ze ska¿eniem
ujêæ wód pitnych,
– koniecznoœæ zapewnienia po¿¹danego poziomu gotowoœci operacyjnej podmiotów ratownictwa w jednostkach terytorialnych, z których dysponowane s¹ zasoby na potrzeby dzia³añ przeciwpowodziowych.
Tak wiêc ratownictwem powodziowym, w korespondencji do definicji samego ratownictwa, mo¿na nazwaæ dziedzinê bezpieczeñstwa powszechnego oznaczaj¹c¹ dzia³alnoœæ operacyjn¹ na wszystkich poziomach zarz¹dzania bezpieczeñstwem pañstwa, we wszystkich stanach jego funkcjonowania, ukierunkowan¹
na ochronê ludzi, a tak¿e mienia i œrodowiska w zakresie niezbêdnym do ich
prze¿ycia w wymiarach biologicznym i bytowo-kulturowym, w okolicznoœciach
lub w zwi¹zku z okolicznoœciami reagowania na zagro¿enia w trybie niezw³ocznym (natychmiastowym, pilnym), jako wyraz reagowania na zagro¿enie powodziowe, bior¹c tu pod uwagê charakter tego zagro¿enia, opisany powy¿ej na relatywnie wysokim poziomie ogólnoœci.

8
9

P. Gromek, Ratownictwo…, s. 46-48.
Tam¿e, s. 17.

34

Zeszyty Naukowe SGSP nr 57 (1) 2016

2. System ratownictwa powodziowego
– czynniki konstytutywne
Przytoczona definicja zdaje siê odzwierciedlaæ z³o¿onoœæ problematyki ratownictwa powodziowego jako integralnego elementu ochrony ludnoœci w obliczu
powodzi. Z prawdopodobieñstwem bliskim jednoœci przedstawienie go w sposób
ca³oœciowy (holistyczny) to niebywale trudne i z³o¿one przedsiêwziêcie. Podejœcie systemowe zdaje siê byæ u¿ytecznym ujêciem w tym zakresie, zw³aszcza
z uwagi na potencjalnie wysoki holizm traktowania przedmiotu rozwa¿añ.
Do traktowania w ujêciu systemowym konieczne jest zidentyfikowanie czynników konstytutywnych systemu. S¹ to elementy go stanowi¹ce, relacje (lub wiêzi) ³¹cz¹ce te elementy, a tak¿e cel ich wyodrêbnienia z otaczaj¹cej rzeczywistoœci
(cel nadrzêdny systemu, jego misja)10.
W przypadku systemu ratownictwa powodziowego jego cel nadrzêdny jest
wpisany we w³aœciw¹ definicjê. To ochrona ludzi, a tak¿e mienia i œrodowiska
w zakresie niezbêdnym do ich prze¿ycia w wymiarach biologicznym i bytowo-kulturowym, w okolicznoœciach lub w zwi¹zku z okolicznoœciami reagowania
na zagro¿enia w trybie niezw³ocznym (natychmiastowym, pilnym), jako wyraz
reagowania na zagro¿enie powodziowe.
Realizacja tego celu zosta³a wpisana w katalogi zadañ wielu podmiotów, zwanych tu podmiotami ratownictwa powodziowego. Poni¿ej zebrano ogólne informacje o roli i/lub zadaniach ich najbardziej istotnych odpowiedników.
Do zadañ ministra w³aœciwego sprawom wewnêtrznym i administracji nale¿y
inicjowanie i realizacja polityki oraz zapewnienie koordynacji dzia³añ w dziedzinach zwi¹zanych z ratownictwem powodziowym, w tym ochrony bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego, ochrony przeciwpo¿arowej, a tak¿e administracji publicznej. Treœci dokumentów ustawowych i innych przepisów nak³adaj¹ na niego
wykonywanie zadañ z dziedziny obronnoœci i ochrony bezpieczeñstwa pañstwa,
jak równie¿ realizacjê uprawnieñ w stosunku do terenowych organów rz¹dowej
administracji ogólnej oraz organów samorz¹du terytorialnego. Osoba pe³ni¹ca
opisywan¹ funkcjê nadzoruje dzia³alnoœæ ratownicz¹ Policji, PSP, Stra¿y Granicznej i Obrony Cywilnej. Koordynuje dzia³ania porz¹dkowo-ochronne oraz
czynnoœci ratownicze w obliczu klêsk ¿ywio³owych i innych podobnych zdarzeñ
zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu powszechnemu, sprawy z zakresu organizacji
i planowania cywilnej, ochrony ludnoœci, mienia i œrodowiska w okresie pokoju
i wojny. Koordynuje sprawy zwi¹zane z zapewnieniem funkcjonowania administracji rz¹dowej, dzia³alnoœci¹ i funkcjonowaniem terenowych organów rz¹dowej
administracji ogólnej i specjalnej oraz ich wspó³dzia³ania z administracj¹ sa10
Szerzej, J. Habr, J. Veprek, Systemowa analiza i synteza, Nowoczesne podejœcie do zarz¹dzania
i podejmowania decyzji, A. Kusto (prze³.), PWE, Warszawa 1976, s. 32, J. Zieleniewski, O problemach
organizacji, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1970, s. 31, W. Kie¿un, Podstawy organizacji i zarz¹dzania, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1977, s. 30, Zob., Zarz¹dzanie. Teoria i praktyka,
A.K. KoŸmiñski, W. Piotrowski (pod red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 761.
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morz¹dow¹, a tak¿e sprawuje nadzór nad dzia³alnoœci¹ terenowych organów
rz¹dowej administracji ogólnej.
Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki ratownictwa powodziowego
Rady Ministrów w województwie, a w szczególnoœci dostosowuje do miejscowych warunków cele polityki Rady Ministrów oraz koordynuje i kontroluje wykonanie w³aœciwych zadañ. Jest odpowiedzialny za zapewnienie wspó³dzia³ania
wszystkich organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej dzia³aj¹cych w województwie, jak równie¿ kierownictwo nad ich dzia³alnoœci¹ w zakresie zapobiegania zagro¿eniu ¿ycia, zdrowia lub mienia oraz zagro¿eniom œrodowiska, bezpieczeñstwa pañstwa i utrzymania porz¹dku publicznego, ochrony praw
obywatelskich, a tak¿e zapobiegania klêskom ¿ywio³owym i innym nadzwyczajnym zagro¿eniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków. Dokonuje przy tym
oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowuje
plan operacyjny ochrony przed powodzi¹ oraz posiada uprawnienia do og³aszania i odwo³ywania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego. Co wiêcej wykonuje on i koordynuje zadania w zakresie obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa,
w tym zarz¹dzania kryzysowego11.
Starosta jest w znacznej mierze odpowiedzialny za wykonywanie zadañ publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym12. Zalicza siê tu m. in. kwestie ochrony
przeciwpowodziowej, ochrony przeciwpo¿arowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagro¿eniom ¿ycia i zdrowia ludzi oraz œrodowiska (w tym wyposa¿enia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego). Do zadañ starosty w sprawach zarz¹dzania kryzysowego nale¿y kierowanie dzia³aniami zwi¹zanymi
z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagro¿eñ na
terenie powiatu oraz realizacja zadañ z zakresu planowania cywilnego.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest organem w³aœciwym w sprawach
zarz¹dzania kryzysowego i obrony cywilnej na najni¿szych poziomie podzia³u
administracyjnego pañstwa. Do jego g³ównych zadañ w sprawach zarz¹dzania kryzysowego nale¿y kierowanie dzia³aniami zwi¹zanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagro¿eñ na terenie gminy oraz realizacja zadañ z zakresu planowania cywilnego. Mo¿e on równie¿ zarz¹dzaæ
ewakuacjê osób przebywaj¹cych na terenie gminy, o ile nie s¹ zasadne inne
dzia³ania s³u¿¹ce zapewnieniu ich bezpieczeñstwa.
Wymienione powy¿ej organy decyzyjne wchodz¹ce w sk³ad struktur
zarz¹dzania kryzysowego, pe³ni¹ce tak¿e funkcje terenowych szefów obrony cywilnej (poza ministrem w³aœciwym sprawom wewnêtrznym i administracji) maj¹
do swojej dyspozycji w³aœciwe centra zarz¹dzania kryzysowego, zespo³y zarz¹dzania kryzysowego oraz komórki odpowiadaj¹ce za sprawy bezpieczeñstwa i zarz¹dzania kryzysowego w odpowiednich urzêdach. Te pierwsze spe³niaj¹ funkcje
11
Por., ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rz¹dowej w województwie
(t.j. DzU z 2015 r. poz. 525, 1960).
12
Por., ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. DzU z 2015 r. poz. 1445, 1890).
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punktu koordynacyjnego i oœrodka ³¹cznoœci, na potrzeby dzia³alnoœci s³u¿b ratowniczych i komunalnych, które bior¹ bezpoœredni i poœredni udzia³ w akcjach
ratowniczych. Zespo³y zarz¹dzania kryzysowego to kolegialne podmioty opiniodawczo-doradcze, zaœ na wspomnianych komórkach spoczywa g³ówny ciê¿ar
obs³ugi administracyjnej prac w przedmiotowej tematyce.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e w problematykê ratownictwa powodziowego wpisuje
siê równie¿ dzia³alnoœæ kolegialnych organów w³adzy samorz¹dowej na poszczególnych poziomach podzia³u administracyjnego pañstwa. Na najwy¿szym poziomie ogólnoœci ich rola zosta³a ograniczona do aspektów nadzorczych, kontrolnych, regulacyjnych (w stosunku do kwestii prawa lokalnego) i finansowych
(w odniesieniu do w³aœciwego im bud¿etu).
Opisane powy¿ej podmioty ratownictwa powodziowego wykonuj¹ zadania
kierownicze (zarz¹dcze) w ramach systemu ratownictwa powodziowego w Polsce. Nie mniej jednak to ich wykonawcze odpowiedniki s¹ dedykowane do prowadzenia bezpoœrednich dzia³añ ratowniczych w obliczu powodzi.
PSP, OSP i pozosta³e jednostki ochrony przeciwpo¿arowej prowadz¹ bezpoœredni¹ walkê ze skutkami klêsk ¿ywio³owych. Mog¹ przy tym realizowaæ
dzia³ania tak¿e w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego
i medycznego. Stanowi¹ trzon reagowania na zagro¿enie powodziowe w trybie pilnym – g³ówne zasoby ratownictwa powodziowego w Polsce. W³aœciwe powinnoœci
wynikaj¹ bezpoœrednio z dokumentów reguluj¹cych zasady ich funkcjonowania.
Policja to formacja administracji zespolonej, która aktywnie uczestniczy
w dzia³aniach z zakresu ratownictwa powodziowego, wspieraj¹c tym samym funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego (KSRG). W odniesieniu
do przedmiotu ratownictwa powodziowego jej funkcjonariusze mog¹ przyjmowaæ i analizowaæ informacje o niebezpiecznych zdarzeniach, wypadkach, awariach i katastrofach, docieraæ do miejsca zdarzenia i dokonywaæ wstêpnej oceny
charakteru i skali zagro¿enia, izolowaæ teren dzia³añ przed niepo¿¹danymi i postronnymi osobami, mog¹cymi przeszkadzaæ w udzielanej pomocy, zabezpieczaæ
miejsce dzia³añ i umo¿liwiaæ szybkie dotarcie tam zasobów ratowniczych, ochraniaæ i regulowaæ ruch drogowy, czuwaæ nad bezpieczeñstwem ludnoœci, a tak¿e
(w miarê potrzeb i mo¿liwoœci) udostêpniaæ œrodki ³¹cznoœci, komunikacji oraz
inne zasoby sprzêtowe.
Podmioty systemu Pañstwowe Ratownictwo Medyczne (systemu PRM) realizuj¹
zadania polegaj¹ce na zapewnieniu pomocy ka¿dej osobie znajduj¹cej siê w stanie
nag³ego zagro¿enia zdrowotnego. Œciœle przy tym wspó³pracuj¹ z pozosta³ymi podmiotami ratownictwa powodziowego, które nierzadko zapewniaj¹ i utrzymuj¹ warunki do udzielania pomocy przez zespo³y ratownictwa medycznego.
WOPR13 jest podmiotem ratownictwa powodziowego ukierunkowanym na
prowadzenie dzia³añ ratowniczych, polegaj¹cych w szczególnoœci na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uleg³y wypadkowi lub nara¿one s¹ na
13

Statut wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, rozdzia³ II cele i sposoby dzia³ania.
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niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia lub zdrowia na obszarze wodnym. WOPR mo¿e
organizowaæ, kierowaæ, koordynowaæ i bezpoœrednio prowadziæ dzia³ania ratownicze. Wspó³dzia³a z administracj¹ publiczn¹ i innymi podmiotami funkcjonuj¹cymi na rzecz obronnoœci pañstwa, bezpieczeñstwa powszechnego i porz¹dku publicznego.
Jednostki pogotowia komunalnego (pogotowie energetyczne, pogotowie gazowe, pogotowie wodoci¹gowe i kanalizacyjne, inne) wspó³pracuj¹ w ramach ratownictwa powodziowego z pozosta³ymi podmiotami wykonawczymi analizowanego systemu. Nierzadko umo¿liwiaj¹ im rozpoczêcie podejmowania
bezpoœrednich czynnoœci ratowniczych.
Stra¿e gminne (miejskie) równie¿ wspó³dzia³aj¹ w zakresie ratowania ¿ycia
i zdrowia obywateli. Stanowi¹ wsparcie podczas usuwania awarii technicznych,
skutków klêsk ¿ywio³owych oraz miejscowych zagro¿eñ. Zosta³y prawnie zobligowane do ochrony obiektów komunalnych i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej.
Mog¹ zostaæ wykorzystane do informowania spo³ecznoœci lokalnej o stanie i rodzaju zagro¿enia. Zadania stra¿y gminnych (miejskich) w czasie dzia³añ ratowniczych mo¿na ponadto przyrównaæ do obowi¹zków Policji, co jest wynikiem pokrewnego charakteru dzia³alnoœci obydwóch rodzajów s³u¿b.
SZ RP s¹ zdolne prowadziæ szeroko zakrojon¹ dzia³alnoœæ ratownicz¹ w obliczu powodzi. Mo¿e ona polegaæ w szczególnoœci na wspó³udziale w zwalczaniu
klêsk ¿ywio³owych i ich skutków, wspó³udziale w monitorowaniu zagro¿eñ, wykonywaniu zadañ zwi¹zanych z ocen¹ skutków zjawisk zaistnia³ych na obszarze
wyst¹pienia zagro¿eñ, prowadzeniu i wykonywaniu zadañ poszukiwawczoratowniczych, ewakuacji ludnoœci i mienia, izolowaniu obszaru wystêpowania
zagro¿eñ lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej, wykonywanie prac zabezpieczaj¹cych, ratowniczych i ewakuacyjnych przy zagro¿onych obiektach budowlanych i zabytkach, prowadzeniu specjalistycznych dzia³añ, wymagaj¹cych
u¿ycia specjalistycznego sprzêtu lub materia³ów wybuchowych, likwidacji ska¿eñ chemicznych oraz ska¿eñ i zaka¿eñ biologicznych, usuwaniu ska¿eñ promieniotwórczych, a tak¿e udzielanie pomocy medycznej i wykonywaniu zadañ
sanitarno-przeciwepidemicznych14.
Z dotychczasowych rozwa¿añ wynika, ¿e zró¿nicowane zadania realizowane
przez poszczególne podmioty ratownictwa stanowi¹ o strukturze sieciowej konstytuowanego przez nie systemu. W pewnych tylko zakresach mo¿na mówiæ o hierarchicznoœci ich relacji. Dotyczy ona przede wszystkim podmiotów kierowniczych
(zarz¹dczych) oraz relacji dowódczych w ramach dzia³añ wykonawczych.
W konsekwencji powy¿szego, systemem ratownictwa powodziowego mo¿na
nazywaæ sieciowo ustrukturyzowany zbiór podmiotów ratownictwa powodziowego po³¹czonych relacjami konstytuowanymi przez w³aœciwe dokumenty normatywne, wyodrêbniony z rzeczywistoœci z uwagi na realizowany cel – ochronê
14

Z. Kuœmierek, Udzia³ wojska w sytuacjach kryzysowych, Zeszyty naukowe Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy 2014, nr 10(1), s. 18.
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ludzi, a tak¿e mienia i œrodowiska w zakresie niezbêdnym do ich prze¿ycia w wymiarach biologicznym i bytowo-kulturowym, w okolicznoœciach lub w zwi¹zku
z okolicznoœciami reagowania na zagro¿enia w trybie niezw³ocznym (natychmiastowym, pilnym), w rezultacie dzia³alnoœci operacyjnej realizowanej na wszystkich szczeblach organizacji pañstwa, we wszystkich stanach jego funkcjonowania, realizowanej jako wyraz reagowania na zagro¿enia powodziowe.

3. System ratownictwa powodziowego w krajowych
systemach bezpieczeñstwa
Œcis³e powi¹zanie ratownictwa powodziowego z problematyk¹ ochrony ludnoœci i szerzej, z bezpieczeñstwem powszechnym, determinuje umiejscowienie
systemu ratownictwa powodziowego w polskich systemach bezpieczeñstwa.

Rys. 1. Schemat ideowy umiejscowienia systemu ratownictwa powodziowego w PSR
îród³o: opracowanie w³asne.

Jak ju¿ zasygnalizowano, ratownictwo powodziowe, z uwagi na swój przedmiot, jest nierozerwalnie zwi¹zane z ratownictwem rozumianym ogólnie. To
wrêcz jeden z rodzajów ratownictwa, powsta³y wskutek jego podzia³u wed³ug typologii bran¿owej15. Fakt ten ma bezpoœrednie prze³o¿enie na œcis³¹ zale¿noœæ systemu ratownictwa powodziowego i Polskiego Systemu Ratownictwa (PSR)16.
Rysunek 1 rzuca œwiat³o na tê zale¿noœæ w ujêciu ideowym. Wynika z niego, ¿e
domena dzia³ania PSR sk³ada siê z dzia³añ opisuj¹cych poszczególne rodzaje ratownictwa. Jednym z nich jest ratownictwo powodziowe. Mo¿na w zwi¹zku z tym
konkludowaæ, ¿e system ratownictwa powodziowego jest systemem szczegó³owym PSR. Nale¿y w tym miejscu wyjaœniæ, i¿ w przedstawionym powy¿ej
ujêciu poszczególne podmioty ratownictwa mog¹ wchodziæ równoczeœnie
w sk³ad wielu systemów szczegó³owych PSR (np. PSP wpisuje praktycznie we
15
16

Szerzej, A. Skrabacz, Ratownictwo…, s. 12, P. Gromek, Ratownictwo…, s. 18-25.
Szerzej, P. Gromek, Ratownictwo…, s. 30, 65-150.
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wszystkie zidentyfikowane powy¿ej). P³ynie z tego istotny wniosek, ¿e systemy
szczegó³owe PSR nie s¹ jego podsystemami. Nie spe³niono bowiem warunku ich
roz³¹cznoœci w ramach nadrzêdnego bytu systemowego – w tym przypadku PSR.
Umiejscowienie systemu ratownictwa powodziowego w PSR stanowi swego
rodzaju punkt wyjœcia do okreœlenia jego zale¿noœci wzglêdem systemu ochrony
ludnoœci. Wspomniano ju¿, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ ratownictwa (w tym ratownictwa powodziowego) jest nag³oœæ, tryb pilny prowadzenia dzia³añ o charakterze operacyjnym. Na rysunku 2 przedstawiono ideê umiejscowienia systemu
ratownictwa powodziowego w systemie ochrony ludnoœci, bior¹c pod uwagê niniejsz¹ kwestiê.

Rys. 2. Schemat ideowy umiejscowienia systemu ratownictwa powodziowego w systemie ochrony
ludnoœci
îród³o: opracowanie w³asne.

Zlokalizowanie systemu ratownictwa powodziowego w strukturach systemu
ochrony ludnoœci ma swoje konsekwencje w postaci relatywizacji tego pierwszego ze strukturami funkcjonalnie nadrzêdnymi wzglêdem tego drugiego. Na rysunku 3 zobrazowano schemat ideowy zale¿noœci, jakie zachodz¹ na drodze system bezpieczeñstwa narodowego RP – system ochrony ludnoœci.
Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e system ratownictwa powodziowego jest systemem
szczegó³owych PSR, w konsekwencji zaœ stanowi integralny element systemu
ochrony ludnoœci, otrzymuje siê prezentacjê jego powi¹zañ z pozosta³ymi, nadrzêdnymi systemami bezpieczeñstwa. S¹ to system bezpieczeñstwa powszechnego (bêd¹cy systemem szczegó³owym systemu bezpieczeñstwa narodowego RP)
oraz system bezpieczeñstwa narodowego RP.
Na tym etapie rozwa¿añ nale¿y wspomnieæ, ¿e w Polsce funkcjonuj¹ ponadto
legislacyjnie sformalizowane systemy bezpieczeñstwa. Tymi najbli¿szymi przedmiotowo systemowi ratownictwa powodziowego s¹ KSRG i system PRM. Nie
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sposób jednoznacznie okreœliæ charakteru zale¿noœci wystêpuj¹cych miêdzy
nimi. W odniesieniu do kwestii kierowniczych (zarz¹dczych), KSRG i system
PRM bêd¹ niejako podrzêdne wzglêdem tego omawianego. Z drugiej strony pewne kwestie dotycz¹ce funkcjonowania KSRG (struktury dowodzenia dzia³aniami) oraz systemu PRM (wysokie strukturalne umocowanie na poziomie wojewódzkim) bêd¹ poddawa³y pod w¹tpliwoœæ zasadnoœæ odnoszenia tej relacji do
pe³nych struktur omawianych systemów.

Rys. 3. Schemat ideowy umiejscowienia systemu ochrony ludnoœci w systemie bezpieczeñstwa
narodowego RP
îród³o: opracowanie w³asne.

Ponadto nadmienia siê, ¿e PSR funkcjonuje równie¿ w ramach miêdzynarodowych struktur bezpieczeñstwa. Partycypacja polskich ratowników w Miêdzynarodowej Grupie Doradczej ds. Ratownictwa INSARAG (z ang. International
Search and Rescue Advisory Group), zespole ekspertów ONZ ds. rozpoznawania
i koordynacji UNDAC (z ang. United Nations Disaster Assessment and Coordination) i mechanizmie Ochrony Ludnoœci Unii Europejskiej, jak równie¿ wzajemne relacje zasileniowe z Systemem Zarz¹dzania Kryzysowego NATO s¹ tego wystarczaj¹cym dowodem17. Mimo i¿ dzia³ania z zakresu ratownictwa powodziowego realizuje siê w doœæ charakterystycznych warunkach materializacji w³aœciwego zagro¿enia, nie sposób wykluczyæ sytuacji ich prowadzenia we wspó³pracy
z zagranicznymi podmiotami ratownictwa, zarówno na terytorium kraju, jak te¿
poza jego granicami.
17

Szerzej, P. Gromek, Ratownictwo…, s. 52-63.
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Podsumowanie
Ratownictwo powodziowe to dziedzina bezpieczeñstwa powszechnego oznaczaj¹ca dzia³alnoœæ operacyjn¹ na wszystkich poziomach zarz¹dzania bezpieczeñstwem pañstwa, we wszystkich stanach jego funkcjonowania. Jest ukierunkowana na ochronê ludzi, a tak¿e mienia i œrodowiska w zakresie niezbêdnym do
ich prze¿ycia w wymiarach biologicznym i bytowo-kulturowym, w okolicznoœciach lub w zwi¹zku z okolicznoœciami reagowania na zagro¿enia w trybie
niezw³ocznym (natychmiastowym, pilnym). Stanowi swego rodzaju wyraz bezpoœredniego reagowania na zagro¿enie powodziowe.
Wyniki analizy problematyki ratownictwa powodziowego uzasadniaj¹ mo¿liwoœæ traktowania go w ujêciu systemowym. Elementy omawianego systemu to
podmioty ratownictwa powodziowego. S¹ po³¹czone relacjami formalizowanymi
treœciami w³aœciwych dokumentów normatywnych. Zale¿noœci te tworz¹ strukturê hybrydow¹ systemu ratownictwa powodziowego. W³aœciwa hybrydyzacja
polega na po³¹czeniu ze sob¹ struktur hierarchicznych (w³aœciwych podmiotom
kierowniczym-zarz¹dczym) ze strukturami sieciowymi (w³aœciwymi podmiotom
wykonawczym). Celem nadrzêdnym (misj¹) tak wyodrêbnionej z rzeczywistoœci
ca³oœci jest ochrona ludzi, a tak¿e mienia i œrodowiska w zakresie niezbêdnym do
ich prze¿ycia w wymiarach biologicznym i bytowo-kulturowym, w okolicznoœciach lub w zwi¹zku z okolicznoœciami reagowania na zagro¿enia powodziowe
w trybie niezw³ocznym (natychmiastowym, pilnym). Co istotne ta dzia³alnoœæ
operacyjna jest z za³o¿enia realizowana na wszystkich szczeblach organizacji
pañstwa, we wszystkich stanach jego funkcjonowania.
Z uwagi na fakt, ¿e ratownictwo powodziowe jest uwa¿ane za jeden z rodzajów
ratownictwa rozumianego w sensie ogólnym, ma to swoje prze³o¿enie na wpisywanie siê systemu ratownictwa powodziowego w krajowe systemy oraz miêdzynarodowe struktury bezpieczeñstwa. Analizuj¹c najsilniejsze zale¿noœci systemowe,
mowa tu przede wszystkim o Polskim Systemie Ratownictwa, systemie ochrony
ludnoœci, systemie bezpieczeñstwa powszechnego RP oraz systemie bezpieczeñstwa narodowego RP, jak równie¿ INSARAG, UNDAC, mechanizmie Ochrony
Ludnoœci Unii Europejskiej i Systemie Zarz¹dzania Kryzysowego NATO.
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Wyniki badañ wybranych aspektów
bezpieczeñstwa kibiców pi³karskich podczas
rozgrywek Ekstraklasy – ocena poziomu
bezpieczeñstwa1
Chosen Aspects of Football Fans Safety During
the Premier League Games
– Research Results
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badañ pracy statutowej pt. Wybrane aspekty
bezpieczeñstwa kibiców pi³karskich podczas rozgrywek Ekstraklasy – ocena
poziomu bezpieczeñstwa, Numer tematu S/E-422/5/15. Uwzglêdniono w nim
charakterystykê metody sonda¿u diagnostycznego. W konsekwencji tych¿e treœci
przedstawiono wyniki badañ w postaci graficznego zestawienia wraz z ich opisem.
Nastêpnie przedstawiono najwa¿niejsze konkluzje z nich wynikaj¹ce. W podsumowaniu odniesiono siê do postawionego celu badañ i problemów badawczych.
Tê czêœæ artyku³u stanowi¹ streszczone wnioskowania odnosz¹ce siê do
bezpieczeñstwa kibiców pi³karskich pochodz¹ce z poszczególnych przedsiêwziêæ
badawczych, celem przedstawienia po¿¹danych zmian w obrêbie tematyki imprez
masowych.
S³owa kluczowe: imprezy masowe, bezpieczeñstwo kibiców pi³karskich, ocena
poziomu bezpieczeñstwa

1
Artyku³ zosta³ przygotowany w ramach realizacji pracy statutowej pt. Wybrane aspekty bezpieczeñstwa kibiców pi³karskich podczas rozgrywek Ekstraklasy – ocena poziomu bezpieczeñstwa, Numer
tematu S/E-422/5/15.
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Summary
This article presents the chosen aspects of football fans safety during the Premier
League Games – the research results, number of topic S/E 422/5/15. The same
methods, techniques and research tools making the characteristics of the
respondents methods and expert interview are included. Accordingly, the content
of these test results are shown as a graphical summary with the description.
Then, the most important conclusions resulting from them have been shown.
In conclusion, the reference is made to the objective of the pursued research and
research problems. This part of the article is the summarized conclusions from
individual research projects, in order to present the desired changes.
Keywords: mass events, the safety of football fans, assessment of the safety level

Wprowadzenie
Imprezy masowe, w tym mecze pi³ki no¿nej, znajduj¹ zainteresowanie nie tylko bezpoœrednich uczestników, lecz skupiaj¹ równie¿ uwagê pobocznych obserwatorów. Wed³ug powszechnej opinii stanowi¹ one wa¿ny element ¿ycia spo³ecznego, politycznego i kulturalnego. A tym samym na gruncie konstytucji
i obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, imprezy masowe traktowane siê jako dobro
kultury o zapewnionym równym dostêpie dla wszystkich obywateli. Pod¹¿aj¹c za
opini¹ kibiców oraz Sergiusza Paszkowskiego i Andrzeja Kruczyñskiego, s¹ one
zazwyczaj „Ÿród³em niecodziennych prze¿yæ i nadzwyczajnych emocji. Czasem
tak niezwyk³ych, ¿e urastaj¹ do rangi prawdziwego œwiêta”2. Niemniej jednak
zdarzaj¹ siê i sytuacje, które wymagaj¹ od podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo imprez masowych szczególnego zainteresowania. Niejednokrotnie
podczas rozgrywek pi³karskich Ekstraklasy odbywaj¹cych siê na stadionie Legii
Warszawa w sezonie 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 dochodzi³o do agresywnych zachowañ ze strony kibiców. Przejawia³y siê one najczêœciej poprzez wulgarne okrzyki, u¿ywanie gróŸb, zastraszanie oraz u¿ywanie niedozwolonych œrodków pirotechnicznych, tak¿e rzucanie rac na p³ytê boiska i niszczenie stadionu.
Niniejsza problematyka dotycz¹ca agresywnych zachowañ, ale tak¿e rozwi¹zañ
prawnych, organizacyjnych czy technicznych nie jest tematem nowym. Œwiadcz¹
o tym chocia¿by ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych, liczne rozporz¹dzenia, a tak¿e raporty, sprawozdania i publikacje naukowe poœwiêcone
problematyce bezpieczeñstwa imprez masowych. Ró¿norodnoœæ analiz i sprawozdañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa kibiców pi³karskich przyczyni³y siê do podjêcia tematu pracy statutowej pt. „Wybrane aspekty bezpieczeñstwa kibiców
pi³karskich podczas rozgrywek Ekstraklasy – ocena poziomu bezpieczeñstwa”.
2

S. Paszkowski, A. Kruczyñski, Imprezy Masowe, Organizacja Bezpieczeñstwo Dobre praktyki,
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 13.
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1. Metodologia badañ
Za cel naukowy pracy statutowej postawiono, okreœlenie w jakim stopniu rozwi¹zania prawne, techniczne, organizacyjne oraz indywidualne poczucie bezpieczeñstwa wp³ywaj¹ na bezpieczeñstwo kibiców pi³karskich podczas rozgrywek
pi³karskich Ekstraklasy odbywaj¹cych siê na stadionie Legii Warszawa. Pracê
statutow¹ oparto na kilku równo cennych elementach, które wymaga³y od autorów postawienia nie jednej, ale kilku niewiadomych stanowi¹cych istotê
problemu:
1. W jakim stopniu przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa meczów pi³ki no¿nej zapewniaj¹ bezpieczeñstwo kibicom pi³karskim?
2. W jakim stopniu iloœæ kibiców pi³karskich wp³ywa na poczucie bezpieczeñstwa i iloœæ
obowi¹zków organizatora?
3. Jak bardzo mecze podwy¿szonego ryzyka wymagaj¹ od podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo imprez masowych podjêcia dodatkowych obowi¹zków?
4. Na ile pora dnia wymaga od organizatora meczu pi³ki no¿nej podjêcia dodatkowych
dzia³añ?
5. Na ile du¿a jest ró¿nica w postrzeganiu bezpieczeñstwa przez kibiców pi³karskich
i podmioty wykonuj¹ce zadania zlecone przez organizatora?
6. Na ile istotny jest wp³yw rezultatu osi¹ganego przez dru¿ynê na zachowanie jej kibiców?
7. Jak relacja kibiców z klubem oraz kibicami dru¿yny przeciwnej przek³ada siê na bezpieczeñstwo kibiców ma stadionie?
8. Czy poprawa bezpieczeñstwa kibiców uzale¿niona jest od wprowadzenia nowych
3
przepisów czy lepszego egzekwowania przepisów istniej¹cych ?
W toku realizacji pracy badawczej zastosowano metody teoretyczne oraz empiryczne. W ramach pierwszych zastosowano tak zwan¹ metodê analityczno-syntetyczn¹, sk³adaj¹c¹ siê – jak sama nazwa wskazuje – z analizy i syntezy. Dodatkowo pos³u¿ono siê uogólnieniem oraz wnioskowaniem indukcyjnym
i dedukcyjnym. Wœród metod empirycznych wykorzystano sonda¿ diagnostyczny4.
Stosuj¹c metodê analizy, dokonano przegl¹du rozwi¹zañ prawnych, organizacyjnych, w zakresie sportowych imprez masowych, w tym w szczególnoœci meczów pi³ki no¿nej. Okreœlono wzajemne relacje, stosunki, zwi¹zki, w celu ich kolejnego odrêbnego zbadania, wykrycia istoty i poznania zale¿noœci przyczynowo
skutkowych oraz w³aœciwoœci ró¿norodnych stron. Nastêpnie ca³y proces myœlo-

3

M. Gikiewicz, R. Wróbel, P. Gromek, Wybrane aspekty bezpieczeñstwa kibiców pi³karskich
podczas rozgrywek ekstraklasy – ocena poziomu bezpieczeñstwa, Zeszyty Naukowe SGSP Nr 49 (1)
2014.
4
M. Cieœlarczyk, Metody badañ w naukach o bezpieczeñstwie [w:] Bezpieczeñstwo w teorii i badaniach naukowych, B. Wiœniewski (red. nauk.), Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Policji w Szczytnie,
Szczytno 2011, s. 139.
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wy, który polega³ na po³¹czeniu w ca³oœæ wyodrêbnionych i zbadanych w toku
analizy elementów sk³adowych przedstawiono w postaci syntezy.
Uogólnienie wykorzystano, jako kolejn¹ teoretyczn¹ metodê badawcz¹, któr¹
zastosowano g³ównie w procesie podsumowywania prowadzonych rozwa¿añ na
ka¿dym etapie opracowywania wyników badañ. W ten sposób uwypuklona zosta³a zasadnoœæ przechodzenia od twierdzeñ szczegó³owych do bardziej
ogólnych.
W toku niniejszej pracy zastosowano równie¿ wnioskowanie indukcyjne oraz
dedukcyjne. Pierwsze z nich polega³o na wyprowadzeniu konkluzji ogólnych
z przes³anek, które by³y ich przypadkami. Oznacza to, ¿e im wiêcej przyk³adów
szczegó³owych przemawia³o za zasadnoœci¹ przyjêtego przypadku ogólnego, tym
bardziej by³ on prawdopodobny. Z kolei wnioskowanie dedukcyjne polega³o na
obecnoœci zwi¹zku lub zwi¹zków zachodz¹cych pomiêdzy przes³ankami a wnioskiem, do których prowadzi³y. Takie zale¿noœci prowadzi³y do pewnoœci
zachodz¹cych relacji i dostatecznie du¿ym prawdopodobieñstwie.
W toku realizacji pracy statutowej zastosowano empiryczn¹ metodê badawcz¹
w postaci sonda¿u diagnostycznego pos³uguj¹c siê technikami badawczymi takimi jak ankietowanie oraz wywiad.
Zgodnie z definicj¹ proponowan¹ przez Alberta Wojciecha Maszke „ankieta”
jest „technik¹ badawcz¹ polegaj¹c¹ na zbieraniu informacji poprzez samodzielne
udzielanie przez badanego odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu”5.
Wed³ug cytowanego autora ankieta opiera siê na kwestionariuszu, jako podstawowym narzêdziu badawczym, bêd¹cym arkuszem zawieraj¹cym szereg mniej
lub bardziej zamkniêtych odpowiedzi wybieranych przez respondentów w ich
odczuciu, jako najbardziej odpowiednie.
Ankietê dotycz¹c¹ wybranych aspektów bezpieczeñstwa kibiców pi³karskich
podczas rozgrywek Ekstraklasy – ocena poziomu bezpieczeñstwa, przeprowadzono stosuj¹c wariant grupowy, opieraj¹cy siê na tak zwanej metodzie CAWI
(z ang. Computer – Assisted Web Interview). Polega ona na zbieraniu informacji,
w której to, respondent za pomoc¹ elektronicznej ankiety proszony jest o wyra¿enie swojej opinii. Kwestionariusz ankiety audytoryjnej udostêpniono w Internecie pod specjalnym linkiem6. Osoba uczestnicz¹ca w badaniu mog³a wype³niæ ankietê online i ze strony www przes³aæ j¹ do dysku sieciowego Google®. Zebrane
w ten sposób dane zosta³y poddane procesowi analizy statystycznej w stopniu
koresponduj¹cym z za³o¿eniami badawczymi przy u¿yciu oprogramowania do
statystycznej analizy danych.
Ankietê przeprowadzono wœród kibiców pi³karskich uczêszczaj¹cych na mecze Ekstraklasy odbywaj¹ce siê na Stadionie Legii Warszawa.
5

A.W. Maszke, Metodologiczne podstawy badañ pedagogicznych, Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Rzeszów 2003, s. 164.
6
https://docs.google.com/forms/d/1-VW0JubwQQQ9jQei0ikKDaHdhZrfgFhsQaSzvFb7fsM/
viewform?usp=send_form
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Niezale¿nie od techniki ankietowej przeprowadzono wywiady eksperckie.
Pod¹¿aj¹c za W³adys³awem Zaczyñskim wywiad polega na „zdobywaniu informacji przez bezpoœrednie stawianie pytañ tym wybranym osobom, które mog¹
nam udzieliæ pewnej sumy informacji”7.
Wobec powy¿szego wywiad odbywa³ siê w formie rozmowy kierowanej, opartej na kwestionariuszu wywiadu, czyli liœcie sformu³owanych wczeœniej pytañ,
przedstawianych osobie badanej. Zakres przeprowadzonych wywiadów wœród
przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za zabezpieczenie imprezy masowej korespondowa³ z zakresem prowadzonej ankietyzacji. Zastosowana
technika wywiadu stanowi³a równie¿ charakter badañ jakoœciowych.
Podczas okresu badawczego (lata 2013 – 2015) uda³o siê uzyskaæ opinie od 262
respondentów.
Zestawienie wyników ankiet oraz wywiadów eksperckich przedstawiono poni¿ej w formie graficznej za pomoc¹ wykresów zawieraj¹cych opis wyników
i p³yn¹cych z nich wniosków. Zastosowane metody empiryczne by³y niezbêdne
w procesie formu³owania wniosków i opisania proponowanych kierunków doskonalenia i zmian w zakresie bezpieczeñstwa imprez masowych w tym w szczególnoœci meczów pi³ki no¿nej.

2. Wyniki badañ
Za³o¿enia badawcze zosta³y zweryfikowane poprzez przeprowadzony sonda¿
diagnostyczny i weryfikacjê uzyskanych wyników empirycznych. Pytania sonda¿u diagnostycznego mia³y w sposób logiczny pozwoliæ na ustalenie opinii kibiców pi³karskich bior¹cych udzia³ w rozgrywkach Ekstraklasy na stadionie Legii
Warszawa oraz przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za zabezpieczenie
imprezy masowej, do której zalicza siê mecz pi³ki no¿nej.
Niezale¿nie od wagi procentowych wyników poszczególnych odpowiedzi,
istotne by³o uchwycenie relacji miêdzy odpowiedziami na poszczególne pytania.
Wyniki badañ – opinia kibiców
W przeprowadzonym badaniu technik¹ ankiety zastosowano równouprawnienie p³ci, to znaczy, ¿e zarówno kobiety, jak i mê¿czyŸni mogli braæ w nim
udzia³.
Spoœród przedstawicieli kibiców pi³karskich liczniejszy udzia³ w badaniu na
poziomie 77% prezentowali mê¿czyŸni, natomiast 23% stanowi³y kobiety (wykres 1).
Badanie przeprowadzono na populacji w przedziale wiekowym wed³ug nastêpuj¹cej klasyfikacji: 18 – 27 lat, 28 – 35 lat, 36 – 50 lat, powy¿ej 50 lat (wykres 2).

7

s. 146.

W. Zaczyñski, Praca badawcza nauczyciela, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1995,
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P£EÆ

WIEK

23%

20,6%
6,2%

72,8%

77%
Kobieta
Mê¿czyzna

Wykres 1. P³eæ
îród³o: opracowanie w³asne.

0,8%

29,6%

0,4%

18-27 lat
28-35 lat
36-50 lat
powy¿ej 50 lat

Wykres 2. Wiek
îród³o: opracowanie w³asne.

STATUS SPO£ECZNY

57,1%
Student
Osoba pracuj¹ca fizycznie

12,5%

Osoba pracuj¹ca intelektualnie
Osoba bezrobotna

Wykres 3. Status spo³eczny
îród³o: opracowanie w³asne.

Badani w wieku 18 – 27 lat stanowili najliczniejsz¹ reprezentatywn¹ w próbie
grupê – 73%. Kolejn¹ grupê stanowili respondenci w przedziale wiekowym
28 – 35 lat – 21%, 6% obejmowali respondenci w wieku 36 – 50 lat. Zaœ najni¿sz¹
frekwencje na poziomie 0,4% stanowili badani nale¿¹cy do grupy powy¿ej 50 lat.
Najliczniejsz¹ grupê respondentów wœród reprezentatywnej grupy kibiców
stanowili studenci 57%. Kolejn¹ grupê badanych stanowi¹cych 30% to jest
76 osób reprezentowa³y osoby pracuj¹ce intelektualnie. 12,5% respondentów
okreœli³o swój status spo³eczny jako osoba pracuj¹ca fizycznie, zaœ tylko 0,8%
jako osoba bezrobotna.
W badaniu liczniejsz¹ grupê respondentów na poziomie 88,3% stanowili kibice, którzy okazjonalnie bior¹ udzia³ w meczach pi³ki no¿nej z udzia³em Ekstraklasy odbywaj¹ce siê na stadionie Legii Warszawa. Zaœ regularne uczestnictwo
zadeklarowa³o 30 respondentów, co stanowi 11,7%.
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JAK CZÊSTO UCZESTNICZY PANI/PAN W MECZACH PI£KI NO¯NEJ?

226

Chodzê okazjonalnie

Chodzê regularnie
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Wykres 4. Opinia respondentów na temat czêstoœci uczestnictwa w meczach pi³ki no¿nej
îród³o: opracowanie w³asne.

Na mecz pi³ki no¿nej przychodzê najczêœciej aby:
4%
15%

Obejrzeæ grê pi³karzy
11%

Uczestniczyæ w oprawie
meczowej
70%

Spotkaæ siê ze znajomymi
Uczestniczyæ w ewentualnej
awanturze

Wykres 5. Opinia respondentów na temat motywu przyjœcia na mecz pi³ki no¿nej
îród³o: opracowanie w³asne.

Czy bra³/a Pan/Pani udzia³
Interpretuj¹c wykres 5 stwierdza siê, ¿e
w awanturze stadionowej?
kibice uczêszczaj¹cy na mecze pi³ki no¿nej przychodz¹ najczêœciej, aby obejrzeæ
11%
grê pi³karzy – 70%, ale tak¿e, w 15% aby
spotkaæ siê, ze znajomymi oraz po to, aby
uczestniczyæ w oprawie meczowej – 11%.
Tak
Tylko nieliczna grupa stanowi¹ca 4% respondentów zadeklarowa³a, ¿e przychodzi
Nie
na mecz pi³ki no¿nej, aby uczestniczyæ
w ewentualnej awanturze.
89%
W œwietle przeprowadzonych badañ
ponad po³owa respondentów stanowi¹ca
dok³adnie 89% okreœli³a, ¿e bra³a udzia³ Wykres 6. Opinia respondentów na temat
udzia³u w awanturze stadionowej
w awanturze stadionowej. Zaœ tylko 11% îród³o: opracowanie w³asne.
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Czy by³/a Pan/Pani œwiadkiem
agresywnych zachowañ kibiców pi³karskich? kibiców nie spotka³a siê z t¹ nega-

tywn¹ form¹ zachowania kibiców
podczas rozgrywek Ekstraklasy pod
egid¹ Polskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej.
31%
Analizuj¹c rozk³ad statystyczny
dotycz¹cy agresywnych zachowañ,
stwierdza siê, ¿e ponad po³owa respondentów 69% by³a œwiadkiem
69%
Tak
agresywnych zachowañ, a 31% kibiNie
ców nie spotka³a siê z tak¹ form¹
aktywnoœci.
Wykres 7. Opinia respondentów na temat
Wed³ug 88,3% opinii respondenagresywnych zachowañ kibiców pi³karskich
tów
agresywne zachowania przejaîród³o: opracowanie w³asne.
wia³y siê poprzez wulgarne okrzyki,
u¿ywanie gróŸb, 47,9% poprzez u¿ywanie niedozwolonych œrodków pirotechnicznych, rzucanie rac na p³ytê boiska,
44,1% poprzez niszczenie stadionu, ale tak¿e odpowiednio po 41,5% poprzez niszczenie miejsc poza stadionem oraz bicie, a w 35,6% poprzez niszczenie
poci¹gów, autobusów, tramwajów, a tak¿e radiowozów.
Jakie to by³y zachowania?
Bicie, kopanie

78
166

Wulgarne okrzyki, u¿ywanie gróŸb
U¿ywanie niedozwolonych œrodków
pirotechnicznych, rzucanie rac na p³ytê boiska

90

Niszczenie poci¹gów, autobusów,
tramwajów, radiowozów

67

Niszczenie miejsc poza stadionem
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Niszczenie stadionu

83
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Wykres 8. Opinia respondentów na temat typu agresywnych zachowañ
îród³o: opracowanie w³asne.

Prawie po po³owie roz³o¿y³y siê opinie badanych na temat s³u¿b sprawdzaj¹cych kibica przed wejœciem na mecz pi³ki no¿nej. Wyniki wskazuj¹, ¿e
s³u¿by sprawdzaj¹ce kibiców nie wywi¹zuj¹ siê dostatecznie z realizacji tego ustawowego zadania. Negatywn¹ opiniê na ten temat wyrazi³o w sumie 49,7% respondentów. Nieco wiêcej – 50,4% respondentów okreœli³o pozytywnie sferê dzia³al-
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noœci s³u¿b odpowiedzialnych za skontrolowanie kibiców przed wejœciem na
mecz pi³ki no¿nej (wykres 9).
Jak ocenia Pani/Pan s³u¿by sprawdzaj¹ce kibica przed wejœciem na mecz pi³ki no¿nej?
120

112

110

100
80
60
40
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Wykres 9. Opinia respondentów na temat s³u¿b sprawdzaj¹cych kibica przed wejœciem na mecz
pi³ki no¿nej
îród³o: opracowanie w³asne.

Wyniki przeprowadzonego badania wskazuj¹, ¿e kibice na stadionie Legii
Warszawa podczas rozgrywek Ekstraklasy w 61% czuj¹ siê bezpiecznie, a tym samym ich poczucie bezpieczeñstwa jest na poziomie akceptowalnym. Niemniej
jednak tego zdania nie podziela 39% kibiców bior¹cych udzia³ w badaniu, gdy¿
odczuwaj¹ oni pewnego rodzaju zagro¿enia, które wywo³uj¹ u nich niepokój oraz
niepewnoœæ (wykres 10).
Czy bêd¹c na meczu pi³ki no¿nej,
czuje siê Pani/Pan bezpiecznie?

Czy wed³ug Pani/ Pana liczba s³u¿b
odpowiedzialnych za zabezpieczenie
meczu pi³ki no¿nej jest?

46%
39%
54%
61%
Tak
Nie

Wystarczaj¹ca
Niewystarczaj¹ca

Wykres 10. Opinia respondentów na
temat poczucia bezpieczeñstwa
îród³o: opracowanie w³asne.

Wykres 11 . Opinia respondentów na temat liczby
s³u¿b odpowiedzialnych za zabezpieczenie meczu
pi³ki no¿nej
îród³o: opracowanie w³asne.
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Z rozk³adu statystycznego, który zosta³ przedstawiony na wykresie 11 wynika,
¿e w 54% opinii respondentów liczebnoœæ s³u¿b, czyli liczba osób kierowanych do
zabezpieczenia w ramach poszczególnych s³u¿b meczy pi³ki no¿nej jest niewystarczaj¹ca. Odmienne zdanie w tej kwestii wystêpuje u 46% respondentów.
Dla poprawy bezpieczeñstwa kibiców na meczach pi³ki no¿nej nale¿y?

41%
59%

Wprowadziæ nowe przepisy
Lepiej egzekwowaæ istniej¹ce
przepisy

Wykres 12. Opinia respondentów na temat poprawy bezpieczeñstwa kibiców
na meczach pi³ki no¿nej
îród³o: opracowanie w³asne.

Wed³ug ponad po³owy kibiców – 59% bior¹cych udzia³ w badaniu i uczêszczaj¹cych na mecze Ekstraklasy na stadion Legii Warszawa, dla poprawy bezpieczeñstwa nale¿y bardziej egzekwowaæ istniej¹ce przepisy, które jego dotycz¹.
Z kolei aprobatê za wprowadzeniem ca³kowicie nowych przepisów prawnych
zdanie wyrazi³o 41% ankietowanych
(wykres 12).
Czy wie Pani/Pan jak zachowaæ siê na meczu
pi³ki no¿nej w przypadku wyst¹pienia
Pozostaj¹c w tematyce bezpieczeñawantury
stadionowej, po¿aru, zwarcia
stwa, kolejne pytanie w ankiecie doenergii elektrycznej itp.
tyczy³o wyra¿enia opinii respondentów na temat zachowania siê na meczu pi³ki no¿nej w przypadku
wyst¹pienia awantury stadionowej,
28%
po¿aru lub zwarcia instalacji energii
elektrycznej. Okazuje siê, ¿e ponad
siedmiu na dziesiêciu ankietowanych deklaruje znajomoœæ postêpo72%
wania podczas wyst¹pienia ewentuTak
Nie
alnego zagro¿enia. Niemniej jednak,
takiej wiedzy nie posiada – 28% reWykres 13. Opinia respondentów na temat
spondentów (wykres 13).
zachowania siê na meczu pi³ki no¿nej w przypadku
wyst¹pienia awantury stadionowej, po¿aru, zwarcia
energii elektrycznej
îród³o: opracowanie w³asne.
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Pod¹¿aj¹c dalej, kolejne pytanie dotyczy³o wyra¿enia opinii respondentów na
temat instrukcji bezpiecznego zachowania kibica.
Analizuj¹c rozk³ad statystyczny tego pytania, stwierdza siê, ¿e, mimo, i¿ znaczna czêœæ respondentów deklaruje znajomoœæ zachowania siê podczas wyst¹pienia zagro¿eñ, to chcia³aby otrzymaæ instrukcjê bezpiecznego zachowania kibica.
Tak¹ potrzebê zadeklarowa³o 72% respondentów (wykres 14).
Czy chcia³aby/by Pani/Pan na meczu pi³ki no¿nej
otrzymaæ instrukcjê bezpiecznego zachowania kibica?
Nie, uwa¿am to za
zbêdne informacje

73

Tak, uwa¿am to za
bardzo potrzebne
informacje

183
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Wykres 14. Opinia respondentów na temat instrukcji bezpiecznego zachowania kibica
îród³o: opracowanie w³asne.

W œwietle uzyskanych wyników od kibiców pi³karskich – 70% z nich nie uzale¿nia zmiany swojego zachowania od rezultatu osi¹ganego przez ulubion¹ dru¿ynê. Zaœ pozosta³a czêœæ respondentów stanowi¹ca 30% wyra¿a zmianê swojego
zachowania w postaci: wydawania okrzyków na s³abo graj¹cych pi³karzy dru¿yny, której kibicuje, gwizdów, okrzyków pod adresem pi³karzy i kibiców dru¿yny
przeciwnej. Kibice swoje niezadowolenie z rezultatów ulubionej dru¿yny
wyra¿aj¹ tak¿e poprzez opuszczenie stadionu (wykres 15).
W jaki sposób zachowuje siê Pani/Pan w trakcie meczu
w zale¿noœci od rezultatu ulubionej dru¿yny?
Gdy pi³karze mojej dru¿yny graj¹ s³abo, to gwi¿d¿ê
Gdy pi³karze mojej dru¿yny graj¹ s³abo, to opuszczam stadion
Kiedy dru¿yna przegrywa jestem bardziej sk³onny do wydawania
okrzyków na s³abo graj¹cych pi³karzy dru¿yny, której kibicujê
Kiedy dru¿yna przegrywa wydajê okrzyki
pod adresem pi³karzy i kibiców dru¿yny przeciwnej
Zachowujê siê jednakowo, bez wzglêdu na wynik

37
16
50
31
179
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Wykres 15. Opinia respondentów na temat zachowania w trakcie meczu w zale¿noœci od rezultatu
ulubionej dru¿yny
îród³o: opracowanie w³asne.
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Czy Pani/Pana zdaniem decyzje sêdziów
meczu pi³ki no¿nej maj¹ wp³yw na zachowanie kibiców?

55% respondentów wskazuje, ¿e decyzje sêdziów me5%
czu pi³ki no¿nej maj¹ zdecydowany wp³yw na zachowanie kibiców. Pozosta³a
czeœæ respondentów uwa¿a,
¿e decyzja sêdziów czasami
40%
wp³ywa na ich zachowania
55%
Zdecydowanie tak
– 40%, zaœ grupa kibiców
Czasami
stanowi¹ca 5% nie uzale¿nia
swojego zachowania od
Nie ma to znaczenia
decyzji sêdziów.
Wykres 16. Opinia respondentów na temat decyzji
Powy¿sze wyniki œwiadsêdziów meczu pi³ki no¿nej
cz¹ o tym, ¿e 40% responîród³o: opracowanie w³asne.
dentów zna wiêcej ni¿ dwa
Ile zna Pani/Pan wyjœæ ze stadionu?
wyjœcia ze stadionu, 24%
zna dos³ownie dwa, a 11%
11%
jedno. Zaœ 25% responden25%
tów nie przywi¹zuje wagi do
wyjœæ ze stadionu i porusza
23%
siê pod¹¿aj¹c za t³umem
(wykres 17).
1
Przedostatnie pytanie
2
w ankiecie dotyczy³o odpoWiêcej
wiedzialnoœci za zapewnie41%
Idê za t³umem
nie bezpieczeñstwa w trakcie trwania meczu pi³ki
Wykres 17. Opinia respondentów na temat
liczby wyjœæ ze stadionu
no¿nej. Zdecydowana wiêkîród³o: opracowanie w³asne.
szoœæ respondentów stanowi¹ca 77% zgodnie okreœli³a, ¿e to organizator ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo na
stadionie Legii Warszawa. Pozosta³a czêœæ ankietowanych podzieli³a swoje opinie o odpowiedzialnoœci na poszczególne podmioty, wskazuj¹c 21% na Policjê,
i 1% na Stra¿ Po¿arn¹ oraz 1% na Prokuraturê i S¹dy (wykres 18).
Ostatnie pytanie w ankiecie dotyczy³o zachowania kibiców w zale¿noœci od
wyniku meczu. Zdecydowana wiêkszoœæ respondentów stanowi¹ca a¿ 91% uzale¿nia swoje zachowanie od wyniku meczu ulubionej dru¿yny. Zaœ tylko 9% ankietowanych nie przedk³ada wyniku na swoje zachowanie.
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Który z podmiotów Pani/Pana zdaniem
jest w pierwszej kolejnoœci odpowiedzialny
za zapewnienie bezpieczeñstwa w trakcie
trwania meczu pi³ki no¿nej?

20,7%
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Czy Pani/Pana zdaniem wynik meczu
wp³ywa na zachowanie kibiców?

0,8%

9%

1,2%
Policja
Stra¿ Po¿arna
77,3%

Prokuratura
i S¹dy
Organizator

Wykres 18. Opinia respondentów na temat
odpowiedzialnoœci za zapewnienie
bezpieczeñstwa w trakcie trwania meczu pi³ki
no¿nej
îród³o: opracowanie w³asne.

91%
Tak
Nie

Wykres 19. Opinia respondentów na
temat zachowania kibiców w zale¿noœci
od wyniku
îród³o: opracowanie w³asne.

Wyniki badañ – opinia przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych
za zabezpieczenie imprezy masowej
Jako, ¿e za zabezpieczenie imprez masowych odpowiedzialne s¹ miêdzy innymi podmioty takie jak Policja, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, Pañstwowe Ratownictwo Medyczne, s³u¿ba porz¹dkowa, s³u¿ba informacyjna, kierownik ds. bezpieczeñstwa i organizator, wywiad ekspercki zosta³ skierowany do przedstawicieli
nadmienionych podmiotów. W okresie badawczym uzyskano opiniê od piêciu
ekspertów. Poni¿ej, w formie opisowej, przedstawiono opiniê wyszczególnionych ekspertów na temat rozwi¹zañ prawnych, technicznych, organizacyjnych
oraz indywidualnego poczucie bezpieczeñstwa i ich wp³ywu na bezpieczeñstwo
kibiców pi³karskich podczas rozgrywek pi³karskich Ekstraklasy odbywaj¹cych
siê na stadionie Legii Warszawa.
Jak wspomniano w czêœci metodologicznej, wywiad odbywa³ siê za pomoc¹
narzêdzia badawczego, jakim jest arkusz wywiadu i zawiera³ 12 pytañ zamkniêtych oraz jedno pytanie otwarte.
Znaczna czeœæ respondentów – 60% okreœli³a, ¿e bra³a udzia³ w awanturze stadionowej i by³a œwiadkiem agresywnych zachowañ ze strony kibiców pi³karskich. Najczêœciej by³y to takie zachowania, jak: niszczenie stadionu, wulgarne
okrzyki, u¿ywanie gróŸb, zastraszanie oraz bicie i kopanie. Generalnie eksperci,
przebywaj¹c na stadionie Legii Warszawa podczas meczu pi³ki no¿nej
Ekstraklasy, czuj¹ siê bezpiecznie. Niemniej jednak uwa¿aj¹ oni, ¿e liczebnoœæ
s³u¿b porz¹dkowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie meczu pi³ki no¿nej
jest niewystarczaj¹ca. Ponadto uwa¿aj¹ oni, ¿e dla poprawy bezpieczeñstwa
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kibiców na meczach pi³ki no¿nej nale¿a³oby bardziej egzekwowaæ istniej¹ce
przepisy.
Zadaniem 60% ekspertów bior¹cych udzia³ w badaniu wynik meczu wp³ywa
na zachowanie kibiców, podobnie jak decyzje sêdziów pi³karskich. Równie¿
w 60% eksperci s¹ zgodni, co do tego, ¿e istniej¹ce przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa meczów pi³ki no¿nej zapewniaj¹ bezpieczeñstwo kibicom pi³karskim. Interpretuj¹c opiniê respondentów na temat meczów podwy¿szonego ryzyka stwierdza siê, ¿e tego typu mecze wymagaj¹ od odpowiedzialnych podmiotów
wszczêcia nadzwyczajnych lub szczególnych procedur dotycz¹cych chocia¿by liczebnoœci s³u¿by porz¹dkowej, niedopuszczalnoœci sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych, a tak¿e wymagañ kwalifikacyjnych kierownika
ds. ochrony. Zgodnie przedstawia siê opinia respondentów na temat pory dnia
meczu i podejmowania dodatkowych dzia³añ. Otó¿ eksperci s¹ opinii, ¿e pora
dnia nie odgrywa ¿adnego znaczenia w stosunku do podejmowanych
dodatkowych dzia³añ.

3. Konkluzje z badañ
Przeprowadzone badania empiryczne wœród 257 kibiców pi³karskich i 5 ekspertów oraz analiza aktów prawnych i w³asne obserwacje pochodz¹ce z analizy
wyselekcjonowanych rozgrywek pi³karskich odbywaj¹cych siê na stadionie Legii Warszawa w sezonie 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015, pozwoli³y
sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
l
Ustawa o bezpieczeñstwie imprez masowych odnosi siê do wszystkich imprez
masowych, traktuj¹c mecze pi³ki no¿nej, jako szczególnego rodzaju imprezy
masowe.
l
Mecze podwy¿szonego ryzyka wymagaj¹ od podmiotów odpowiedzialnych za
zabezpieczenie imprez masowych podjêcia szczególnych procedur.
l
Pora rozpoczêcia meczu pi³ki no¿nej nie determinuje podjêcia dodatkowych
dzia³añ organizatora ani pozosta³ych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo.
l
Dostrzega siê ró¿nicê w postrzeganiu bezpieczeñstwa pomiêdzy kibicami
pi³karskimi a przedstawicielami podmiotów odpowiedzialnych za zabezpieczenie imprezy masowej.
W tym aspekcie stwierdza siê, ¿e postrzeganie bezpieczeñstwa przez ka¿dego
z nas jest spraw¹ indywidualn¹. W coraz wiêkszym stopniu staje siê ono zale¿ne od subiektywnego zaspokajania potrzeb i pragnieñ bezpieczeñstwa osobistego. Generalne oczekiwania kibiców zmierzaj¹ ku konkretnemu
zmniejszeniu zagro¿eñ i podniesieniu poziomu bezpieczeñstwa w stale zmieniaj¹cym siê otoczeniu. Wed³ug przeprowadzonej szczegó³owej analizy, zadaniem podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo w kontekœcie
poczucia bezpieczeñstwa wa¿ne jest to, aby:
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– stworzyæ system przekazu informacji obrazuj¹cy na bie¿¹co sytuacjê bezpieczeñstwa wraz z zaanga¿owaniem w³adz publicznych w dzia³ania zwi¹zane
z zapobieganiem zagro¿eniom,
– zwiêkszaæ wzrost zaufania spo³ecznego do dzia³añ podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo wykorzystuj¹c do tego informacyjn¹ dzia³alnoœæ mediów,
– poprawiæ spo³eczn¹ percepcjê problematyki bezpieczeñstwa imprez masowych poprzez przekazywanie informacji wyprzedzaj¹cych o ewentualnych
zagro¿eniach, a nie sprawozdawczych o tym, co siê wydarzy³o,
– szeroko upubliczniaæ sposoby pomiaru poziomu bezpieczeñstwa.
l
Wynik meczu stanowi determinantê w stosunku do zachowania siê kibiców
pi³karskich.
l
Uzale¿nia siê poprawê bezpieczeñstwa od lepszego egzekwowania istniej¹cych przepisów prawnych.
l
Do najczêœciej wystêpuj¹cych negatywnych zachowañ kibiców zalicza siê:
wulgarne okrzyki, u¿ywanie gróŸb, zastraszanie oraz u¿ywanie niedozwolonych œrodków pirotechnicznych, rzucanie rac na p³ytê boiska, a tak¿e niszczenie stadionu.
l
Dostrzega siê koniecznoœæ egzekwowania zakazu wnoszenia œrodków pirotechnicznych oraz rac, a tak¿e wprowadzenia dotkliwych kar finansowych za
z³amanie zakazu wzorem z Wielkiej Brytanii.
l
Dostrzega siê koniecznoœæ zwiêkszenia liczebnoœci s³u¿b odpowiedzialnych
za zabezpieczenie meczu pi³ki no¿nej.
l
Dostrzega siê koniecznoœæ poprawy szczegó³owego sprawdzenia kibiców
wchodz¹cych na stadion.
l
Dostrzega siê koniecznoœæ zmiany polityki zatrudnienia osób pracuj¹cych
w s³u¿bie porz¹dkowej i informacyjnej.
W tym kontekœcie chodzi o zatrudnianie osób z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi typowo dostosowanymi do sportowych imprez masowych.
Wydaje siê, ¿e osoby maj¹ce do czynienia z kibicami powinny znaæ techniki
i metody zarz¹dzania ryzykiem, zasady zarz¹dzania t³umem, techniki mediacji, negocjacji, a tak¿e podstawy psychologii t³umu.
l
Dostrzega siê potrzebê edukacji w zakresie kulturalnego kibicowania i bezpiecznego zachowania na stadionie pi³karskim ju¿ od najm³odszych lat, a tak¿e u osób doros³ych.
l
Dostrzega siê potrzebê stworzenia kampanii informacyjnej dotycz¹cej kulturalnego kibicowania i zwrócenia szczególnej uwagi na zjawisko rasizmu
wœród kibiców pi³karskich.
l
Istnieje potrzeba opracowania instrukcji bezpiecznego zachowania kibica.
Stwierdza siê, ¿e aby spo³eczeñstwo by³o odpowiednio przygotowane, i mia³o
wykszta³cone prawid³owe postawy i zachowania, potrzebna jest odpowiednia
forma edukacji.
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Edukacja spo³eczeñstwa w zakresie bezpieczeñstwa wymaga zaanga¿owania
zarówno w³adz pañstwowych, odpowiedzialnoœci s³u¿b, organizacji oraz ca³ego
spo³eczeñstwa. Tylko kompleksowe, cykliczne i zorganizowane na szerok¹ skalê
dzia³ania anga¿uj¹ce ca³e spo³eczeñstwo mog¹ przynieœæ oczekiwane efekty jak
te, które spodziewane s¹ po przeprowadzonych ró¿nego rodzaju kampaniach
informacyjnych na rzecz bezpieczeñstwa: drogowego, kolejowego, ekologicznego, po¿arowego czy bezpieczeñstwa w sieci itp.
Kampanie informacyjne to proces wymagaj¹cy podjêcia szczegó³owego
wysi³ku na etapie planowania. Niemniej jednak dostrze¿enie z³o¿onoœci problemu i jego otoczenia oraz zintegrowanie dzia³añ mo¿e stanowiæ o sukcesie b¹dŸ
pora¿ce kampanii spo³ecznych. Szczególne znaczenie ma analiza problemu
spo³ecznego, która wraz z analiz¹ otoczenia spo³ecznego oraz analiz¹ zasobów
i mo¿liwoœci powinna stanowiæ punkt wyjœcia procesu planowania kampanii
spo³ecznej. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jej prawid³owa realizacja pozwala na wybór odpowiednich grup docelowych oraz celów bêd¹cych podstaw¹ oceny skutecznoœci
prowadzonych dzia³añ w tym przypadku dzia³añ na rzecz bezpieczeñstwa imprez
sportowych.

4. Podsumowanie
Zasadnicza i ostateczna odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo uczestników
imprezy masowej od czasu jej rozpoczêcia a¿ do zakoñczenia spoczywa na jej
organizatorze. To na nim ci¹¿¹ liczne obowi¹zki w zakresie ochrony porz¹dku
publicznego, zabezpieczenia pod wzglêdem medycznym oraz zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze s³u¿¹cymi tym
obiektom instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi, w szczególnoœci przeciwpo¿arowymi i sanitarnymi. Swoje zadania realizuje on poprzez kierownika do
spraw bezpieczeñstwa a tak¿e s³u¿by porz¹dkowe i informacyjne. Ca³okszta³t podejmowanych dzia³añ s³u¿y zapewnieniu bezpiecznego przebiegu imprezy masowej, bezpieczeñstwa jej uczestników. Uczestnicy sportowych imprez masowych,
w tym zw³aszcza meczów pi³ki no¿nej, stanowi¹ szczególn¹ grupê uczestników,
których bezpieczeñstwo, jak dookreœlono w zrealizowanej pracy naukowo-badawczej, determinuj¹ rozwi¹zania prawne, techniczne, organizacyjne oraz indywidualne poczucie bezpieczeñstwa. Przeprowadzone analizy jakoœciowe najwa¿niejszych aktów prawnych w zakresie bezpieczeñstwa imprez masowych,
wywiady eksperckie, jak równie¿ wywiady z samymi kibicami uczêszczaj¹cymi
na mecze odbywaj¹ce siê na stadionie Legii Warszawa pozwoli³y dookreœliæ stopieñ, w jakim nadmienionej elementy wp³ywaj¹ na bezpieczeñstwo kibiców
pi³karskich podczas rozgrywek pi³karskich Ekstraklasy.
W uzyskaniu pe³nej odpowiedzi na pytanie: „W jakim stopniu rozwi¹zania
prawne, techniczne i organizacyjne oraz indywidualne poczucie bezpieczeñstwa
wp³ywaj¹ na bezpieczeñstwo kibiców pi³karskich podczas rozgrywek pi³karskich
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Ekstraklasy odbywaj¹cych siê na stadionie Legii Warszawa?” nieocenione by³o
uzyskanie odpowiedzi na szczegó³owe pytania badawcze okreœlone w czêœci
metodologicznej niniejszego opracowania.
Maj¹c na uwadze przyjête za³o¿enia, w wyniku przeprowadzonych badañ zdefiniowano nastêpuj¹ce wnioski:
1. Przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa meczów pi³ki no¿nej zapewniaj¹ bezpieczeñstwo kibicom pi³karskim nie zapewniaj¹ bezpieczeñstwa w stopniu wystarczaj¹cym, niemniej jednak nie wynika to z racji ich niedoskona³oœci,
a raczej problemów z egzekwowaniem. Przepisy jednoznacznie okreœlaj¹ podmioty odpowiedzialne za bezpieczeñstwo meczów pi³ki no¿nej, wskazuj¹c ich
zakres i charakter wykonywania. Z drugiej strony okreœlaj¹ równie¿ obowi¹zki samych uczestników, wobec których za ich niewykonywanie przewiduj¹ sankcje. Sankcje te nie zawsze s¹ skutecznie i szybko egzekwowane, co
sprawia wra¿enie potrzeby wdro¿enia nowych bardziej bezpoœrednich rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na doraŸne orzekanie i sankcjonowanie stosownie do
skali pope³nionych wykroczeñ i przestêpstw.
2. Poczucie bezpieczeñstwa zdaniem organizatora oraz kibiców ró¿ni siê. Równoczeœnie niezale¿nie od postrzegania:
l liczba kibiców pi³kar skich mo¿e wp³ywaæ na poczucie bezpieczeñstwa
tych¿e kibiców – z zasady ponad po³owa (54%) kibiców jest zdania, ¿e liczebnoœæ s³u¿b odpowiedzialnych za zabezpieczenie meczu pi³ki no¿nej jest
niewystarczaj¹ca i jedynie 61% z nich czuje siê bezpiecznie,
l zdaniem jedynie ponad po³owy ekspertów przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa imprez masowych zapewniaj¹ bezpieczeñstwo kibiców,
l to nie liczba kibiców pi³karskich wp³ywa na liczbê obowi¹zków organizatora, a charakter imprezy o podwy¿szonym ryzyku.
3. Zdaniem kibiców mecze podwy¿szonego ryzyka nie wymagaj¹ od odpowiedzialnych podmiotów wszczêcia nadzwyczajnych lub szczególnych procedur.
Odmienne zdanie na ten temat zdefiniowali eksperci udzielaj¹cy wywiadów.
Ich zdaniem w przypadku meczu o podwa¿onym ryzyku zwiêksza siê liczebnoœæ s³u¿b porz¹dkowych, informacyjnych i medycznych, zaœ utrwalanie
przebiegu imprezy masowej o podwy¿szonym ryzyku za pomoc¹ urz¹dzeñ
rejestruj¹cych obraz i dŸwiêk jest obowi¹zkowe. Równoczeœnie nale¿y zaznaczyæ, i¿ w wymagania w stosunku do kierownika do spraw bezpieczeñstwa imprez masowych podwy¿szonego ryzyka s¹ bardziej rygorystyczne.
4. Pora dnia nie wymaga od organizatora meczu pi³ki no¿nej podjêcia dodatkowych dzia³añ – zakres jego obowi¹zków determinuje charakter imprezy masowej, a nie pora dnia. Maj¹c na uwadze wymagania licencyjne Polskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w odniesieniu do klubów pi³karskich rozgrywek
Ekstraklasy S.A. oraz I ligi zawodowej dotycz¹ce oœwietlenia jego zapewnienie nie jest elementem decyduj¹cym o mo¿liwoœci odbycia siê meczu w porze
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wieczorowej – wymóg oœwietlenia jest obligatoryjny, zaœ jego spe³nienie determinuje otrzymanie licencji przez klub pi³karski na dan¹ rundê rozgrywek.
5. Ró¿nica w postrzeganiu bezpieczeñstwa przez kibiców pi³karskich i podmioty wykonuj¹ce zadania zlecone przez organizatora faktycznie wystêpuje.
l Poczucie bezpieczeñstwa w opinii kibiców pi³karskich zdeterminowane
jest dokonan¹ przez nich ocen¹ mo¿liwoœci oraz wykonywania dzia³añ
przez dan¹ liczbê s³u¿b porz¹dkowych i informacyjnych, tego, czy byli oni
naocznymi œwiadkami agresywnych zachowañ kibiców pi³karskich. Wynik 61% okreœlaj¹cy poczucie bezpieczeñstwa wœród kibiców pi³karskich
determinuje fakt, i¿ co do zasady jedynie oko³o po³owa z nich dobrze ocenia pracê s³u¿b porz¹dkowych przed wejœciem na mecz pi³ki no¿nej, zaœ jedynie 46% z nich uwa¿a, ¿e ogólna liczba s³u¿b odpowiedzialnych za
zabezpieczenie meczu pi³ki no¿nej jest wystarczaj¹ca. Byæ mo¿e w³aœnie
dlatego wiêkszoœæ z kibiców uzna³a, i¿ chêtnie otrzyma³aby instrukcjê bezpiecznego zachowania kibica na meczu.
l Bezpieczeñstwo meczu pi³ki no¿nej w oczach podmiotów wykonuj¹cych
zadania zlecone przez organizatora wi¹¿e siê ze stopnie wykonania przepisów i zaleceñ wskazanych przez organizatora oraz wynikaj¹cych z realizacji
ich zadañ ustawowych w zakresie dedykowanych im zadañ.
6. Rezultat osi¹gany przez dru¿ynê wp³ywa na zachowanie jej kibiców. Wprawie
wiêkszoœæ kibiców bior¹cych udzia³ w ankiecie zadeklarowa³a, i¿ zachowuje
siê jednakowo niezale¿nie od wyniku, niemniej jednak du¿a czêœæ z nich
wskaza³a, i¿ w przypadku, gdy dru¿yna gra s³abo, oni opuszczaj¹ stadion,
gwi¿d¿¹, pokrzykuj¹ pod adresem pi³karzy i kibiców dru¿yny przeciwnej. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ wp³yw na postawê kibiców ma nie tylko postawa pi³karzy,
ale równie¿ decyzje podejmowane przez sêdziów. Jedynie 5% respondentów
zadeklarowa³a, ¿e decyzje sêdziów nie maj¹ wp³ywu na zachowanie kibiców.
7. Relacja kibiców z klubem oraz kibicami dru¿yny przeciwnej przek³ada siê
bezpoœrednio na bezpieczeñstwo kibiców ma stadionie. Kibic identyfikuj¹cy
siê z klubem skupia swoja aktywnoœæ na ogl¹daniu meczu, dopingowaniu
pi³karzy niezale¿nie od wyniku, uto¿samiania siê (w tym np. z zarz¹dem i prowadzon¹ polityk¹ transferow¹) i wspó³pracuje z klubem na rzecz prowadzenia
widowiskowych, ale zarazem bezpiecznych opraw meczów. Równoczeœnie
zaprzyjaŸnione lub przynajmniej niepozostaj¹ce ze sob¹ w konflikcie kibicach ró¿nych dru¿yn skupiaj¹ siê na sportowej rywalizacji graczy swoich dru¿yn, podczas gdy strony zwaœnione zainteresowane s¹ wzajemnymi
wyzwiskami, d¹¿eniami do konfrontacji i straæ w postaci regularnych b¹dŸ
nieregularnych bitew na stadionie lub poza nim. Dodatkowo, informacja
o meczu dru¿yn, których kibice maj¹ za sob¹ wspólne starcia niejednokrotnie
sprawia, i¿ mecz ten zostaje uznany za mecz pi³ki no¿nej o podwy¿szonym
ryzyku.
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8. Zdaniem wiêkszoœci respondentów, zarówno samych kibiców, jak i ekspertów ds. bezpieczeñstwa poprawa bezpieczeñstwa kibiców uzale¿niona jest zarówno od wprowadzenia zupe³nie nowych przepisów, jak równie¿ lepszego
egzekwowania przepisów ju¿ obowi¹zuj¹cych. Egzekwowanie o którym
mowa dotyczy przede wszystkich usprawnienia trybu i dotkliwoœci kar w postaci grzywien, zakazów stadionowych, czy te¿ s¹dowych zakazów zbli¿ania
siê do miejsca odbywania siê imprezy masowej po³¹czonej z jednoczesnym
nakazem stawiennictwa siê we w³aœciwym komisariacie Policji.
Uzyskane powy¿ej odpowiedzi stanowi¹ rozwi¹zania, fakty, wyodrêbnione
obszary wiedzy pozwalaj¹ce na uznanie, i¿ rozwi¹zania prawne, techniczne i organizacyjne oraz indywidualne poczucie bezpieczeñstwa wp³ywaj¹ na bezpieczeñstwo kibiców pi³karskich podczas rozgrywek pi³karskich Ekstraklasy odbywaj¹cych siê na stadionie Legii Warszawa?” w znacznym stopniu. Nale¿y przy
tym zaznaczyæ, i¿ poczucie tego bezpieczeñstwa inaczej postrzegane jest przez samych kibiców, a inaczej przez organizatora meczu pi³ki no¿nej oraz podmioty
wykonuj¹ce zlecone przez niego zadania. Dodatkowo, ka¿de z rozwi¹zañ prawne,
techniczne i organizacyjne inaczej postrzegane jest przez kibiców, a inaczej przez
organizatora.
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Idea Schengen w obliczu kryzysu imigracyjnego
Schengen Idea in the Face of Immigration Crisis
Streszczenie
Schengen to synonim europejskiej integracji. Beneficjentami s¹ miliony osób
korzystaj¹cy codziennie z prawa do swobodnego przekraczania granicy wewnêtrznej, cudzoziemcy mog¹cy podró¿owaæ po krajach Schengen na podstawie jednolitej wizy, przedsiêbiorstwa prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w wielu pañstwach Unii Europejskiej. Od pocz¹tku istnienia strefy Schengen fundamentem
prawid³owego funkcjonowania by³y: solidarnoœæ, wzajemne zaufanie i lojalnoœæ
wobec innych nale¿¹cych do niej pañstw.
W zwi¹zku z masowym nap³ywem imigrantów do Europy i zamachami terrorystycznymi w Pary¿u coraz g³oœniej w Unii Europejskiej o ograniczeniu swobodnego
przep³ywu osób. Mo¿liwoœæ swobodnego przemieszczania siê po Europie znajduje
siê obecnie w powa¿nym niebezpieczeñstwie.
W artykule podjêto próbê analizy sytuacji spo³eczno-politycznej w Europie oraz
jej potencjalnego wp³ywu na przysz³oœæ dorobku Schengen.
S³owa kluczowe: integracja europejska, strefa Schengen, kryzys imigracyjny,
kontrola graniczna

Summary
Schengen is a synonymous of European integration. The beneficiaries are
millions of people who every day exercise their right to free crossing of internal
border, foreigners that could travel to the Schengen countries on the basis of a
unitary visa, the enterprises that operate in many European Union countries. Since
the Schengen area introduction, the foundation of its proper functioning have been
as follows: solidarity, mutual trust and loyalty to other countries belonging to it.
Due to the massive influx of immigrants to Europe and the terrorist attacks in
Paris, the discussion to limit the free movement of persons in the EU is getting
louder. The possibility of free movement around Europe is now in serious jeopardy.
Keywords: European integration, the Schengen zone, immigration crisis, border
control
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Wprowadzenie
Europa znajduje siê w obliczu najwiêkszego, od czasów drugiej wojny œwiatowej, kryzysu demograficznego. Masowy nap³yw imigrantów stwarza powa¿ne
problemy humanitarne, spo³eczne i polityczne. Europejczycy przestali mówiæ
„jednym g³osem”; integracja europejska staje siê zagro¿ona. Jeœli kryzys imigracyjny nie zostanie opanowany, najwiêkszym zagro¿eniem dla Unii Europejskiej
bêdzie prawdopodobna erozja strefy Schengen. Jej œmieræ nie oznacza³aby koñca
swobody poruszania siê dla obywateli Wspólnoty, ale by³by to potê¿ny krok
wstecz dla projektu europejskiego, a przywrócenie kontroli paszportowych na
granicach pog³êbi³oby podzia³y wœród krajów Unii, gdy¿ kolejni migranci wci¹¿
koczowaliby we W³oszech, Grecji, Hiszpanii, co wywo³ywa³oby niezadowolenie
rz¹dów i obywateli.
Obchodzony, w czerwcu 2015 r., jubileusz 30-lecia strefy Schengen nie by³
œwiêtowany hucznie, poniewa¿ coraz czêœciej pojawia³y siê i pojawiaj¹ g³osy, ¿e
uk³ad powinien zostaæ co najmniej zawieszony.

1. Schengen symbolem nowoczesnej Europy
Liberalizacja zasad ruchu osobowego by³a, w drugiej po³owie XX wieku, jednym z istotnych obszarów pog³êbiania integracji europejskiej. Pocz¹tkowo
u³atwienia te ujmowano w zakresie ekonomicznym, wprowadzaj¹c swobodê
przep³ywu osób jako jedn¹ z podstawowych zasad wspólnotowych. Swoboda ta
zosta³a uzupe³niona uprawnieniem do niezak³óconego przemieszczania siê i pobytu na ca³ym terytorium Unii, towarzysz¹cym statusowi prawnemu obywatela
Unii Europejskiej1. Wskazane zasady pierwotnie dotyczy³y przede wszystkim
znoszenia ograniczeñ formalnych i administracyjnych oraz wprowadzania
u³atwieñ w tym zakresie. Z czasem jednak, pojawi³y siê inicjatywy maj¹ce na celu
dos³own¹ realizacjê swobody przemieszczania siê. Najistotniejsza z tych inicjatyw zosta³a podjêta w ramach wspó³pracy miêdzyrz¹dowej.
Uk³ad z Schengen, podpisany 14 czerwca 1985 r., sta³ siê podstaw¹ prawn¹ do
stopniowego znoszenia kontroli na granicach wewnêtrznych. Pocz¹tkowo zosta³
on podpisany przez kraje Beneluksu, Francji i Niemiec, nastêpnie kolejne pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej podejmowa³y decyzjê o przyst¹pieniu do
Uk³adu. Uk³ad przewidywa³ wprowadzenie œrodków zmierzaj¹cych do u³atwienia przekraczania granic wewnêtrznych oraz do wprowadzania bardziej efektywnej kontroli na granicach zewnêtrznych. Wdro¿enie tej zasady nie by³oby mo¿liwe bez wprowadzenia dodatkowych œrodków maj¹cych na celu zapewnienie

1

Szerzej: M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Wydawnictwo C.K. Beck, Warszawa 2002,
s. 157-174.
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bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na obszarze Schengen2. Istotnym by³o
wprowadzenie tak zwanych „œrodków wyrównawczych”, których celem mia³o
byæ wyrównanie „deficytu bezpieczeñstwa” powsta³ego na skutek zniesienia
kontroli na granicach wewnêtrznych. Do najwa¿niejszych zalicza siê3: ujednolicenie standardów kontroli na granicach zewnêtrznych, harmonizacja przepisów
w dziedzinie polityki azylowej, œciœlejsza wspó³praca pomiêdzy narodowymi
s³u¿bami policyjnymi, wspó³praca s¹dowa i administracyjna w zakresie ekstradycji, jednolita polityka wobec handlu narkotykami, broni¹ oraz amunicj¹, stworzenie elektronicznego Systemu Informacji Schengen (SIS)4, a tak¿e Systemu Informacji Wizowej (VIS)5.
Zniesienie kontroli granicznej osób na wewnêtrznych granicach Unii Europejskiej spowodowa³o intensyfikacjê dzia³añ s³u¿b granicznych wewn¹trz krajów, ukierunkowanych na zwalczanie i zapobieganie ró¿nym formom patologii
i przestêpczoœci o charakterze transgranicznym. Zasadnicz¹ form¹ pe³nienia
s³u¿by sta³y siê patrole mobilne6. Rekompensat¹ zniesienia kontroli na granicach
2

Porozumienie pomiêdzy rz¹dami krajów Unii Gospodarczej Beneluksu, Federalnej Republiki
Niemiec i Republiki Francuskiej w kwestii stopniowego zniesienia kontroli granicznych pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi Uk³adu, podpisane w Schengen 14 czerwca 1985 r.; Konwencja wprowadzaj¹ca
w ¿ycie Uk³ad z Schengen z 14 czerwca 1985 r. pomiêdzy Rz¹dami Pañstw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej w kwestii stopniowego zniesienia kontroli
granicznych pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi Uk³adu, podpisane w Schengen 19 czerwca 1990 r.
3
Konwencja Wykonawcza do Uk³adu z Schengen z 14 czerwca 1985 r. miêdzy Rz¹dami Pañstw
Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, DU UE, PL, 19/t. 2.
4
Zgodnie z art. 93 KWS ogólnym celem Systemu Informacyjnego Schengen jest utrzymanie
porz¹dku publicznego oraz bezpieczeñstwa publicznego, w³¹czaj¹c bezpieczeñstwo narodowe, na terytoriach Umawiaj¹cych siê Stron oraz stosowanie postanowieñ Konwencji odnosz¹cych siê do
przep³ywu osób na tych terytoriach, z wykorzystaniem informacji przekazywanych za poœrednictwem
systemu. Jest to pierwszy w Europie policyjny system przep³ywu informacji umo¿liwiaj¹cy automatyczne przekazywanie danych. Po wprowadzeniu konkretnej informacji o osobie (np. poszukiwanej lub
obserwowanej przez policjê) lub zdarzeniu do systemu krajowego jest ona od razu dostêpna w terminalach komputerowych pozosta³ych krajów. Nale¿y te¿ wspomnieæ o Systemie Informacyjnym Schengen
drugiej generacji (SIS II) bardziej funkcjonalnej, zmodernizowanej wersji systemu. Podstawê utworzenia SIS II stanowi¹ dwa dokumenty wydane na podstawie tytu³u VI Traktatu UE, tj. Rozporz¹dzenie
(WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i u¿ytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz Decyzja
Rady 2007/533/WSiSW z 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i u¿ytkowania Systemu Informacyjnego Schengen Drugiej generacji (SIS II). îród³o: A. Wawrzusiszyn, Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeñstwa Polski, Wydawnictwo Naukowe DIFIN, Warszawa 2012,
s. 107-116.
5
System Informacji Wizowej (VIS) pozwala na usprawnienie wspó³pracy pomiêdzy pañstwami
cz³onkowskimi Unii Europejskiej m.in. w zakresie wspólnej polityki wizowej w ramach Unii Europejskiej oraz zapobiegania handlu wizami. W systemie VIS gromadzone s¹ dane dotycz¹ce wnioskodawcy
wizy oraz informacji na temat wniosku wizowego, a tak¿e samej wizy (czy by³a wydana, anulowana, cofniêta lub przed³u¿ona, czy te¿ odmówiono jej wydania). System zawiera dane biometryczne, tj. fotografie i odciski palców osoby sk³adaj¹cej wniosek wizowy. Dziêki temu funkcjonariusze s³u¿b granicznych
podczas kontroli paszportowej maj¹ mo¿liwoœæ weryfikacji to¿samoœci osoby przekraczaj¹cej granice
strefy Schengen. îród³o: A. Wawrzusiszyn, Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeñstwa Polski…, op. cit., s. 107-116.
6
Tam¿e, s. 114.
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wewnêtrznych sta³o siê wzmocnienie kontroli na granicach zewnêtrznych oraz
jednolite zasady odprawy granicznej obywateli pañstw trzecich. Obywatele ci
podlegaj¹ szczegó³owej odprawie przy wjeŸdzie i opuszczaniu terytorium
Wspólnoty.
Pañstwa cz³onkowskie Uk³adu z Schengen mog¹ na swoich granicach zewnêtrznych okresowo stosowaæ tak zwane uproszczone kontrole graniczne. Warunkiem jest zaistnienie sytuacji, w której niemo¿liwe do przewidzenia zdarzenia powoduj¹ zwielokrotnienie natê¿enia ruchu nadmiernie wyd³u¿aj¹ce czas
oczekiwania na przejœciach granicznych, podczas gdy wszystkie zasoby s³u¿b
granicznych w zakresie personelu, wyposa¿enia i organizacji zasta³y ju¿ wyczerpane. Uproszenie takie jest tymczasowe, dostosowane do uzasadniaj¹cych je okolicznoœci i powinno byæ wprowadzane stopniowo7. Kodeks Graniczny Schengen
przewiduje zniesienie kontroli na granicach wewnêtrznych, ale równie¿ daje pañstwom cz³onkowskim mo¿liwoœæ tymczasowego ich przywrócenia w przypadku
zaistnienia sytuacji powoduj¹cych powa¿ne zagro¿enie porz¹dku publicznego
oraz bezpieczeñstwa wewnêtrznego danego pañstwa. Kontrole przywraca siê na
czas ograniczony, nie d³u¿szy ni¿ 30 dni. Informacja o przywróceniu kontroli na
granicach wewnêtrznych powinna byæ podana do wiadomoœci opinii publicznej8.
Uk³ad jest otwarty dla wszystkich cz³onków Unii Europejskiej. Warunkiem
przyst¹pienia do strefy Schengen jest dostosowanie istniej¹cych procedur administracyjnych, infrastruktury oraz stanu prawnego do wymogów Konwencji Wykonawczej
do Uk³adu z Schengen. Postêpy w tej dziedzinie oceniane s¹ przez ekspertów Unii
Europejskiej. Ostateczn¹ decyzjê o przyjêciu nowego pañstwa do strefy Schengen
i zniesieniu kontroli na wspólnych granicach podejmuje Rada Unii Europejskiej, po
pozytywnej ocenie misji ewaluacyjnych. Wynikaj¹ca z niego swoboda przep³ywu
osób wewn¹trz strefy Schengen dotyczy nie tylko obywateli pañstw bêd¹cych jego
sygnatariuszami, ale wszystkich osób wszelkiej narodowoœci i o dowolnym obywatelstwie, które przekraczaj¹ granice wewnêtrzne na terenie objêtym porozumieniem.
Do uk³adu z Schengen nale¿¹ obecnie 22 pañstwa Unii Europejskiej oraz Islandia i Norwegia, wchodz¹ce w sk³ad Zwi¹zku Paszportowego Krajów Nordyckich, a tak¿e Szwajcaria i Lichtenstein, który jest z grup¹ z Schengen stowarzyszony. Ponad 400 milionów mieszkañców, wielu obywateli krajów spoza Unii,
turystów mo¿e swobodnie przemieszczaæ siê wewn¹trz wiêkszoœci terytorium
Europy. Wp³ywa to stymuluj¹co na rozwój kontaktów handlowych, spo³ecznych,
kulturalnych, prowadzi do dalszego zbli¿enia miêdzy pañstwami s¹siaduj¹cymi,
7
Rozporz¹dzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. ustanawiaj¹ce
wspólnotowy kodeks zasad reguluj¹cych przep³yw osób przez granice (kodeks graniczny Schengen),
DzU UE L 105 z 13.4.2006.
8
Kontrolê graniczn¹ przywracano m.in. przed i podczas Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej we
Francji (1998), Holandii i Belgii (2000), Portugalii (2004), Niemczech (2006), Austrii i Szwajcarii
(2008), Polsce (2012) oraz wa¿nych spotkañ politycznych: Szczyt NATO (Niemcy 2009, Portugalia
2010), Szczyt G-8 (W³ochy 2009), Szczyt G-7 (Niemcy 2015), Konferencja Klimatyczna (Warszawa
2013), a tak¿e nap³ywu du¿ej liczby imigrantów (Wêgry, Austria, Szwecja, Dania – 2015), czy Francja
z powodu zamachów terrorystycznych w Pary¿u (2015).
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a tak¿e miêdzy ich obywatelami. Jest najwiêkszym osi¹gniêciem integruj¹cej siê
Europy.

2. Europejski kryzys imigracyjny
Migracje miêdzynarodowe towarzyszy³y ludzkoœci od dawna, choæ w ró¿nych
okresach mia³y zmienn¹ intensywnoœæ. Fale migracyjne wywo³ane zjawiskami
demograficznymi, zmianami klimatu, rozwojem produkcji i handlu s¹ istotnym
elementem historii ludzkoœci. Wojny, tworzenie narodów i formowanie pañstw
nieod³¹cznie wi¹za³y siê z dobrowolnym czy przymusowym przemieszczaniem
ludnoœci9. Zjawisko to jest na sta³e zwi¹zane z cz³owiekiem, jego rozwojem i ma
istotny wp³yw na rozwój cywilizacyjny ludzkoœci. Migracja jest zjawiskiem bardzo dynamicznym i zmiennym, czego doœwiadcza wspó³czesna Europa.
Debata wokó³ wêdruj¹cych do Unii imigrantów z Afryki Pó³nocnej oraz Bliskiego Wschodu toczy siê niemal ca³kowicie bez odniesienia do przyczyn. Aby
zrozumieæ kryzys, nale¿y odpowiedzieæ na pytanie o jego istotê. Z naukowego
punktu widzenia jest kolejn¹ faz¹ wojny czy zderzenia cywilizacji, do której dochodzi w wyniku postêpuj¹cych d³ugookresowo procesów spo³ecznych
os³abiaj¹cych si³ê kultury w populacjach buduj¹cych dany kr¹g cywilizacyjny,
w tym przypadku cywilizacjê ³aciñsk¹, zachodni¹. Dochodzi do tego równie¿
w wyniku os³abiania gospodarczego i politycznego, a tak¿e militarnego pañstw
wchodz¹cych w sk³ad danej cywilizacji wzglêdem pañstw s¹siednich buduj¹cych
cywilizacje pozosta³e. Cywilizacja islamska, w obliczu s³abn¹cego potencja³u kulturalnego s¹siadów, przeprowadza tzw. hid¿rê. Zgodnie z zaleceniami proroka
Mahometa, wyznawcy islamu odbywaj¹ zorganizowan¹ wêdrówkê w celu zwiêkszenia wp³ywu na zajmowane terytoria obce kulturowo i w celu w³¹czenia ich do
ummy (naród, spo³ecznoœæ; w znaczeniu religijnym (islamskim) ca³a wspólnota
islamska). [6]
Bezpoœredni¹ przyczyn¹ kryzysu imigracyjnego jest brak mo¿liwoœci zakoñczenia wojny domowej w Syrii i konfliktów w Afryce w obliczu sprzecznych interesów, jakie maj¹ tam mocarstwa, zw³aszcza USA, UE, bogate pañstwa arabskie,
Rosja, oraz sojusznicy tych mocarstw (Izrael, Turcja, Iran i Syria). Z d³u¿szej perspektywy to os³abiaj¹ce Europê dwa g³ówne procesy:
– tzw. bunt mas, gdzie z pokolenia na pokolenie dochodzi³o do wyparcia wartoœci
rodzinnych, konserwatywnych, patriotycznych z czo³ówki hierarchii wartoœci.
Na ich miejsce wesz³y wartoœci hedonistyczne – dobrobyt, pieni¹dz czy kariera;
– szerzenie siê wœród elit ideologii nazwanej ateistycznym humanizmem – idee
takie, jak multikulturalizm, polityczna poprawnoœæ, ultratolerancja s¹ dziœ po9
Szerzej: S. Castles, M. J. Miller, The Age of Migration, International Population Movements in
the Modern World, New York 2003; I. Wyciechowska, „Komu w drogê”. Migracje miêdzynarodowe
– zagro¿enie czy zbawienie XXI wieku, [w:] Historia. Stosunki Miêdzynarodowe. Amerykanistyka.
Ksiêga Jubileuszowa na 65-lecie Profesora Wies³awa Dobrzyckiego, E. Hali¿ak (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.
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wszechnie akceptowane w uniwersytetach, mediach i dyskursie politycznym
krajów zachodnich.
Efektem tych dwóch procesów jest kryzys demograficzny – m³odzi ludzie wy¿ej stawiaj¹ dobrobyt ni¿ rodzinê, a dzieci traktuj¹ jako koszty, a nie inwestycjê
oraz przyzwolenie instytucji na mieszanie siê przedstawicieli ró¿nych kultur
w sposób nadmierny, prowokuj¹cy konflikty i dekulturacjê. [6] To tak¿e osoby,
które uciekaj¹ do bezpiecznych krajów, bo w swojej ojczyŸnie grozi im utrata ¿ycia z powodu wojny czy przeœladowania z powodu rasy, religii, narodowoœci,
przekonañ politycznych lub przynale¿noœci do okreœlonej grupy spo³ecznej (Syryjczycy, Erytrejczycy, Afgañczycy, Nigeryjczycy, ale równie¿ obywatele innych
krajów).
Kraje Unii Europejskiej stoj¹ w obliczu nap³ywu imigrantów okreœlanego
jako najostrzejszy kryzys imigracyjny od czasu drugiej wojny œwiatowej. Problem staje siê coraz wiêkszym wyzwaniem dla niemal wszystkich pañstw kontynentu. Zamykane s¹ kolejne granice, co przek³ada siê na tworzenie nowych
tras dla osób uciekaj¹cych przed wojn¹ oraz szukaj¹cych lepszych warunków do
¿ycia. Szlaki uchodŸców z Syrii, Afganistanu i Erytrei prowadz¹ przez Morze
Œródziemne do W³och i Grecji, a tak¿e drog¹ l¹dow¹ przez Turcjê oraz Ba³kany
Zachodnie. Ich trasy czêsto zmieniaj¹ siê i przybieraj¹ inne kierunki (rys. 1 i 2).

Rys. 1. Migracje w rejonie Morza Œródziemnego
îród³o: [1].
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Coraz czêœciej, w opiniach analityków i mediów, pojawia siê nowy szlak
uchodŸczy przez Bu³gariê, Rumuniê, zachodnie tereny Ukrainy oraz po³udniow¹ Polskê.

Rys. 2. Potencjalny nowy szlak imigracyjny
îród³o: [2].

3. Imigracja – zagro¿enie czy szansa dla Europy?
Problemy imigracyjne Unii Europejskiej s¹ w znacznej mierze skutkiem
przyjêcia przez ni¹ fundamentalnych zasad, a jedn¹ z nich jest swoboda
przep³ywu osób. Niepodwa¿alnie to szlachetna idea, jednak niezmiernie trudna
w praktyce. Wyrazem tego s¹ liczne k³opoty, niespójnoœci i niekonsekwencje
w tworzeniu wspólnej polityki imigracyjnej10. Oprócz niekwestionowanego pozytywnego wp³ywu migracji na wzrost gospodarczy wielu krajów Europy, niesie
ona, szczególnie obecnie, zagro¿enia dla bezpieczeñstwa miêdzynarodowego, jak
i wewnêtrznego. Jej przejawem jest nielegalna imigracja. Okreœla siê w ten sposób
obywateli pañstw trzecich, którzy nielegalnie wje¿d¿aj¹ na terytorium pañstwa
cz³onkowskiego (w tym jego lotnicze strefy tranzytowe) drog¹ l¹dow¹, morsk¹
10

Por. A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Ochrona granic i obs³uga ruchu granicznego, Wydawnictwo
LEXIS NEXIS, Warszawa 2007, s. 69.
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i powietrzn¹, co odbywa siê czêsto z wykorzystaniem fa³szywych lub podrobionych dokumentów albo za poœrednictwem sieci przestêpczoœci zorganizowanej,
skupiaj¹cych przemytników i nielegalnych handlarzy. Jest te¿ spora grupa osób,
które wje¿d¿aj¹ do Unii Europejskiej w sposób legalny za okazaniem wa¿nej wizy
lub korzystaj¹c z systemu bezwizowego, by nastêpnie bezprawnie przed³u¿yæ
swój pobyt lub zmieniæ jego cel bez zgody w³aœciwych w³adz. S¹ wreszcie osoby
ubiegaj¹ce siê o azyl, które pozostaj¹ w danym kraju, mimo ¿e podjêto w ich sprawie ostateczn¹ decyzjê odmown¹11. Brak skutecznych dzia³añ Wspólnoty spowodowa³ widoczny i odczuwalny kryzys, który nasila siê zarówno pod wzglêdem
jakoœciowym, jak i iloœciowym.
Powy¿sze rozumowanie prowadzi do kwestii przestêpczoœci zorganizowanej,
transgranicznej, która niesie za sob¹ szereg zagro¿eñ zwi¹zanych z, wy¿ej zdefiniowan¹, nielegaln¹ imigracj¹, fa³szowaniem dokumentów uprawniaj¹cych do
przekraczania granicy, przemytem towarów, pojazdów, narkotyków, ludzi, wywozu dzie³ sztuki i innych cennych przedmiotów, terroryzmem. Kryzys unaocznia s³aboœæ ochrony granic zewnêtrznych Unii, s¹ one dziurawe i doœæ ³atwe do
przekroczenia.
Wed³ug Szefa Europolu Roba Wainwrighta nawet 30 tys. osób mo¿e dzia³aæ
w gangach przemytniczych, które za op³atê rzêdu kilku tysiêcy euro organizuj¹
niebezpieczne przeprawy imigrantów do Europy. Tragiczne wydarzenie w Austrii12 œwiadczy o obserwowanej eksplozji tego przestêpczego procederu, a masowy przep³yw imigrantów i uchodŸców przyci¹ga tysi¹ce przemytników13. Szlaki
nielegalnej imigracji i skalê nielegalnie przekraczanych granic Unii Europejskiej
zobrazowano na rysunkach 3 i 4.
Zagro¿enie terrorystyczne staje siê w obecnej sytuacji bardzo powa¿ne. Zamachy w Pary¿u w 2015 r. mog³y byæ deklaracj¹ d¿ihadystów z tak zwanego Pañstwa
Islamskiego, ¿e chc¹ rozszerzyæ swój terror na Europê. Og³oszenie we Francji stanu wyj¹tkowego, wprowadzenie w ca³ym regionie brukselskim najwy¿szego poziomu alertu, podniesienie w Szwecji stopnia zagro¿enia terrorystycznego do
czwartego, w piêciostopniowej skali, groŸby zamachów terrorystycznych w okresie bo¿onarodzeniowym, powa¿ne ograniczenia w œwiêtowaniu nowego roku,
wojsko i policja na ulicach potwierdzaj¹ tezê, i¿ Europa jest w powa¿nym niebezpieczeñstwie. W ka¿dym b¹dŸ razie psychoza strachu jest obecna.

11
Zob. Komunikat Komisji w sprawie priorytetów politycznych w walce z nielegaln¹ imigracj¹
obywateli pañstw trzecich, COM (2006) 402.
12
28 sierpnia 2015 r. austriacka policja znalaz³a ciê¿arówkê ch³odniê porzucon¹ na poboczu jednej
z autostrad przez przemytników. W œrodku odkryto cia³a 71 ludzi, w tym 59 mê¿czyzn, oœmiu kobiet
i czworga dzieci w wieku od r. do 10 lat, pochodz¹cych m.in. Syrii, Iraku i Afganistanu. Tragedia imigrantów, którzy udusili siê w wyniku awarii systemu ch³odzenia, poruszy³a opiniê publiczn¹ w Europie
i zwróci³a uwagê na niezwykle ryzykowne przeprawy, na jakie decyduj¹ siê ludzie uciekaj¹cy do Europy z krajów ogarniêtych konfliktami. îród³o: strona internetowa [7].
13
Tam¿e.

Idea Schengen w obliczu kryzysu imigracyjnego

71

Rys. 3. G³ówne szlaki nielegalnej imigracji w Europie po³udniowowschodniej
îród³o: [3].

Rys. 4. Liczba osób, które nielegalnie przekroczy³y granice Unii Europejskiej do pocz¹tku 2015 r.
îród³o: [4].

S³u¿by graniczne maj¹ problem z wychwyceniem, wœród uchodŸców, szczególnie tych podejrzewanych o terroryzm. Obawy, ¿e w t³umie tysiêcy uchodŸców
przedostaj¹ siê tak¿e terroryœci, s¹ w pe³ni uzasadnione. Dostêpne urzêdnikom
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imigracyjnym bazy danych nie obejmuj¹ informacji o powi¹zaniach terrorystycznych, o osobach œciganych listem goñczym czy tych z kryminaln¹ przesz³oœci¹.
Wielkim problemem jest fakt, ¿e wielu imigrantów nie ma dokumentów to¿samoœci; czêœæ pos³uguje siê dokumentami podrobionymi. S¹ kraje, które nie
wspó³pracuj¹ z Uni¹ i nie chc¹ zidentyfikowaæ swojego rzekomego obywatela;
g³ównie afrykañskie, ale i Pakistan czy Indie. Wspólnota odczuwa dziœ brak jednego europejskiego systemu, który gromadzi³by dane o ludziach z powi¹zaniami
terrorystycznymi. Wy³owienie z lawiny uchodŸców osób maj¹cych powi¹zania
z terroryzmem jest zatem powa¿nym wyzwaniem dla s³u¿b.
Komisja Europejska wyda³a wytyczne dotycz¹ce sprawniejszej identyfikacji
i rejestracji cudzoziemców masowo docieraj¹cych do Europy. Zespo³y nazywane
hotspotami, utworzone przez Europejski Urz¹d Wsparcia w dziedzinie Azylu
(EASO), Frontex i Europol14, wspó³pracuj¹ z w³adzami krajowymi w celu identyfikacji, sprawdzania i rejestrowania migrantów, którzy przybywaj¹ do Unii Europejskiej oraz organizowania operacji zwi¹zanych z organizacj¹ powrotów dla
osób, którym nie przys³uguje prawo pozostania na terytorium Unii. Pobieraj¹
tak¿e odciski palców od wszystkich imigrantów w chwili ich przybycia do granic
Europy. Ich dane trafiaj¹ do europejskiej bazy Eurodac15. Wobec masowego
nap³ywu imigrantów, system jest niewydolny.

4. Podzielona Europa
Na pocz¹tku kryzysu kraje Europy Zachodniej, takie jak W³ochy, Francja,
Niemcy czy Szwecja chcia³y same zrewolucjonizowaæ politykê imigracyjn¹ Unii.
Szybko jednak okaza³o siê, ¿e nie mog³y pozostaæ otwarte dla wszystkich, poniewa¿ liczba imigrantów przewy¿sza³a mo¿liwoœci, nie tyle finansowe, co spo³eczne. Strategia ponios³a fiasko z powodu sprzecznoœci pomiêdzy moralnymi i prawnymi obowi¹zkami, gwarantuj¹cymi ka¿demu uciekinierowi wojennemu azyl,
a rozmiarami tego problemu. Szczególnie Niemcy przeceni³y w³asne mo¿liwoœci.
14

Europejski Urz¹d Wsparcia w dziedzinie Azylu (ang. skrót EASO) to agencja Unii Europejskiej.
Do jego funkcji nale¿y: wzmocnienie wspó³pracy miêdzy pañstwami cz³onkowskimi w sprawach azylu,
wsparcie pañstw cz³onkowskich, których systemy azylowe i systemy przyjmowania znajduj¹ siê pod
szczególn¹ presj¹, usprawnienie wdra¿ania wspólnego europejskiego systemu azylowego. Europejska
Agencja Zarz¹dzania Wspó³prac¹ Operacyjn¹ na Zewnêtrznych Granicach Pañstw Cz³onkowskich Unii
Europejskiej (Frontex) jest niezale¿n¹ agencj¹ Unii Europejskiej. Zadaniem Frontexu jest m.in.: koordynowanie wspó³pracy operacyjnej miêdzy pañstwami cz³onkowskimi w dziedzinie zarz¹dzania granicami zewnêtrznymi, opracowywanie wspólnego zintegrowanego modelu analizy ryzyka i przygotowywanie ogólnych i szczegó³owych ocen ryzyka.
Europejski Urz¹d Policji (Europol) to unijna agencja egzekwowania prawa, której zadaniem jest
zwiêkszanie poziomu bezpieczeñstwa w Europie poprzez zapewnianie pomocy organom œcigania w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej.
15
Europejski Zautomatyzowany System Rozpoznawania Odcisków Palców (Eurodac) jest systemem informatycznym do porównywania odcisków palców azylantów i nielegalnych imigrantów na obszarze Unii Europejskiej w celu skutecznego stosowania Konwencji Dubliñskiej. îród³o: strona internetowa [8].
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Europa okaza³a siê niezdolna do kompromisu, rozpoczê³y siê oskar¿enia. Nagonkê w mediach zachodnich na Wêgrów mo¿na by³o porównywaæ z t¹, któr¹ kierowano wobec Greków w czasie kryzysu zwi¹zanego z mo¿liwym opuszczeniem
przez nich Unii. Trzeba koniecznie podkreœliæ, ¿e to w³aœnie Wêgrzy próbowali
postêpowaæ zgodnie z prawem i umowami unijnymi okreœlonymi tzw. Konwencji dubliñskiej16, któr¹ jednostronnie przestali stosowaæ Niemcy. Patrz¹c jednak na
problem z innej perspektywy, nale¿y stwierdziæ, ¿e gdyby Niemcy nie otworzy³y
granic, prawdopodobnie dosz³oby do parali¿u i powa¿nych konfliktów w Grecji,
W³oszech czy na Ba³kanach.
Wobec patowej sytuacji zapada³y decyzje zobowi¹zuj¹ce pañstwa cz³onkowskie do przyjêcia okreœlonej liczby imigrantów. Jeszcze pod koniec czerwca
2015 r., gdy Komisja Europejska przedstawi³a swój pierwszy program relokacji
uchodŸców z Grecji i W³och, sprzeciw wobec obowi¹zkowych kwot podzia³u wyra¿a³o wiele krajów. Oprócz wyszehradzkiej czwórki, by³y to niemal wszystkie
pozosta³e pañstwa cz³onkowskie Unii z Europy Œrodkowej i Wschodniej, ale tak¿e Hiszpania, Austria czy Finlandia. Jednak ogromny wzrost liczby uchodŸców
w ci¹gu lata spowodowa³ zmianê stanowiska wielu pañstw.
Krajom Europy Œrodkowej zarzuca siê brak solidarnoœci, poniewa¿ nie chc¹
akceptowaæ narzucanych kwot imigrantów. Koncepcja narzuconej przez Niemców redystrybucji imigrantów na inne kraje Europy jest pozbawiona sensu, poniewa¿ niezgodna jest z wol¹ samych imigrantów, którzy chc¹ dostaæ siê do wysoko rozwiniêtych i zapewniaj¹cych bogat¹ opiekê socjaln¹ krajów Zachodu,
i którzy uciekn¹ z innych krajów do Niemiec czy Szwecji tak samo, jak uciekali
z Serbii czy Wêgier. Inne pañstwa, które pocz¹tkowo zgadza³y siê na proponowane rozwi¹zania, z czasem jednak zaczê³y siê wycofywaæ z powodu masowego
nap³ywu imigrantów (przyk³ad Danii i Szwecji).
Owe nieporozumienia zmieni³y tak¿e stosunek Europejczyków do imigrantów, co potwierdzaj¹ sonda¿e z 2015 r. W Niemczech 37 proc. obywateli uwa¿a, ¿e
nale¿y przyjmowaæ tylu uchodŸców, ilu przyjmuje siê obecnie, a kolejne 22 proc.
– ¿e wiêcej, mimo ¿e ¿yje tam ju¿ ponad 7 mln imigrantów. 70 proc. Niemców
wierzy, ¿e imigranci wzbogac¹ kraj kulturowo, 72 proc. chce dawaæ azylantom
wsparcie rzeczowe, a nie finansowe (sonda¿ dla ARD). We Francji, gdzie imigrantów jest 4,2 mln, 56 proc. obywateli sprzeciwia siê przyjmowaniu uchodŸców
(sonda¿ dla BFMTV). Francuzi s¹ coraz bardziej niechêtni imigrantom. Powo16
Konwencja dubliñska z 1990 r., zast¹piona w 2003 r. umow¹ Dublin II stanowi, ¿e uchodŸcy
mog¹ siê staraæ o azyl polityczny wy³¹cznie w jednym kraju. Wg Konwencji uchodŸca sk³ada podanie
o azyl w pierwszym kraju, do którego trafi³. Oznacza to, ¿e je¿eli uchodŸca przyleci do UE przez lotnisko we Frankfurcie nad Menem, wówczas tam sk³ada wniosek azylowy. Je¿eli jednak dotar³ do wybrze¿y Europy np. we W³oszech, a potem przyjecha³ poci¹giem do Niemiec, wówczas Niemcy maj¹ prawo
i obowi¹zek odes³aæ go z powrotem do W³och. îród³o: Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 343/2003 z 18 lutego 2003 r. ustanawiaj¹ce kryteria i mechanizmy okreœlania pañstwa cz³onkowskiego w³aœciwego dla
rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z pañstw cz³onkowskich przez obywatela pañstwa trzeciego.
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dem jest brak prawdziwej debaty, a politycy zrzucaj¹ na nich winê za wszystkie
nieszczêœcia kraju, np. rosn¹ce bezrobocie. W Wielkiej Brytanii (5,5 mln przybyszów), w majowym sonda¿u, zaledwie jedna trzecia obywateli zadeklarowa³a, ¿e
chce przyjmowania uchodŸców; w drugiej po³owie roku poparcie to wzros³o do
43 proc. W stosunku Brytyjczyków do uchodŸców jest jednak pewien paradoks:
ludzie s¹ dumni z pomagania im w przesz³oœci, ale jednoczeœnie niechêtni wobec
imigrantów aktualnie przyje¿d¿aj¹cych. Inaczej jest w Szwecji, która te¿ od dekad przyjmuje uchodŸców. Chêæ pomocy zadeklarowa³o w sonda¿u „Aftonbladeta” dwie trzecie respondentów. Jednak i tam coraz wyraŸniejsze s³ychaæ g³osy
sprzeciwu wobec przyjmowania imigrantów. [9] Podobny stosunek wobec uchodŸców z Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej wyra¿aj¹ Polacy. Dwie trzecie badanych w sonda¿u Ariadna twierdzi, i¿ Polska nie powinna ich przyjmowaæ (tak
negatywnego stosunku nie deklaruj¹ ju¿ Polacy wobec imigrantów z Ukrainy).
Niechêæ wobec uchodŸców podyktowana jest obaw¹ wzrostu zagro¿enia
terroryzmem. [10]

Rys. 5. Pejza¿ polityczny Europy (2015)
îród³o: [5].

Sytuacja uskrzydla partie prawicowe, które wykorzystuj¹ lêki swoich
spo³eczeñstw przed obcymi. Prowadzi to do zmiany pejza¿u politycznego Europy, która zaczyna „skrêcaæ w prawo”. Nastroje radykalizuj¹ siê, has³a antyimigracyjne staj¹ siê akceptowalne przez spo³eczeñstwa. Partie prawicowe umacniaj¹
swoje pozycje; tendencja jest doœæ wyraŸna. Wolnoœciowa Partia Austrii (FPÖ)
– skrajnie prawicowe, ksenofobiczne ugrupowanie zdo³a³o podwoiæ liczbê zwolenników w Górnej Austrii. W Holandii Partia Wolnoœci przeciwna przyjmowa-
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niu uchodŸców mog³aby liczyæ obecnie na 30 proc. g³osów. We Francji Front Narodowy korzysta na propagowaniu hase³ o likwidacji Schengen i zamkniêciu
granic; zwiêksza sw¹ popularnoœæ na fali ekonomicznych trudnoœci Francji,
sprzeciwiaj¹c siê nap³ywowi imigrantów. We W³oszech sprzeciwiaj¹ca siê imigracji Liga Pó³nocna ma obecnie notowania siêgaj¹ce 15 proc. w skali kraju.
W Danii nacjonalistyczna Duñska Partia Ludowa, w wyniku wyborów w czerwcu 2015 r., sta³a siê drug¹ si³¹ w parlamencie. W Szwecji prawicowi populiœci
z ugrupowania Szwedzcy Demokraci, przeciwni imigrantom, staj¹ siê trzeci¹ si³¹
w kraju. W Wielkiej Brytanii eurosceptycy z partii niepodleg³oœciowej – Partia
Niepodleg³oœci Zjednoczonego Królestwa (UKIP), domagaj¹cy siê wprowadzenia kontroli na granicach, notuj¹ wzrost poparcia wynosz¹cy kilka punktów procentowych. Wêgierska ekstrema prawicowa spod znaku Jobbik ma ju¿ 26 proc.
poparcia. Tak¿e w Niemczech umacnia siê, oskar¿ana o tendencje ksenofobiczne, prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD) oraz ruch Pegida, czyli Patriotycznych Europejczyków przeciwko Islamizacji Zachodu. [11] Do tej grupy pañstw
zaliczyæ nale¿y równie¿ Polskê. Wskazane okolicznoœci, bez w¹tpienia, zarysowuj¹ na nowy podzia³ Europy. Owe tendencje pokazano na rys. 5.

5. Grupa przyjació³ Schengen
Wobec coraz bardziej komplikuj¹cej siê sytuacji, kraje Grupy Wyszehradzkiej
utworzy³y Grupê Przyjació³ Schengen. Jak podkreœlali, podczas wspólnej konferencji 3 grudnia 2015 r., premierzy Polski, S³owacji, Czech i Wêgier, Grupa ma
charakter otwarty – przyst¹piæ do niej mog¹ wszyscy, którym zale¿y na utrzymaniu obecnego kszta³tu strefy Schengen. Grupa ma d¹¿yæ do zachowania strefy
Schengen i wi¹¿¹cych siê z ni¹ zasad, a tak¿e podejmowaæ intensywne dzia³ania,
by Unia Europejska by³a w stanie skutecznie chroniæ swe zewnêtrzne granice
[12].
Powo³anie Grupy Przyjació³ Schengen by³o odpowiedzi¹ na pojawiaj¹c¹ siê
propozycjê powo³ania ministrefy Schengen, Schengen II oraz mo¿liwoœci przywrócenia kontroli na niektórych granicach, nawet na d³u¿szy czas. Dla
przyk³adu Niemcy, Austria, Francja i Szwecja, które ju¿ wczeœniej, tymczasowo
opuœci³y szlabany graniczne, mog³yby utrzymaæ zaostrzone kontrole nawet przez
dwa lata.

6. Europa przed wyzwaniem
Dotychczas podejmowane przez Uniê dzia³ania w zakresie rozwi¹zywania
problemu nap³ywu imigrantów nie przynios³y wielkiego efektu. Projekt podzia³u uchodŸców miêdzy pañstwa cz³onkowskie Unii od pocz¹tku natrafia na
powa¿ne problemy polityczne. Kluczem do rozwi¹zana kryzysu staje siê mocna
ochrona granic w ramach Schengen, wiêksza integracja i jednoœæ si³ w przeciwdzia³aniu atakom terrorystycznym. Zrozumiano tak¿e, ¿e Turcja ma wielk¹ war-
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toœæ dla Europy, musi byæ bli¿ej Europy i mo¿e staæ siê pomostem miêdzy religiami. St¹d te¿, wypracowano projekt porozumienia z Turcj¹ w sprawie zahamowania migracji. Rozmowy o turecko-unijnym planie dzia³añ rozpoczê³y siê na
pocz¹tku paŸdziernika 2015 r., gdy Unia Europejska zda³a sobie sprawê, ¿e bez
Turcji nie zatrzyma fali syryjskich uchodŸców. W projekcie dokumentu koñcowego szczytu z 29 listopada 2015 r. znalaz³a siê m.in. deklaracja, ¿e Unia Europejska zobowi¹zuje siê do zapewnienia pocz¹tkowej kwoty 3 mld euro dla Turcji na
pomoc uchodŸcom, o¿ywienia negocjacji o przyst¹pieniu Turcji do Unii, a tak¿e
zniesienia wiz dla Turków od paŸdziernika 2016 r. Jest to swego rodzaju transakcja; Unia Europejska „kupuje” rozwi¹zanie problemu imigracyjnego. Nale¿y
przyznaæ, ¿e to „zdrowa transakcja”, która mo¿e pomóc Europie.

Podsumowanie
Uk³ad z Schengen jest wielkim europejskim osi¹gniêciem. Zanim dosz³a do
tego Unia Europejska, trwa³o to kilka lat. Gdyby strefa Schengen zosta³a zlikwidowana, oznacza³oby to zmarnowanie ogromnego zasobu pracy. Nie by³oby to
dobre rozwi¹zanie, poniewa¿ koszty by³yby bardzo wysokie i roz³o¿one w czasie,
a najwiêksze w momencie dostosowania siê do nowych uwarunkowañ.
Wzros³yby tak¿e wydatki pojedynczych krajów na ochronê granic, do tego
dosz³yby wy¿sze koszty transakcyjne spowodowane strat¹ czasu na granicy. Strefa Schengen tworzy bowiem olbrzymi rynek, na którym przep³yw towarów jest
b³yskawiczny. Korzystaj¹ na tym firmy transportowe pañstw œrodkowoeuropejskich, bardzo dobrze wykorzystuj¹ przewagê konkurencyjn¹ zwi¹zan¹ z kosztami pracy. Wiele firm z Unii otwiera w regionie swoje centra logistyczne, sk¹d towary dostarczane s¹ na ca³y Stary Kontynent. Koniec Schengen mo¿e zatrz¹œæ
finansami pañstw.
Likwidacja strefy Schengen oznacza³aby tak¿e koniecznoœæ okazywania paszportu podczas przekraczana granic, a w konsekwencji d³ugie kolejki, spore
uci¹¿liwoœci dla turystów. Mo¿e to równie¿ oznaczaæ koniec wiz Schengen, co
zmusi³oby turystów do ubiegania siê o pozwolenie na pobyt w ka¿dym kraju
indywidualnie. To móg³by byæ pocz¹tek koñca albo przynajmniej os³abienia integracji europejskiej.
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Wp³yw stê¿enia zanieczyszczeñ na zu¿ycie energii
w trakcie elektrochemicznego oczyszczania
odcieków ze sk³adowisk odpadów komunalnych
Effect of Concentration of Pollutants on Energy
Consumption During Electrochemical Treatment
of Leachate from Municipal Waste Disposal
Streszczenie
Odcieki powstaj¹ce na sk³adowisku odpadów komunalnych powinny byæ gromadzone i poddawane unieszkodliwianiu. Powoduje to, ¿e gospodarka œciekowa
jest jednym z najtrudniejszych technologicznych zagadnieñ zwi¹zanych z prowadzeniem sk³adowiska. Sk³ad odcieków jest bardzo zró¿nicowany i zale¿y g³ównie
od typu sk³adowanych odpadów oraz wieku sk³adowiska. Niestety, odcieki powstaj¹ równie¿ jeszcze przez d³ugi czas po zakoñczeniu jego eksploatacji. W praktyce odcieki najczêœciej wywo¿one s¹ ze sk³adowiska i oczyszczane ³¹cznie ze
œciekami komunalnymi w oczyszczalniach biologicznych.
Aby zwiêkszyæ efektywnoœæ oczyszczania odcieków, prowadzone s¹ badania
nad zastosowaniem innych, wysokoefektywnych metod, m.in. elektrochemicznych, w tym poœredniego elektroutleniania anodowego.
W artykule przedstawiono wp³yw wielkoœci ³adunku zanieczyszczeñ zawartych
w odciekach na zu¿ycie energii wykorzystywanej w tym procesie. Z badañ
wywnioskowano, ¿e energia zu¿yta do usuniêcia jednostkowego ³adunku
zanieczyszczeñ jest tym mniejsza, im jest ich wiêcej.
S³owa kluczowe: odcieki, elektroutlenianie, zu¿ycie energii
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Summary
Leachate generated in municipal waste should be collected and subjected to
disposal. The result is that, the wastewater is one of the most difficult technological
issues related to the conduct of the landfill. The composition of leachate is very
diverse and depends mainly on the type of waste disposed of and the age of the
landfill. Unfortunately, the leachate also arise for a long time after the end of its life.
In practice, the most common is the procedure to export the leachate from the
landfill and treat them with all municipal wastewater in the biological waste
treatment plants.
To increase the efficiency of leachate treatment, the research on the use of
other, highly effective methods is carried out, among others the electrochemical
methods including indirect electrooxidation anode.
The article presents the impact of the size of the load of pollutants contained in
the leachate to the energy used in the process. It was concluded that the more
units of pollutant load is, the less energy to remove them is used.
Keywords: leachate, electrooxidation, energy consumption

Wstêp
W czasie opadów atmosferycznych, woda przedostaje siê w g³êbiej po³o¿one
warstwy odpadów znajduj¹cych siê na sk³adowisku. Czêœæ jej pozostaje wewn¹trz
masy odpadów. Iloœæ wody, która nie zostanie zatrzymana w masie odpadów
i przesi¹knie przez ni¹, nazywana jest „wielkoœci¹ odp³ywu”. Wartoœæ ta zale¿y
od iloœci dostarczonej wody, technologii sk³adowania odpadów oraz ich sk³adu
i wieku. Mniej odcieków powstanie na sk³adowiskach, na których odpady, dobrze rozdrobnione i silnie zagêszczone, s¹ sk³adowane w cienkich warstwach.
Równie¿ wtedy gdy nieeksploatowane sektory s¹ zazieleniane a skarpy sk³adowiska sukcesywnie rekultywowane [1, 8].
W trakcie sk³adowania odpadów, zawarte w nich zwi¹zki organiczne ulegaj¹
fermentacji z wydzielaniem metanu, a nastêpnie czêœciowo roz³o¿one ulegaj¹
wyp³ukiwaniu. Natomiast zwi¹zki mineralne s¹ bezpoœrednio wyp³ukiwane
przez opady atmosferyczne. Zmniejsza siê wartoœæ stosunku SO42-/Cl-, co jest spowodowane szybkim zmniejszaniem siê stê¿enia siarczanów, które w warunkach
anaerobowych redukowane s¹ do siarkowodoru. Procesy te rzutuj¹ na zachodz¹ce zmiany iloœciowe i jakoœciowe w odciekach. W pocz¹tkowej fazie
sk³adowania odpadów (do 5 lat) nastêpuj¹ zmiany odczynu; odcieki charakteryzuj¹ siê wyraŸnym, kwaœnym odczynem (pH 3,7 ÷ 6,4), wynikaj¹cym z obecnoœci g³ównie kwasów karboksylowych. Typowymi produktami przemian, zachodz¹cych w z³o¿u odpadów, s¹ równie¿ lotne kwasy organiczne, zawieraj¹ce od
1 do 6 atomów wêgla w cz¹steczce, niskocz¹steczkowe aldehydy oraz aminokwasy, alkohole i wêglowodany. Najwiêksz¹ grupê zwi¹zków obecnych w odciekach
stanowi¹ lotne kwasy karboksylowe, które stanowi¹ od 56 do 91% ogólnego wêgla
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organicznego. W póŸniejszym okresie sk³adowania odpadów (5 ÷ 10 lat) odczyn
odcieków staje siê obojêtny lub lekko alkaliczny (pH 7 ÷ 7,6). Jest to zwi¹zane ze
wzrostem intensywnoœci fermentacji metanowej, która powoduje rozk³adanie lotnych kwasów organicznych na metan i ditlenek wêgla. Zwiêksza siê wówczas
stabilizacja materii organicznej w wyniku zachodzenia procesu humifikacji.
W odciekach, ze sk³adowisk eksploatowanych ponad 10 lat, obserwowany jest
wzrost wartoœci pH do 8,5 ÷ 9,5. Zawartoœæ jonów fosforanowych utrzymuje siê
maksymalnie w granicach kilkudziesiêciu mg/l i rzadko przekracza 100 mg/l. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ jony chlorkowe, których stê¿enie w odciekach mo¿e
wynosiæ kilka tysiêcy mg/l. îród³em tych jonów s¹ przede wszystkim zmiotki
uliczne, gromadzone na sk³adowiskach w okresie jesienno-zimowym. Jony
chlorkowe pochodz¹ równie¿ z odpadów z przemys³u rolno-spo¿ywczego i rybnego.
W odciekach obecne s¹ tak¿e metale ciê¿kie. Wraz z procesem starzenia siê
sk³adowiska, metale te s¹ lepiej sorbowane przez sk³adniki organiczne i mineralne jego pod³o¿a. W zwi¹zku z tym s¹ znacznie s³abiej wyp³ukiwane z odpadów.
Sprzyja temu wzrost wartoœci pH [8, 9, 13].
W odciekach wystêpuj¹ zwi¹zki humusowe, g³ównie kwasy huminowe. Zawartoœæ tych zwi¹zków roœnie wraz z wiekiem sk³adowiska. W odciekach zidentyfikowano tak¿e wiele zwi¹zków z grupy pestycydów, wœród których oznaczono
miêdzy innymi: aldrynê, ametrynê, altrazynê i bentazon. Zidentyfikowano i oznaczono równie¿ wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne oraz aromatyczne i alifatyczne zwi¹zki posiadaj¹ce w cz¹steczce atomy chloru, takie jak: tetrachloroetylen (0,1-1µg/l), dichlorobenzen (1µg/l), kwas dichlorofenylopropionowy (1µg/l), chlorofenol (1-3µg/l), chlorobenzen (62 µg/l), trichlorofenol (1,0 µg/l),
etylobenzen (179 µg/l), fenantren (52 µg/l), naftalen (400 µg/l) i piren (6 µg/l) [2,
10, 14].
Zwi¹zki oznaczone w odciekach to równie¿: kwas (4-chloro- 2-metylo-fenylo-) propionowy – (6,5 µg/l), kwas (4-chloro- 2-metylo-fenylo-) octowy
– (0,05 µg/l), kwas (2,4-dichloro-fenylo-) octowy – (0,55 µg/l), kwas 2-(2,4-dichlorofenylo-) propionowy – (0,15 µg/l), kwas 2-(4-chlorofenylo-) propionowy
– (0,14 µg/l), 2,4- dichlorofenol (15 ÷ 130 µg/l), 2,6 – dichlorofenol (18 ÷ 65 µg/l),
2,3,4 – trichlorofenol (8 ÷ 40 µg/l), 2,3,4,5 – tetrachlorofenol (5 ÷ 20 µg/l),
2,3,4,6 – tetrachlorofenol (10 ÷ 25 µg/l), pentachlorofenol (0,005 µg/l) [8, 11, 12].
Tak du¿a ró¿norodnoœæ zwi¹zków i ich toksycznoœæ oraz zaostrzenia wymogów dotycz¹cych jakoœci œcieków oczyszczanych, wprowadzanych zarówno do
wód powierzchniowych, do ziemi, jak i do kanalizacji miejskiej powoduj¹, ¿e
opracowywanych jest wiele metod oczyszczania odcieków.
W przypadku odcieków ze stosunkowo m³odych sk³adowisk skuteczne s¹ biologiczne metody oczyszczania zarówno tlenowe, jak i beztlenowe [7, 8].
W celu zwiêkszenia efektywnoœci oczyszczania odcieków stosuje siê; po³¹czone z biologicznymi metody chemiczne i fizykochemiczne. Jedn¹ z rozwijaj¹cych

Zeszyty Naukowe SGSP nr 57 (1) 2016

82

siê metod chemicznych jest poœrednie elektroutlenianie anodowe z wykorzystaniem ró¿nego rodzaju anod stosowanych przy ró¿nych anodowych gêstoœciach
pr¹dowych [11, 13, 14].
W niniejszym artykule przedstawiono wp³yw stê¿enia zwi¹zków organicznych, mierzonych wartoœci¹ ChZT oraz stê¿enia azotu amonowego na zu¿ycie
energii podczas elektrochemicznego procesu oczyszczania odcieków sk³adowiskowych.

1. Metodyka badañ
Przedmiotem badañ by³y odcieki pochodz¹ce ze sk³adowiska odpadów komunalnych £ubna.
Opis stanowiska badawczego, dok³adny przebieg procesu elektroutleniania
z podaniem poszczególnych parametrów, szczegó³owo podano we wczeœniejszych publikacjach [3, 4, 5, 6].
Wyszczególnione w artykule wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ oceniane
by³y na podstawie wyników oznaczeñ:
– azotu amonowego – metod¹ bezpoœredniej nessleryzacji, wg PN-ISO
7150:2002. Przed oznaczeniem usuwano chlor za pomoc¹ roztworu tiosiarczanu sodu.
– Chemicznego Zapotrzebowania Tlenu (ChZT), metod¹ dichromianow¹ wg
PN-ISO 15705.
W czasie trwania procesu elektrolizy, przy ka¿dej zastosowanej anodowej gêstoœci pr¹du (1 ÷ 5 A/dm2) mierzono tak¿e temperaturê elektrolitu i napiêcie na
zaciskach elektrod.
Wartoœci wybranych wskaŸników zanieczyszczeñ dla odcieków zamieszczono
w tabeli 1.
Tabela 1. Wybrane wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ dla odcieków
ze sk³adowiska odpadów komunalnych
Lp. WskaŸnik Jednostka

Numery próbek odcieków/wartoœci wybranych wskaŸników zanieczyszczeñ
I

II

III

IV

V

VI

VII

1

Azot amonowy

mg/l

597

600

426

399

698

302

397

2

ChZT

mg/l O2

3919

3012

2894

2507

2346

2510

4825

îród³o: opracowanie w³asne.

Wszystkie obliczone wartoœci: zu¿ycie energii [kWh/m3], zu¿ycie energii
[kWh/kg N-NH4], iloœæ usuniêtego ChZT [kg/kg N-NH4], zu¿ycie energii/kg usuniêtego ³adunku ChZT [kWh], dla badanych odcieków I÷VII przedstawiono
w tabeli 2. W tabeli tej przedstawiono równie¿ napiêcie koñcowe oraz iloœæ usuniêtego ChZT w kg, przypadaj¹c¹ na 1 kg azotu amonowego.
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Tabela 2. Zu¿ycie energii w procesie elektroutleniania zanieczyszczeñ
w próbkach odcieków I ÷ VII
Iloœæ
usuniêtego
ChZT
[kg/kgN-NH4]

Zu¿ycie energii
[kWh]/kg
usuniêtego
³adunku ChZT

Odcieki

Gêstoœæ
pr¹du
[A/dm2]

1

2

3

4

5

6

7

1

66,2

110,8

4,61

24,0

5,2

2

79,7

133,5

4,37

30,5

6,5

3

93,5

156,6

4,03

39

8,2

4

108,9

182,4

4,02

43,4

9,5

5

132,0

221,1

4,1

53,9

11,0

1

49,7

82,7

3,16

26,2

4,5

2

51,2

85,3

2,99

28,5

4,8

3

60,3

100,2

2,8

35,7

5,9

4

76,5

127,5

2,77

46

7,5

5

112,0

186,7

2,82

66,2

9,4

1

31,8

74,6

4,63

16,1

4,3

2

36,7

86,2

4,6

18,7

5,1

3

52,5

123,2

4,23

29,1

7,5

4

64,1

150,5

4,2

35,8

8,9

5

82,0

192,5

4,31

44,7

10,7

1

29,8

74,6

3,59

20,7

4,2

2

31,2

78,1

3,34

23,3

4,6

3

35,4

88,7

3,29

27,0

5,2

4

44,4

111,3

3,43

32,4

6,4

5

65,1

163,2

3,46

47,2

9,3

1

34,2

49,0

1,79

27,4

3,5

2

38,9

55,7

1,53

36,4

4,1

3

54,5

78,1

1,46

53,5

5,8

4

66,2

94,8

1,41

67,2

6,9

5

86,9

124,5

1,54

80,8

9

1

44,5

147,4

6,82

21,6

4,1

2

53,5

177,2

6,35

27,9

5,5

3

73,3

242,7

6,07

39,9

7,8

4

91,8

303,9

6,33

48,0

9,3

5

113,6

376,2

6,61

56,4

11,0

1

47,1

118,6

8,19

14,4

4,0

2

51,4

129,5

7,55

17,2

4,7

3

57,2

144,1

7,16

20,1

5,5

4

65,5

164,9

7,12

23,2

6,3

5

90,7

228,4

7,27

31,4

8,0

I

II

III

IV

V

VI

VII

Zu¿ycie energii Zu¿ycie energii
[kWh/kg N-NH4]
[kWh/m3]

îród³o: opracowanie w³asne.

Napiêcie
koñcowe
[V]
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Na rysunku 1 przedstawiono zu¿ycie energii w kWh na kg usuniêtego azotu
amonowego, podczas elektrolizy dla próbek odcieków o ró¿nym ³adunku tego
zanieczyszczenia.

Rys. 1. Zu¿ycie energii dla odcieków o ró¿nym stê¿eniu jonów amonowych, dla anodowych
gêstoœci pr¹du 1÷5 A/dm2
îród³o: opracowanie w³asne [3].

Jak wynika z otrzymanych wyników, zu¿ycie energii jest tym mniejsze, im
mniejsza jest anodowa gêstoœæ pr¹du. Natomiast energia zu¿yta na usuniêcie jednostkowego ³adunku zanieczyszczeñ jest tym mniejsza, im zanieczyszczeñ jest
wiêcej, co przedstawiono na rysunku 4 dla odcieków VI i VII w odniesieniu do
wszystkich anodowych gêstoœci pr¹du. Oczywiœcie im wy¿sza gêstoœæ pr¹du, tym
wiêksze zu¿ycie energii.

Rys. 2. Zale¿noœæ zu¿ycia energii na kilogram ³adunku zanieczyszczeñ, od jego wielkoœci dla
odcieków III÷VII
îród³o: opracowanie w³asne [3].
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Widoczne jest to równie¿ na rysunku 2, na którym zestawiono pary danych,
dotycz¹ce zale¿noœci wielkoœci ³adunku zanieczyszczeñ i energii zu¿ytej na jego
usuniêcie dla próbek odcieków III÷VII.
Energia zu¿yta do elektroutleniania danej objêtoœci zanieczyszczeñ z odcieków jest tym mniejsza, im mniej jest tych zanieczyszczeñ, co przedstawiono na
rysunku 3 dla próbek odcieków III i IV, dla dwóch anodowych gêstoœci
pr¹dowych.

Rys. 3. Zu¿ycie energii kWh/m3 dla próbek odcieków o ró¿nym ³adunku zanieczyszczeñ, przy
dwóch anodowych gêstoœciach pr¹du
îród³o: opracowanie w³asne [3].

Na rysunku 4 przedstawiono zu¿ycie energii na 1 kg usuniêtego ³adunku
ChZT.

Rys. 4. Zu¿ycie energii w zale¿noœci od usuniêtego ³adunku ChZT oraz od anodowej gêstoœci pr¹du
îród³o: opracowanie w³asne [3].

86

Zeszyty Naukowe SGSP nr 57 (1) 2016

By³o ono najni¿sze w przypadku odcieków VII, odznaczaj¹cych siê najwiêksz¹ wartoœci¹ tego wskaŸnika i najwy¿sze, przy tych samych anodowych gêstoœciach pr¹du, dla próbek odcieków V, maj¹cych najni¿sz¹ wartoœæ ChZT. Zu¿ycie energii dla odpowiednich próbek odcieków ros³o wraz ze wzrostem
anodowej gêstoœci pr¹du.
Najwy¿sz¹ wydajnoœæ pr¹dowa uzyskano przy anodowej gêstoœci pr¹du wynosz¹cej 3 A/dm2.

Podsumowanie
Jak wynika z przeprowadzonych badañ, zu¿ycie energii jest tym mniejsze, im
mniejsza jest gêstoœæ pr¹du (mniejsze napiêcie dla ni¿szego natê¿enia).
Dla odcieków I o wartoœci ChZT równej 3919 mg/l O2 oraz stê¿eniu jonów
amonowych – 597 mg/l) i gêstoœci pr¹du 1 i 2 A/dm2, zu¿ycie energii wynios³o odpowiednio: 110,8 i 133,5 kWh/kg N-NH4. Dla kolejnych dwu gêstoœci pr¹du
3 i 4 A/dm2 zu¿ycie by³o wy¿sze i wynosi³o odpowiednio: 156,6 i 182,4 kWh/kg
N-NH4. Najwy¿sze zu¿ycie energii równe 221,1 kWh/kg N-NH4 uzyskano dla gêstoœci 5 A/dm2.
Energia zu¿yta do elektroutleniania danej objêtoœci zanieczyszczeñ z odcieków jest tym mniejsza, im mniej tych zanieczyszczeñ.
Dla odcieków III (ChZT – 2894 mg/l O2, N-NH4 – 426 mg/l) i dla gêstoœci pr¹du
2 A/dm2 zu¿ycie energii wynios³o 36,7 kWh/m3 , dla 3 A/dm2 – 52,5 kWh/m3. Natomiast dla odcieków IV, charakteryzuj¹cych siê mniejszym stê¿eniem zanieczyszczeñ (ChZT – 2507 mg/l O2, N-NH4 – 399 mg/l), zu¿ycie energii wynios³o dla
tych samych gêstoœci pr¹du odpowiednio: 31,2 oraz 35,4 kWh/m3.
Iloœæ energii potrzebna do usuniêcia jednostkowego ³adunku zanieczyszczeñ
jest tym mniejsza, im zanieczyszczeñ jest wiêcej, wzrasta wówczas wydajnoœæ
pr¹dowa. Najmniejsze zu¿ycie energii potrzebnej na usuniêcie kilograma azotu
amonowego, przy gêstoœci pr¹du 3 A/dm2, przy której wydajnoœæ pr¹dowa by³a
najwiêksza (78,1 kWh), uzyskano dla odcieków V, w których stê¿enie jonów
amonowych by³o najwy¿sze i wynosi³o 698 mg/l. Dla gêstoœci pr¹du 1 i 2 A/dm2
zu¿ycie to wynosi³o odpowiednio: 49,0 i 55,7 kWh/kg N-NH4.
Najwiêksze zu¿ycie energii odnotowano dla odcieków VI, w których stê¿enie
jonów amonowych by³o najni¿sze (302 mg/l N ). Dla gêstoœci pr¹du 1 A/dm2 wynosi³o 147,4 kWh/kg NNH, natomiast dla gêstoœci pr¹du 2 ÷ 4 A/dm2 odpowiednio 177,2 ÷ 303,9 kWh. Zu¿ycie energii na kilogram usuniêtego ³adunku ChZT
by³o najni¿sze w przypadku odcieków VII, odznaczaj¹cych siê najwiêksz¹ wartoœci¹ tego wskaŸnika (ChZT - 4825 mg/l O2) i przy gêstoœci pr¹du: 1, 2 i 3 A/dm2
wynosi³o: odpowiednio: 14,4, 17,2 oraz 20,1 kWh.
Natomiast najwiêksze zu¿ycie energii, przy tych samych gêstoœciach pr¹du,
wyst¹pi³o przy elektroutlenianiu zanieczyszczeñ z odcieków V, maj¹cych najni¿sz¹
wartoœæ ChZT – 2346 mg/l O2. Wynosi³o ono odpowiednio: 27,4, 36,4 oraz 53,5 kWh.
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Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej

Analiza wymagañ techniczno-budowlanych
i przeciwpo¿arowych oraz zagro¿enia po¿arowego
przy sk³adowaniu odpadów
Analysis of Technical, Construction and Fire
Requirements as well as the Fire Hazard
in Municipal Waste Disposal
Streszczenie
W artykule przedstawiono analizê wymagañ z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej zawart¹ w Polskich przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpo¿arowych
dotycz¹cych sk³adowania odpadów komunalnych. Wymagania podzielono na
czêœæ ogóln¹ i zwi¹zan¹ z bezpieczeñstwem po¿arowym. W celu ustalenia wymagañ przeciwpo¿arowych, wykorzystano obliczenia gêstoœci obci¹¿enia ogniowego.
Przeprowadzono równie¿ analizê zagro¿eñ wynikaj¹cych ze sk³adowania odpadów, opracowan¹ na podstawie publikacji CFPA Europe. Tematyka artyku³u jest
efektem przeprowadzonej analizy danych statystycznych dotycz¹cych po¿arów
w Polsce w ostatnich piêciu latach (dostêpne dane statystyczne z lat 2010-2014).
Znaczna czêœæ po¿arów dotyczy³a miejsc i pojemników do sk³adowania odpadów
komunalnych.
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo po¿arowe, zagro¿enie po¿arowe, sk³adowanie
odpadów, odpady komunalne

Summary
The article presents the analysis of fire requirements contained in the Polish
technical, construction and fire regulations dealing with the municipal waste
disposal. The requirements are divided into general part and the fire safety part. For
this purpose, among other things, the calculation of the fire load density was used.
The analysis of the risks arising from the storage of municipal waste, was developed
on the basis of the CFPA publication. The subject of the article was determined after
analyzing the statistics on the types of fires occurring in Poland in the last 5 years
(available statistical data from 2010 to 2014). This analysis deals with the significant
number of fires occurring in the areas and containers of municipal waste.
Keywords: fire safety, fire hazards, waste disposal, municipal waste
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Wprowadzenie
Po¿ary miejsc sk³adowania odpadów komunalnych s¹ czêsto spotykane,
szczególnie w obszarach zurbanizowanych, potwierdza to analiza danych statystycznych. Prawid³owe lokalizowanie miejsc sk³adowania odpadów komunalnych
wi¹¿e siê z zapewnieniem zgodnoœci z wymaganiami ogólnymi oraz z wymaganiami ochrony przeciwpo¿arowej. Wymagania ogólne wynikaj¹ z koniecznoœci zapewnienia komfortu u¿ytkowania budynków przez ich u¿ytkowników oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonalnoœci tych obiektów. Obydwie grupy wymienionych wymagañ zawarte s¹ w obowi¹zuj¹cych w Polsce przepisach [1, 2].
Analiza dostêpnej literatury tematu pozwala na precyzyjne okreœlenie rodzaju
i zakresu zagro¿eñ po¿arowych wynikaj¹cych ze sk³adowania odpadów. W niniejszym artykule przeanalizowano publikacjê CFPA Europe1 [4], uzupe³niaj¹c zawarte tam informacje o w³asne doœwiadczenia i obliczenia. Sk³adowanie odpadów komunalnych, oprócz wymagañ komfortu u¿ytkowania ich otoczenia, niesie
ze sob¹ zagro¿enia po¿arowe. Ich w³aœciwa ocena i rozpoznanie pozwoli na utrzymanie ryzyka po¿arowego w otoczeniu budynków na akceptowalnym poziomie.

1. Dane statystyczne
Analiza danych statystycznych zwi¹zanych z po¿arami miejsc sk³adowania
odpadów komunalnych prowadzi do nastêpuj¹cych wniosków:
– po¿ary tego typu s¹ zjawiskiem czêstym,
– ich udzia³ w ogólnej liczbie po¿arów jest znaczny.

Rys. 1. Liczba po¿arów miejsc sk³adowania odpadów komunalnych w latach 2010-2014
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych [5].
1

Europejska federacja narodowych organizacji zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpo¿arow¹.
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Po¿ary miejsc sk³adowania odpadów komunalnych z regu³y charakteryzuj¹ siê ma³¹ skal¹,
ale z uwagi na ich lokalizacje stwarzaj¹ wiele problemów przy prowadzeniu akcji ratowniczo-gaœniczej. Liczbê po¿arów
sk³adowisk i pojemników na odpady komunalne w latach 2010-2014
pokazano na rysunku 1,
natomiast udzia³ liczby
po¿arów (œredni) miejsc
odpadów
Rys. 2. Œredni udzia³ liczby po¿arów miejsc sk³adowania odpadów sk³adowania
komunalnych w ogólnej liczbie po¿arów w latach 2010-2014
w ogólnej liczbie po¿arów
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych [5]. pokazano na rysunku 2.

2. Polskie wymagania techniczno-budowlane
2.1. Wymagania ogólne
Polskie wymagania techniczno-budowlane [1] w czêœci ogólnej zawieraj¹ wymagania w zakresie sk³adowania odpadów komunalnych. Wynikaj¹ one g³ównie
z komfortu u¿ytkowania danego obiektu budowlanego oraz z funkcjonalnoœci infrastruktury towarzysz¹cej budynkom.
Podstawowe wymaganie dotyczy obowi¹zku zaplanowania miejsc na pojemniki s³u¿¹ce do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych, z uwzglêdnieniem
mo¿liwoœci ich segregacji, które nale¿y uwzglêdniæ na dzia³kach budowlanych.
Miejscami takimi s¹:
– zadaszone os³ony lub pomieszczenia ze œcianami pe³nymi b¹dŸ a¿urowymi,
– wyodrêbnione pomieszczenia w budynku, maj¹ce posadzkê powy¿ej poziomu
nawierzchni dojazdu pojazdu odbieraj¹cego odpady, lecz nie wy¿ej ni¿ 0,15 m,
w tym tak¿e dolne komory zsypu z bezpoœrednim wyjœciem na zewn¹trz, zaopatrzonym w daszek o wysiêgu co najmniej 1 m i przed³u¿ony na boki po co najmniej 0,8 m, maj¹ce œciany i pod³ogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratkê
œciekow¹, wentylacjê grawitacyjn¹ oraz sztuczne oœwietlenie,
– utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi [1].
Miêdzy miejscami przeznaczonymi do sk³adowania odpadów komunalnych
a miejscem dojazdu samochodów przeznaczonych do ich obs³ugi nale¿y zapew-
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niæ utwardzone po³¹czenie umo¿liwiaj¹ce przemieszczanie pojemników na odpady.
Miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych powinny byæ dostêpne dla
osób o ograniczonej zdolnoœci poruszania siê, przy czym obowi¹zek ten dotyczy
budynków wielorodzinnych.
Wymagane odleg³oœci miedzy pojemnikami i kontenerami na odpady powinna wynosiæ:
– co najmniej 10 m od okien i drzwi budynków, które zawieraj¹ pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi,
– co najmniej 3 m od granicy z s¹siaduj¹c¹ dzia³k¹ budowlan¹.
Od wymagania dotycz¹cego odleg³oœci od granicy dzia³ki istnieje z³agodzenie, jeœli os³ony miejsc sk³adowania lub pomieszczenia stykaj¹ siê urz¹dzeniami
do tego samego celu na dzia³ce s¹siedniej.
W zabudowie o mniejszej intensywnoœci2 dopuszcza siê zmniejszenie wymaganych odleg³oœci od okien i drzwi oraz od granicy dzia³ki, równie¿ pod warunkiem styku z urz¹dzeniami do tego samego celu na dzia³ce s¹siedniej.
Odleg³oœæ miejsc gromadzenia odpadów komunalnych nie powinna wynosiæ
wiêcej ni¿ 80 m od najdalej po³o¿onego wejœcia do obs³ugiwanego budynku zaliczonego do kategorii zagro¿enia ludzi, przy czym wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniêtych.
Na terenach niezurbanizowanych istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z tzw.
„zbiorników na odpady sta³e, przystosowanych do okresowego opró¿niania”, nale¿y jednak zachowaæ zasady ich sytuowania opisane powy¿ej. Zbiorniki przystosowane do okresowego opró¿niania powinny mieæ nieprzepuszczalne œciany
i dno, szczelne przekrycie z zamykanym otworem wsypowym oraz zamykanym
otworem bocznym do usuwania odpadów. Do zbiorników tych równie¿ nale¿y
zapewniæ dojœcie umo¿liwiaj¹ce ich obs³ugê.
2.2. Wymagania bezpieczeñstwa po¿arowego
Wymagania zwi¹zane z bezpieczeñstwem po¿arowym s¹ zwi¹zane z zapewnieniem odpowiednich odleg³oœci od obiektów s¹siaduj¹cych lub oddzielenie miejsc
sk³adowania elementami oddzielenia przeciwpo¿arowego. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami [1] otwarte sk³adowisko, ze wzglêdu na usytuowanie, nale¿y
traktowaæ jak budynek PM – zasada ta dotyczy równie¿ miejsc sk³adowania odpadów komunalnych.
Wymagane odleg³oœci miêdzy œcian¹ zewnêtrzn¹ budynku w zale¿noœci od
jego przeznaczenia a miejscem sk³adowania odpadów komunalnych pokazano
w tabeli 1. Odleg³oœci te obowi¹zuj¹ przy za³o¿eniu, ¿e œciany te, nie bêd¹ce œcianami oddzielenia przeciwpo¿arowego maj¹ na powierzchni wiêkszej ni¿ 65% klasê odpornoœci ogniowej (E), okreœlon¹ jak dla œcian zewnêtrznych.
2

jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej.
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Tabela 1. Minimalne odleg³oœci miejsc sk³adowania odpadów komunalnych od budynków
Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gêstoœæ obci¹¿enia ogniowego
strefy po¿arowej PMQ
w MJ/m2

Kontener na odpady komunalne

ZL

IN

15

15

PM
Q £1000

1000 < Q £ 4000

Q > 4000

15

15

20

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie rozporz¹dzenia [1].

Dane w tabeli 1 ustalono na podstawie obliczonej gêstoœci obci¹¿enia ogniowego dla kontenera przeznaczonego do sk³adowania odpadów komunalnych. Do
analizy przyjêto najwiêkszy typowy, maksymalnie wype³niony odpadami kontener o wymiarach 2,565 × 2,25 × 1,5 m o ³adownoœci 1500 kg. Ciep³o spalania typowych odpadów komunalnych wynosi 9,816 MJ/m2 [6]. Gêstoœæ obci¹¿enia ogniowego, w przeciwieñstwie do parametrów opisanych w rozdziale 3 artyku³u,
jest podawane jako iloœæ energii cieplnej przypadaj¹ca na jednostkê powierzchni.
Poni¿ej przedstawiono obliczenia gêstoœci obci¹¿enia ogniowego typowego kontenera na odpady komunalne, wed³ug normy [3].
( Qci × Gi )
F
i =1

i= n

Qd = å

(1)

gdzie:
n – liczba rodzajów materia³ów palnych znajduj¹cych siê w pomieszczeniu, strefie po¿arowej lub sk³adowisku;
G – masa poszczególnych materia³ów [kg];
F – powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy po¿arowej lub sk³adowiska [m2];
Qc – ciep³o spalania poszczególnych materia³ów [MJ/kg].
Qd =

1500 × 9,816 MJ
5,77
m2

Qd = 2551,82

MJ
m2

Wymienione w przepisach techniczno-budowlanych minimalne odleg³oœci
miêdzy budynkami i sk³adowiskami materia³ów sta³ych podlegaj¹ powiêkszeniom lub zmniejszeniom w zale¿noœci od warunków brzegowych. Najwa¿niejsze
z nich to [1]:
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– Je¿eli jedna ze œcian zewnêtrznych usytuowana od strony sk³adowiska lub przekrycie dachu budynku jest rozprzestrzeniaj¹ce ogieñ, wówczas odleg³oœæ okreœlon¹ w tabeli nale¿y zwiêkszyæ o 50%.
– Je¿eli w budynku znajduje siê pomieszczenie zagro¿one wybuchem, wówczas
odleg³oœæ od sk³adowiska nie powinna byæ mniejsza ni¿ 20 m.
– Odleg³oœæ od œciany zewnêtrznej budynku lub jej czêœci do sk³adowiska mo¿e
byæ zmniejszona o 25% w stosunku do okreœlonej w tabeli, je¿eli we wszystkich
strefach po¿arowych budynku, przylegaj¹cych odpowiednio do tej œciany lub
jej czêœci, s¹ stosowane sta³e urz¹dzenia gaœnicze wodne.
– W pasie terenu o szerokoœci okreœlonej w tabeli, otaczaj¹cym sk³adowisko, œciany zewnêtrzne s¹siaduj¹cego budynku powinny spe³niaæ wymagania okreœlone
dla œcian oddzielenia przeciwpo¿arowego tego budynku (lub sk³adowiska).
– Odleg³oœci podane w tabeli 1 nie dotycz¹ sytuacji, w której sk³adowisko i budynek s¹ oddzielone od siebie œcian¹ oddzielenia przeciwpo¿arowego.

3. Zagro¿enie po¿arowe przy sk³adowaniu odpadów
3.1. Wydzielanie ciep³a
W literaturze [4] analizowano trzy przypadki zagro¿enia po¿arowego, w zale¿noœci od sposobu sk³adowania odpadów komunalnych:
3
– typowy pojemnik na odpady o pojemnoœci 600 dm , wykonany z w³ókna szklanego lub tworzywa sztucznego,
– zespó³ trzech takich pojemników p³on¹cych jednoczeœnie,
– otwarty stalowy kontener o wymiarach 2 × 6 m wype³niony odpadami.
Analizuj¹c powy¿sze uk³ady, mo¿na, przy wykorzystaniu analogii, odnieœæ siê
do innych kombinacji i uk³adów wystêpuj¹cych w praktyce.
Materia³y (œmieci) przechowywane w pojemnikach s¹ g³ównie odpadami z gospodarstw domowych, obejmuj¹cymi papier, drewno, tekturê i tworzywa sztuczne. Wartoœæ wydzielania ciep³a w trakcie po¿aru przez typowy pojemnik na odpady o pojemnoœci 600 dm3 wynosi 2 MW i jest porównywalna z wartoœci¹ wydzielanego ciep³a przez stos palet drewnianych o wysokoœci oko³o 1 m.
Na podstawie wyników obliczeñ dostêpnych w literaturze [4], ustalono nastêpuj¹ce wartoœci RHR3 dla analizowanych pojemników na odpady komunalne:
3
– pojemnik na odpady 600 dm ,
RHR = 2 MW;
– trzy pojemniki na odpady,
RHR = 6 MW;
– stalowy kontener 2 × 6 m,
RHR = 10 MW;
Wielkoœæ wydzielania ciep³a (RHR) po¿aru jest niezbêdna do okreœlenia wysokoœci i temperatury p³omienia. Dane okreœlone powy¿ej zostan¹ w dalszej czêœci wykorzystane do obliczenia parametrów charakterystycznych po¿arów.

3

Rate of Heat Release.
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3.2. Bezpieczne odleg³oœci
Praktyka stosowania bezpiecznych odleg³oœci w literaturze obcojêzycznej jest
mniej restrykcyjna ni¿ przepisy obowi¹zuj¹ce w Polsce. Wynika to miêdzy innymi z tego, i¿ przepisy techniczno-budowlane obowi¹zuj¹ce w Polsce nie s¹ dedykowane dla pojemników na odpady komunalne w zakresie usytuowania, z uwagi
na bezpieczeñstwo po¿arowe. Odleg³oœci te s¹ ustalane analogicznie jak dla
sk³adowisk materia³ów sta³ych, gdzie skala zagro¿enia jest inna ni¿ przy sk³adowaniu odpadów komunalnych. W literaturze tematu [4] mo¿na znaleŸæ przyporz¹dkowanie rodzaju sk³adowania do tzw. 4 grup bezpiecznych odleg³oœci poziomych:
– Najmniejsza bezpieczna odleg³oœæ:
m minimalna bezpieczna odleg³oœæ w poziomie pomiêdzy palnymi obiektami
i budynkami wynosi 2,5 m. To jest bezpieczna odleg³oœæ, na przyk³ad od
punktowych Ÿróde³ ognia;
– Bezpieczna odleg³oœæ 4 m dotyczy obiektów:
3
m jeden pojemnik na odpady 600 dm wykonany z w³ókna szklanego lub tworzywa sztucznego,
m zamykany pojemnik na odpady ze stali,
m inne ³atwopalne pojemniki i obiekty, których ¿aden wymiar nie przekracza 1,5 m;
– Bezpieczna odleg³oœæ 6 m dotyczy obiektów:
m grupa pojemników na odpady wykonanych z w³ókna szklanego lub tworzywa sztucznego,
m wózki przeznaczone do transportu opakowañ kartonowych,
m inne ³atwopalne pojemniki i obiekty, których ¿aden wymiar nie przekracza 4 m;
– Bezpieczna odleg³oœæ 8 m dotyczy obiektów:
m otwarty stalowy kontener wype³niony odpadami palnymi,
m budynek do gromadzenia odpadów komunalnych,
m niewielki drewniany budynek i inne tego typu obiekty,
m gara¿e,
m miejsca postoju przyczep kempingowych,
m stosy palet,
m inne ³atwopalne pojemniki i obiekty, których ¿aden wymiar nie przekracza 6 m.
3.3. Temperatura i wysokoœæ p³omienia
W celu wizualizacji wysokoœci i temperatury p³omieni towarzysz¹cych spalaniu siê pojemników z odpadami komunalnymi temperatury p³omieni za³o¿ono
na poziomie:
– temperatura p³omienia ci¹g³ego 800°C,
– temperatura p³omienia przerywanego 600°C.
Wartoœci zosta³y sprawdzone za pomoc¹ metody obliczeniowej, która opiera
siê na RHR. Wysokoœæ p³omienia i temperatury kolumny dymu obliczono
wed³ug Drysdale za pomoc¹ modelu kolumny dymu McCaffrey [4].

96

Zeszyty Naukowe SGSP nr 57 (1) 2016

Za³o¿ono, ¿e p³omieñ emituje promieniowanie padaj¹ce prostopadle na elewacjê. Jako najwiêksz¹ szerokoœæ p³omienia przyjêto maksymaln¹ mo¿liw¹ szerokoœæ, to znaczy ¿e w przypadku kontenera, d³u¿szy bok (6 m) jest równoleg³y
do œciany budynku. Wyniki obliczeñ przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Wartoœci temperatury i wysokoœci obszaru oddzia³ywania p³omieni dla ró¿nych p³on¹cych
uk³adów miejsc sk³adowania odpadów komunalnych
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [4.]

Z rysunku 3 wynika, i¿ wysokoœæ i temperatura obszaru oddzia³ywania
p³omieni wzrasta wraz ze zwiêkszeniem siê objêtoœci spalanych odpadów, w przeciwieñstwie do gêstoœci obci¹¿enia ogniowego, gdzie wartoœæ energii cieplnej podawana jest jako wartoœæ przypadaj¹ca na jednostkê powierzchni.
Temperatura 600oC uzyskiwana jest na wysokoœci:
– ok. 2,25 m dla po¿aru pojedynczego pojemnika,
– ok. 3,20 m dla po¿aru trzech pojemników,
– ok. 4,25 m dla po¿aru kontenera na odpady.
Oprócz wyraŸnej ró¿nicy w wysokoœciach, na jakich uzyskiwane s¹ te same
temperatury istotny podzia³ widaæ równie¿ dla granicy ci¹g³ego i urywanego
p³omienia:
– 1,7 m dla po¿aru pojedynczego pojemnika,
– 2,4 m dla po¿aru trzech pojemników,
– 3,2 m dla po¿aru kontenera na odpady.
3.4. Promieniowanie cieplne
Energiê promieniowania ciep³a emitowanego z obszaru oddzia³ywania
p³omienia obliczono przy wykorzystaniu temperatury p³omienia. Energia obszaru oddzia³ywania p³omieni ci¹g³ych wynosi 75 kW/m2, natomiast p³omieni przerywanych 33 kW/m2. Obliczenia przeprowadzono wed³ug teorii Stefana Boltz-
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manna oraz sprawdzono przy u¿yciu metody obliczeniowej Drysdale, która
opiera siê na energii po¿aru [4].
Na rysunku 4 przedstawiono wykresy – zale¿noœæ miêdzy promieniowaniem
cieplnym oraz odleg³oœci¹ od budynku dla trzech wybranych po¿arów.

Rys. 4. Zale¿noœæ miêdzy promieniowaniem cieplnym oraz odleg³oœci¹ od budynku dla trzech
wybranych po¿arów
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [4].

Analiza powy¿szych danych oraz danych z podrozdzia³u 3.3. wskazuje na zasadnoœæ szerszego podejœcia do zagro¿enia po¿arowego przy sk³adowaniu odpadów ni¿ podejœcie prezentowane przez polskie przepisy techniczno-budowlane.
Wziêcie pod uwagê równie¿ wysokoœci i temperatury p³omienia (oprócz gêstoœci
obci¹¿enia ogniowego) mo¿e pozwoliæ na precyzyjniejsz¹ ocenê zagro¿enia oraz
dok³adniej ustaliæ bezpieczne odleg³oœci miejsc sk³adowania odpadów od
budynku.

Wnioski
Analiza danych statystycznych wykaza³a znaczn¹ liczbê po¿arów miejsc
sk³adowania odpadów komunalnych oraz znaczny udzia³ tych po¿arów w ogólnej liczbie po¿arów. Polskie przepisy techniczno-budowlane i przeciwpo¿arowe
doœæ rygorystycznie traktuj¹ wymagania dotycz¹ce lokalizowania miejsc sk³adowania odpadów. Wynika to miêdzy innymi z tego, ¿e nie ma dedykowanych wymagañ dla sk³adowania odpadów i w przypadku w¹tpliwoœci nale¿y korzystaæ
z ogólnych wymagañ dla sk³adowisk, co si³¹ rzeczy obarczone jest pewnymi
uogólnieniami oraz zwiêkszaniem wymagañ. Podejœcie prezentowane w literaturze, przede wszystkim europejskiej, charakteryzuje siê ³agodniejszym podejœciem, które wypracowano na przestrzeni badañ i doœwiadczeñ. W charaktery-
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styce zagro¿eñ dotycz¹cych miejsc sk³adowania odpadów komunalnych
przedstawianej w Ÿród³ach europejskich bierze siê pod uwagê wysokoœæ i temperaturê p³omienia, co pozwala precyzyjniej ustaliæ wielkoœæ zagro¿enia i wymagan¹ odleg³oœæ tego sk³adowiska od budynku. W ocenie autora artyku³u tendencje rozwojowe przemys³u odpadów (segregacja i odzyskiwanie) wymusz¹
odpowiednie procesy legislacyjne i umo¿liwi¹ tym samym precyzyjniej ustalaæ
wymagane odleg³oœci od budynków i innych obiektów, chocia¿by przez
ró¿nicowanie ciep³a spalania od frakcji i etapu przetworzenia odpadów
komunalnych.
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Zagro¿enia dla œrodowiska ze strony obiektów
ochrony œrodowiska.
Czêœæ 1. Podstawy formalno-prawne.
Obiekty wybrane do oceny

The Threat for the Environment from
the Environment Protection Facilities.

Part 1. Rules and Regulations. Selected Plants
Streszczenie
W artykule omówiono zagro¿enia dla œrodowiska ze strony wiêkszych oczyszczalni œcieków miejskich, których elementem sk³adowym schematu technologicznego jest beztlenowa przeróbka osadów œciekowych z produkcj¹ biogazu.
Podstawowym elementem œrodowiska, który chroni oczyszczalnie œcieków, jest
œrodowisko wodne. Prawid³owa praca oczyszczalni nie stanowi zagro¿enia dla tego
œrodowiska. Natomiast zagro¿enie dla powietrza atmosferycznego oraz zagro¿enie
po¿arem i wybuchem wystêpuje w tych oczyszczalniach bez wzglêdu na warunki
eksploatacji.
Czêœæ pierwsza cyklu poœwiêcona zosta³a omówieniu podstaw prawnych
eksploatacji oczyszczalni œcieków oraz warunków bezpieczeñstwa i higieny pracy
w tego typu obiektach.
S³owa kluczowe: oczyszczalnie œcieków, biogaz, zagro¿enia po¿arem i wybuchem

Summary
In the article, the threat for the environment from the large wastewater
treatment plant (WWTP) with anaerobic digestion of the wastewater sludge and
biogas production, was presented.
The main environment element, which is protected by the WWTP is surface
water. Normal exploration of WWTP is not a threat for it. But the threat of the
contamination of atmospheric air by methane, fire or explosions always exists, even
during the normal work of the plant.
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In the first part, the rules and regulations of the WWTP normal exploration and
the safe and healthy regulations are presented.
Keywords: wastewater treatment plants, biogas, fire and explosions

Wprowadzenie
Podstaw¹ formaln¹ eksploatacji oczyszczalni œcieków jest Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony Œrodowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie nale¿y spe³niæ przy wprowadzaniu œcieków do wód, lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska wodnego. [5] Okreœlono w nim:
– substancje szczególnie szkodliwe dla œrodowiska wodnego, powoduj¹ce zanieczyszczenie wód, które powinny byæ eliminowane, oraz substancje, które powinny byæ ograniczane;
– warunki, jakie nale¿y spe³niæ przy odprowadzaniu œcieków do wód lub do ziemi
oraz warunki, jakie nale¿y spe³niæ w celu rolniczego wykorzystania œcieków;
– miejsce i czêstotliwoœæ pobierania próbek œcieków, metody referencyjne i sposób oceny, czy œcieki odpowiadaj¹ wymaganym warunkom;
– najwy¿sze dopuszczalne wartoœci zanieczyszczeñ œcieków odp³ywaj¹cych
z oczyszczalni.
W paragrafie 4 rozporz¹dzenia zapisano, ¿e spe³nienie warunków, o których
mowa wy¿ej ocenia siê na podstawie pomiarów iloœci i jakoœci œcieków, a wymagania dotycz¹ce stopnia oczyszczania œcieków zale¿¹ od obci¹¿enia oczyszczalni
œcieków, wyra¿onej równowa¿n¹ liczb¹ mieszkañców (RLM).
Wymagania dotycz¹ce stopnia oczyszczania œcieków w postaci najwy¿szych
dopuszczalnych wskaŸników zanieczyszczeñ albo minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeñ dla piêciu podstawowych wskaŸników i piêciu kategorii wielkoœciowych oczyszczalni, wyra¿onych jako RLM (za³¹cznik 2). Piêæ podstawowych wskaŸników zanieczyszczeñ wymienionych w tym za³¹czniku, to:
a) piêciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5 przy 20°C oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji;
b) chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) oznaczane metod¹ dwuchromianow¹;
c) zawiesiny ogólne;
d) azot ogólny (suma azotu Kjeldahla i azotu amonowego);
e) fosfor ogólny.
Kategorie wielkoœci oczyszczalni wyra¿one w RLM s¹ nastêpuj¹ce:
a) poni¿ej 2000;
b) od 2000 do 9999;
c) od 10 000 do 14 999;
d) od 15 000 do 99 999;
e) 100 000 i powy¿ej.
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1. Wymagania dotycz¹ce eksploatacji oraz warunki BHP
Kolejnym Rozporz¹dzeniem, dotycz¹cym eksploatacji oczyszczalni œcieków
jest Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 paŸdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy w oczyszczalniach œcieków [6]. Okreœlono w nim warunki bezpieczeñstwa i higieny pracy osób zatrudnionych w zak³adach pracy, zajmuj¹cych siê oczyszczaniem œcieków w oczyszczalniach, zbieraniem i gromadzeniem oraz usuwaniem œcieków ze zbiorników gnilnych (szamb)
oraz przet³aczaniem ich w przepompowniach. Wedle tego rozporz¹dzenia poszczególne urz¹dzenia i obiekty oczyszczalni œcieków powinny mieæ ustalone nazwy, widoczne na przymocowanych tabliczkach oraz informacje o zagro¿eniach.
Instalacje powinny posiadaæ oznaczenia umo¿liwiaj¹ce ³atwe rozró¿nienie przesy³anych mediów. Ponadto powinny zostaæ wyposa¿one w urz¹dzenia kontrolno-pomiarowe umo¿liwiaj¹ce ³atw¹ ocenê prawid³owoœci pracy. Armatura na instalacjach, czyli zasuwy i zawory powinny mieæ oznaczone po³o¿enie, w którym
otwieraj¹ lub zamykaj¹ przewód. Po³o¿enie tych zasuw i zaworów powinno odpowiadaæ schematowi technologicznemu, wywieszonemu w pomieszczeniu sta³ej
obs³ugi.
Prace konserwacyjne i remontowe, prowadzone w miejscach, w których wystêpuj¹ lub mog¹ wyst¹piæ zagro¿enia zatruciem, wybuchem, lub po¿arem, powinny byæ wykonywane na pisemne polecenie. Polecenia takie mo¿e wydawaæ
kierownik oczyszczalni œcieków, lub osoby przez niego upowa¿nione.
Wchodzenie do pomieszczeñ technologicznych zag³êbionych powinno byæ
poprzedzone badaniem jakoœci powietrza w tych pomieszczeniach. Natomiast
prace w kana³ach zamkniêtych nale¿y prowadziæ zgodnie z odrêbnymi przepisami. W szczególnoœci chodzi tu o zagro¿enie z tytu³u wystêpowania w kana³ach
zamkniêtych siarkowodoru o podwy¿szonych stê¿eniach.

2. Zagro¿enia po¿arem i wybuchem
Aspekty zwi¹zane z zagro¿eniem wybuchem w pomieszczeniach oraz w strefach i przestrzeniach zewnêtrznych wyeksponowane zosta³y w paragrafach od 19
do 55 przywo³ywanego rozporz¹dzenia. [6] Wedle paragrafu 19. pomieszczenia,
strefy i przestrzenie zewnêtrzne zagro¿one wybuchem oraz ich kategorie okreœla
siê na etapie projektowania, przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu
i eksploatacji, w celu ustalenia niezbêdnych œrodków prewencyjnych zapobiegaj¹cych wybuchom. W paragrafie 20 zapisano, ¿e do ustalenia kategorii zagro¿enia wybuchem pomieszczeñ, stref i przestrzeni zewnêtrznych, w³aœciwa jest komisja kwalifikacyjna, powo³ywana przez kierownika zak³adu pracy lub jednostki
projektowej. W sk³ad takiej komisji powinni wchodziæ:
– przewodnicz¹cy,
– specjalista od spraw ochrony przeciwpo¿arowej,
– specjalista od spraw bezpieczeñstwa i higieny pracy,
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– specjalista od technologii oczyszczania œcieków,
– kierownicy obiektów lub pracowni projektowych.
Przyst¹pienie do klasyfikacji pomieszczeñ, stref i przestrzeni zewnêtrznych,
zagro¿onych wybuchem powinno byæ poprzedzone:
– ustaleniem szczegó³owego sk³adu œcieków, doprowadzanych do oczyszczalni,
ze specjalnym uwzglêdnieniem substancji palnych, lub wybuchowych,
mog¹cych stworzyæ zagro¿enie wybuchem w czasie normalnego stanu pracy
lub w czasie stanu awaryjnego;
– ustaleniem œrednich zrzutów substancji mog¹cych stworzyæ zagro¿enie wybuchem w czasie doby, miesi¹ca i roku.
Szczególne zasady przeprowadzenia klasyfikacji pomieszczeñ, stref i przestrzeni zewnêtrznych zagro¿onych wybuchem uregulowane zosta³y odrêbnymi
przepisami.
W razie zakwalifikowania pomieszczeñ, stref i przestrzeni zewnêtrznych
oczyszczalni œcieków do jednej z kategorii zagro¿enia wybuchem, nale¿y je oznakowaæ odpowiednimi znakami bezpieczeñstwa.
Urz¹dzenia elektryczne w obiektach zagro¿onych wybuchem powinny byæ
wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ urz¹dzenia elektroenergetyczne, instalowane
w pomieszczeniach zagro¿onych wybuchem, przy uwzglêdnieniu wilgoci, wystêpuj¹cej w miejscu pracy urz¹dzeñ.
W przestrzeniach zagro¿onych wybuchem zabrania siê palenia tytoniu, u¿ywania otwartego p³omienia oraz wykonywania prac, mog¹cych spowodowaæ
zap³on mieszaniny wybuchowej.
Przed wejœciem do pomieszczeñ zagro¿onych wybuchem nale¿y uruchomiæ
awaryjn¹ wentylacjê mechaniczn¹ na co najmniej 10 min. Uruchomienie tej
wentylacji powinno byæ mo¿liwe zarówno z wewn¹trz, jak i zewn¹trz pomieszczeñ.
Kolejne paragrafy rozporz¹dzenia poœwiêcone s¹ obiektom stanowi¹cym najwiêksze zagro¿enie po¿arem i wybuchem, czyli obiektom zwi¹zanym z beztlenow¹ przeróbk¹ osadów i gospodark¹ biogazem. Nale¿¹ do nich zamkniête wydzielone komory fermentacyjne (WKF) oraz zbiorniki biogazu i instalacje,
³¹cz¹ce te obiekty.
Komory fermentacyjne zamkniête, ze wzglêdu na wystêpowanie metanu
i siarkowodoru, klasyfikuje siê jako obiekty szczególnie niebezpieczne [1]. Zasiêg
strefy zewnêtrznej wokó³ komory fermentacyjnej, zagro¿onej wybuchem ustala
wczeœniej wspomniana Komisja.
Osad przeznaczony do fermentacji nale¿y doprowadzaæ i odprowadzaæ z komory w sposób kontrolowany, aby nie dopuœciæ do powstania nadmiernego nadciœnienia lub podciœnienia w komorze fermentacyjnej lub zbiorniku biogazu.
Nadciœnienie w komorze fermentacyjnej mo¿e doprowadziæ do jej rozszczelnienia, a podciœnienie – do zassania powietrza atmosferycznego, co grozi z jednej
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strony zap³onem lub wybuchem, a z drugiej zahamowaniem procesu beztlenowego rozk³adu i produkcji biogazu [2].
Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce instalacjê gazow¹ komór fermentacyjnych powinny byæ systematycznie przegl¹dane i kontrolowane, a wyniki kontroli zapisywane w dziennikach eksploatacji tych urz¹dzeñ. W rozporz¹dzeniu nie nazwano
tego wyraŸnie, ale urz¹dzeniem zabezpieczaj¹cym jest zawór bezpieczeñstwa,
montowany w najwy¿szym miejscu na kopule WKF. Zawór bezpieczeñstwa ma
najczêœciej formê U-rurki zalanej ciecz¹ niezamarzaj¹c¹ na wysokoœæ 30 cm [3].
Czyszczenie lub remont wnêtrza komory fermentacyjnej zamkniêtej powinny
siê odbywaæ zgodnie z opracowan¹ instrukcj¹ eksploatacji. Zabiegi te w praktyce
przeprowadza siê nie czêœciej ni¿ co 5 lat [2].
Oprócz komory fermentacyjnej, w sk³ad wêz³a produkcji biogazu wchodz¹ [2]:
– zbiornik biogazu;
– instalacje gazowe;
– odsiarczalniki.
Zbiornik biogazu, dopuszczony do eksploatacji, powinien mieæ odpowiedni¹
dokumentacje techniczn¹ obejmuj¹c¹:
– sposób przeprowadzenia próby szczelnoœci;
– zestaw niezbêdnego sprzêtu przeciwpo¿arowego oraz szczegó³owa instrukcjê
przeciwpo¿arow¹;
– szczegó³ow¹ instrukcjê eksploatacji z za³¹czonymi wymaganiami w zakresie
bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Przy zbiornikach biogazu powinny byæ lokalizowane hydranty lub zbiorniki
przeciwpo¿arowe w odleg³oœciach zgodnych z wymaganiami PN [4].
Zbiorniki biogazu i odsiarczalniki powinny mieæ instalacjê piorunochronn¹.
Zbiorniki biogazu powinny byæ wyposa¿one we wskaŸniki stanów nape³nienia i sygnalizatory œwietlne oraz akustyczne stanów krytycznych.
Jeœli konstrukcja zbiornika biogazu przewiduje zamkniêcie wodne, to przed
opró¿nieniem zbiornika z wody stanowi¹cej zamkniêcie, nale¿y sprawdziæ, czy
wnêtrze zbiornika jest po³¹czone z atmosfer¹.
Wykonywanie wszelkich prac naprawczych w obrêbie strefy zagro¿enia wybuchem i po¿arem mo¿e siê odbywaæ tylko na podstawie pisemnego polecenia
kierownika zak³adu i pod fachowym nadzorem.

3. Charakterystyka obiektów
wybranych do oceny zagro¿eñ
Do oceny zagro¿eñ dla œrodowiska ze strony obiektów ochrony œrodowiska
wybrano trzy oczyszczalnie œcieków. Wszystkie nale¿a³y do typowych w warunkach polskich, czyli oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne z pog³êbionym usuwaniem biogenów, w procesach denitryfikacji i defosfatacji oraz pe³nym wêz³em
przeróbki osadów w warunkach beztlenowych. Natomiast oczyszczalnie ró¿ni³y
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siê wielkoœci¹, wyra¿on¹ zarówno przep³ywem w m3/d, jak i równowa¿n¹ liczb¹
mieszkañców.
Obiekt nr 1 by³ obiektem najmniejszym. Zosta³ zaprojektowany na przep³yw
œredni dobowy 14 700 m3/d, co dopowiada 85 750 RLM, czyli wg rozporz¹dzenia
[5] nale¿a³ do czwartej grupy wielkoœci. Z zebranych informacji wynika, ¿e
przep³yw rzeczywisty w latach 2008–2011 by³ mniejszy od projektowanego [8, 9].
Obiekt nr 2 zaprojektowano na przep³yw œredni 66 000 m3/d i odpowiednio do
tego 418 000 RLM, co oznacza, ¿e nale¿a³ do obiektów najwiêkszych [8, 9].
Obiekt nr 3 by³ najwiêkszym z ocenianych. Przep³yw œredni dobowy wed³ug
pozwolenia wodno-prawnego wynosi³ 88 000 m3/d, czyli mieœci³ siê w grupie
oczyszczalni najwiêkszych. I w tym przypadku dotychczasowe przep³ywy rzeczywiste by³y mniejsze od projektowanego [8, 9].
Oznacza to, ¿e we wszystkich ocenianych przypadkach oczyszczalnie nie by³y
przeci¹¿one hydraulicznie, co oznacza prawid³owe warunki eksploatacji.

Podsumowanie
Oczyszczalnia œcieków jest z definicji obiektem nale¿¹cym do grupy zak³adów
maj¹cych chroniæ œrodowisko. W przedmiocie ochrony œrodowiska wodnego
oczyszczalnia ma spe³niaæ wymagania zawarte w pozwoleniu wodno-prawnym
[9], z ewentualnymi odstêpstwami dopuszczalnymi przez rozporz¹dzenie [5].
W sytuacji normalnej, bezawaryjnej pracy oczyszczalni, znakomita wiêkszoœæ
polskich oczyszczalni spe³nia te wymagania, niekiedy ze znaczn¹ rezerw¹.
Natomiast nawet najbardziej prawid³owa eksploatacja oczyszczalni œcieków,
w której prowadzona jest beztlenowa przeróbka osadów œciekowych, powoduje
zagro¿enie dla powietrza atmosferycznego oraz zagro¿enie po¿arem i wybuchem
z powodu wytwarzania w procesie beztlenowej przeróbki osadów œciekowych
biogazu. G³ównym sk³adnikiem biogazu jest metan, którego zawartoœæ w biogazie mo¿e dochodziæ do 70%. Metan jest gazem truj¹cym i palnym w du¿ym zakresie stê¿eñ, a wybuchowym w przedziale 5 do 15% objêtoœciowych w powietrzu.
Biogaz gromadzi siê w mniejszych iloœciach w przestrzeni gazowej wydzielonej
komory fermentacyjnej, a w znacznie wiêkszych – w zbiorniku biogazu. Zbiorniki
biogazu mog¹ mieæ pojemnoœæ nawet kilku tysiêcy metrów szeœciennych.
Oprócz metanu i ditlenku wêgla, w biogazie wystêpuje siarkowodór w iloœciach kilkuset miligramów na m3. Siarkowodór jest gazem o bardzo przykrym
zapachu, ale co wa¿niejsze, jest silnie korozyjny i toksyczny przy wysokich stê¿eniach. Z tych trzech powodów siarkowodór jest usuwany z biogazu w odsiarczalnikach. Odsiarczalniki to kolejny obiekt stanowi¹cy zagro¿enie dla powietrza
atmosferycznego.
W czêœci drugiej artyku³u podane zostan¹ przyk³adowe miejsca wystêpowania
zagro¿eñ oraz rozwi¹zania zastosowane w trzech ocenianych oczyszczalniach
œcieków w celu wyeliminowania lub minimalizacji tych zagro¿eñ.
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Badania rzeczywistych czasów przemieszczania siê
dzieci w trakcie ewakuacji z budynków
przedszkolnych
Actual Movement Time of Children from
Pre-school Buildings during Evacuation
Streszczenie
Artyku³ bazuje na pracy badawczej statutowej, zrealizowanej w Szkole G³ównej
S³u¿by Po¿arniczej pod numerem S/E-422/10/14. Wyniki pracy badawczej zosta³y
skonfrontowane z wynikami obliczeñ analitycznych oraz z komputerowymi symulacjami ewakuacji dzieci z przedszkoli. Obliczenia i symulacje wykonano przy wykorzystaniu wartoœci prêdkoœci opracowanych przez Aldís Rún Lárusdóttir z Politechniki Duñskiej. W artykule dokonano analizy technicznych warunków ewakuacji
dla budynków przedszkolnych, opisanych w obowi¹zuj¹cych przepisach techniczno-budowlanych. Celem artyku³u by³o wyznaczenie rzeczywistych czasów przemieszczania siê dzieci w budynkach przedszkolnych oraz porównanie ich z wynikami uzyskanymi z analitycznych metod obliczeniowych i symulacji komputerowych dedykowanych g³ównie do analizy czasów przemieszczania siê osób doros³ych. W celu realizacji postawionego celu badawczego wyznaczono trzy obiekty
przedszkolne zlokalizowane na terenie Warszawy i przeprowadzono w nich próbne ewakuacje dzieci w warunkach rzeczywistych. Dla tych samych budynków wykonano obliczenia czasów przemieszczania siê metod¹ analityczn¹ (standard brytyjski i nowozelandzki) oraz wyznaczono czasy przy wykorzystaniu symulacji komputerowych. Analiza porównawcza uzyskanych wyników pozwoli³a na opracowanie wniosków koñcowych.
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo po¿arowe, ewakuacja, rozwój po¿aru,
zagro¿enie, przedszkola
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Summary
The article is based on the research carried out in the Main School of Fire Service
under the number S/E-422/10/14. The results of the research work were
confronted with the results of analytical calculations and computer simulations of
children evacuation from kindergartens using the speed developed by Aldis Run
Lárusdóttir from the Technical University of Denmark. The article contains an
analysis of the technical conditions for the evacuation of buildings described in the
Polish technical-building regulations. The aim of the article was to determine the
actual movement time of children from pre-school buildings, and to compare them
with the results obtained with standard methods (analytical and computational
simulations) dedicated mainly to analyze the movement of adults. In order to
achieve this objective, three school facilities located in Warsaw were set out and
a testing evacuation of children under real conditions was conducted . For the same
buildings, there were performed calculations of movement time by analytical
method (standard British and New Zealand) and designated movement times using
computer simulation. Comparative analysis of the results allowed to develop the
conclusions.
Keywords: fire safety, evacuation, fire development, threat, kindergarten,
pre-school

Wprowadzenie
W trakcie realizowania pracy badawczej zawieraj¹cej dane wejœciowe do opracowania niniejszego artyku³u zosta³y przeprowadzone badania, które mia³y na
celu ustalenie rzeczywistych czasów przemieszczania siê dzieci w budynkach
przedszkolnych. Analizie zosta³y poddane badania przeprowadzone w warunkach rzeczywistych w trzech wytypowanych placówkach na terenie Warszawy.
Nastêpnie przeprowadzono obliczenia czasów przemieszczania siê wed³ug standardu brytyjskiego [5] i nowozelandzkiego [7] oraz komputerowe symulacje ewakuacji przy wykorzystaniu programu Pathfinder. Dane wejœciowe do symulacji
i jednej z serii obliczeñ zosta³y zaczerpniête z badañ duñskich [4]. Do obliczeñ
analitycznych czasów przemieszczania siê przyjmuje siê zwykle wskaŸniki charakterystyczne dla osób doros³ych, ewentualnie skorygowane o uproszczone wartoœci dostêpne w literaturze i standardach brytyjskich i amerykañskich. Analiza
porównawcza czasów przemieszczania siê zmierzonych w trakcie przeprowadzonych próbnych ewakuacji w warunkach rzeczywistych oraz wykonanych obliczeñ i symulacji komputerowych pozwoli³a na dokonanie oceny wyników i próby wskazania przyczyn wystêpuj¹cych ró¿nic.
W trakcie przygotowañ do badañ empirycznych przeprowadzono analizê literaturow¹ przedmiotu, zagadnienia w zakresie wymagañ techniczno-budowlanych w zakresie ewakuacji, dla budynków przeznaczonych do wychowania
przedszkolnego. Jest to niezbêdny etap w celu dokonania weryfikacji budynków
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wybranych do przeprowadzenia próbnych ewakuacji w funkcjonuj¹cych przedszkolach.

1. Analiza wymagañ techniczno-budowlanych dla budynków
przedszkolnych
W pomieszczeniach przedszkolnych powinno byæ zapewnione przejœcie ewakuacyjne, od najdalszego miejsca, w którym mo¿e przebywaæ u¿ytkownik, do
wyjœcia ewakuacyjnego (na drogê ewakuacyjn¹, do innej strefy po¿arowej lub na
zewn¹trz budynku), którego d³ugoœæ nie powinna przekraczaæ 40 m.
Szerokoœæ takiego przejœcia okreœla siê proporcjonalnie do liczby osób przewidzianych do ewakuacji:
– co najmniej 0,6 m na ka¿de 100 osób, nie mniej ni¿ 0,9 m,
– dla przejœcia s³u¿¹cego do ewakuacji do 3 osób – nie mniej ni¿ 0,8 m.
D³ugoœæ dojœcia ewakuacyjnego, tj. drogi ewakuacyjnej od wyjœcia z pomieszczenia na tê drogê do wyjœcia do innej strefy po¿arowej lub na zewn¹trz budynku
przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Wymagane d³ugoœci dojœæ ewakuacyjnych w budynkach ZL II
Rodzaj strefy po¿arowej

ZL II

D³ugoœæ dojœcia w m
przy jednym dojœciu

przy co najmniej 2 dojœciach*)

10

40

*) Dla dojœcia najkrótszego, przy czym dopuszcza siê dla drugiego dojœcia d³ugoœæ wiêksz¹ o 100% od najkrótszego. Dojœcia te nie mog¹ siê pokrywaæ ani krzy¿owaæ.
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie rozporz¹dzenia [1].

Szerokoœæ poziomych dróg ewakuacyjnych oblicza siê proporcjonalnie do liczby osób mog¹cych przebywaæ jednoczeœnie na danej kondygnacji budynku:
– co najmniej 0,6 m na ka¿de 100 osób, nie mniej ni¿ 1,4 m,
– dla nie wiêcej ni¿ 20 osób dopuszczalne zmniejszenie do 1,2 m.
Wysokoœæ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi co najmniej 2,2 m. Dopuszcza
siê lokalne obni¿enie do 2 m (d³ugoœæ obni¿enia nie mo¿e przekroczyæ 1,5 m).
Dla pomieszczenia w przedszkolu wymagane s¹ minimum dwa wyjœcia ewakuacyjne (oddalone od siebie o co najmniej 5 m), je¿eli jest ono przeznaczone do
jednoczesnego przebywania w nim wiêcej ni¿ 30 osób.
£¹czn¹ szerokoœæ drzwi w œwietle, stanowi¹cych wyjœcia ewakuacyjne z pomieszczenia oblicza siê w ten sam sposób, co szerokoœæ przejœcia ewakuacyjnego.
Drzwi pe³ni¹ce funkcjê wyjœcia ewakuacyjnego powinny otwieraæ siê na
zewn¹trz pomieszczeñ:
– przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób,
– przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolnoœci poruszania siê
– dzieci w wieku przedszkolnym.
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Tabela 2. Graniczne wymiary schodów w budynkach przedszkolnych
Przeznaczenie
budynków

Przedszkola i ¿³obki

Minimalna szerokoœæ u¿ytkowa (m)
biegu

spocznika

1,20

1,30

Maksymalna wysokoœæ
stopni (m)

0,15

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie rozporz¹dzenia [1].

W przedszkolu nale¿¹cym do grupy wysokoœci budynków niskich (N) lub
œredniowysokich (SW) nale¿y stosowaæ klatki schodowe obudowane i zamykane
drzwiami oraz wyposa¿one w urz¹dzenia zapobiegaj¹ce zadymieniu lub s³u¿¹ce
do usuwania dymu. W przypadku budynku wysokiego (W) lub wysokoœciowego
(WW), wymagane s¹ co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone
od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczeñ przedsionkiem przeciwpo¿arowym. Ponadto w budynku wysokim oraz w budynku wysokoœciowym,
powinny byæ one wyposa¿one w urz¹dzenia zapobiegaj¹ce ich zadymieniu. Graniczne wymiary schodów w przedszkolach przedstawiono w tabeli 2.
Wysokie wymagania stawiane budynkom, w których prowadzone s¹ przedszkola, sprawi³y, ¿e po wprowadzeniu nowych przepisów wiele obiektów kwalifikuje siê jako budynki zagra¿aj¹ce ¿yciu. Z kolei zmiana wieku dzieci objêtych
obowi¹zkiem szkolnym utrudnia sprecyzowanie przedzia³u wiekowego, w jakim
nale¿y uznawaæ dzieci za osoby o ograniczonej zdolnoœci do poruszania siê.
Wystêpuj¹ problemy z jednoznacznym zakwalifikowaniem oddzia³ów przedszkolnych organizowanych w szko³ach podstawowych do konkretnej kategorii
zagro¿enia ludzi. Pomimo ¿e oddzia³y realizuj¹ te same zadania co przedszkola
(kategoria ZL II), to powsta³y na bazie „zerówek”, które nigdy jako strefy ZL II
traktowane nie by³y. Z racji braku odpowiednich aktów wykonawczych, nie mo¿na siê na razie odnieœæ do przekszta³cenia oddzia³ów w przedszkola planowanego na wrzesieñ 2016 r.
Wymagania przeciwpo¿arowe dla innych form wychowania przedszkolnego
s¹ zdecydowanie ni¿sze ni¿ dla obiektów kategorii ZL II. Nie uwzglêdniono mo¿liwoœci uczestniczenia rodziców w zajêciach, przez co dopuszczalne jest przebywanie ponad 50 osób w jednym lokalu (bez dodatkowych obostrzeñ). Nie ma wymogu lokalizowania punktów lub zespo³ów wychowania przedszkolnego
w strefie po¿arowej ZL. Mo¿liwe jest równie¿ organizowanie kilku punktów lub
zespo³ów w jednej strefie po¿arowej. Zapisy dotycz¹ce ograniczenia liczby osób
w lokalu przeznaczonym na ¿³obek lub klub dzieciêcy, s¹ tak samo nieprecyzyjne, jak w przypadku innych form wychowania przedszkolnego. Zezwala siê na
lokalizowanie nie wiêcej ni¿ jednego ¿³obka i klubu w jednej strefie po¿arowej
(wy³¹cznie strefa ZL). Nie ma jednak przepisów zabraniaj¹cych tworzenia w tej
samej strefie innych form wychowania przedszkolnego. Nie istniej¹ szczegó³owe
wymogi przeciwpo¿arowe dla lokali, w których prowadzona jest dzienna opieka
nad dzieæmi. Limit dzieci przypisany jest do opiekuna, a nie do lokalu. Nie ma
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ograniczenia liczby osób prowadz¹cych dzienn¹ opiekê w jednym lokalu, a co siê
z tym wi¹¿e nie ma te¿ ograniczenia liczby dzieci w jednym lokalu.
Nieprecyzyjne i niekoreluj¹ce ze sob¹ przepisy sprawiaj¹, ¿e poziom bezpieczeñstwa zapewniany ma³oletnim dzieciom w lokalach dziennej opieki jest skrajnie ró¿ny od tego, jaki zapewniaj¹ przedszkola.

2. Charakterystyka budynków przedszkolnych wybranych
do badañ
Badaniom rzeczywistych czasów przemieszczania poddano trzy budynki
przedszkolne:
1. Przedszkole w Warszawie w dzielnicy Bielany (2 kondygnacje).
2. Przedszkole w Warszawie w dzielnicy Bródno (3 kondygnacje).
3. Przedszkole w Warszawie w dzielnicy Weso³a (3 kondygnacje).
Przedszkole nr 1 jest budynkiem wykonanym w latach 60. XX wieku w technologii tradycyjnej, na planie prostok¹ta o wymiarach 29,62 m × 12,89 m. Sk³ada
siê z dwóch kondygnacji nadziemnych oraz czêœciowego podpiwniczenia. Szerokoœæ korytarza w tym przedszkolu wynosi 1,42 m, szerokoœæ klatki schodowej
0,94 m, na drodze ewakuacyjnej wystêpuj¹ dwie przeszkody: drzwi na klatkê
schodow¹ o szerokoœci 1,2 m oraz drzwi na zewn¹trz budynku o szerokoœci 1,2 m.
Parametry ewakuacyjne przyjête do obliczeñ w przedszkolu nr 1:
– d³ugoœæ dojœcia po drodze poziomej (scenariusz 1)
20,19 m,
– d³ugoœæ dojœcia po schodach (scenariusz 1)
7,66 m,
– d³ugoœæ dojœcia po drodze poziomej (scenariusz 2)
13,71 m,
– d³ugoœæ dojœcia po schodach (scenariusz 2)
7,77 m.
Przedszkole nr 2 jest budynkiem wykonanym w latach 90. XX wieku w technologii tradycyjnej, na planie prostok¹ta o wymiarach ok. 12 × 9 m. Pierwotnie
przeznaczeniem budynku by³ budynek mieszkalny. Sk³ada siê on z dwóch kondygnacji nadziemnych oraz poddasza. Szerokoœæ klatki schodowej w przedszkolu
nr 2 wynosi 0,87 m, na drodze ewakuacyjnej wystêpuj¹ dwie przeszkody: drzwi
na klatkê schodow¹ o szerokoœci 0,9 m oraz drzwi na zewn¹trz budynku o szerokoœci 0,9 m.
Parametry ewakuacyjne przyjête do obliczeñ w przedszkolu nr 2:
– d³ugoœæ dojœcia po drodze poziomej (scenariusz 3)
6,76 m,
– d³ugoœæ dojœcia po schodach (scenariusz 3)
7,35 m,
– d³ugoœæ dojœcia po drodze poziomej (scenariusz 4)
3,10 m,
– d³ugoœæ dojœcia po schodach (scenariusz 4)
2,45 m.
Przedszkole nr 3 jest budynkiem wybudowanym w 2003 roku jako budynek
mieszkalny. W 2007 roku przeszed³ proces zmiany sposobu u¿ytkowania wraz
z dostosowaniem do wymagañ dla budynku przedszkolnego. Przedmiotowy budynek ma trzy kondygnacje nadziemne (w tym poddasze u¿ytkowe) oraz jedn¹
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podziemn¹. Kszta³t budynku jest prostopad³oœcienny z dachem czterospadowym, wejœcia do budynku znajduj¹ siê z ka¿dej strony. Szerokoœæ klatki schodowej w przedszkolu nr 3 wynosi 1,21 m, na drodze ewakuacyjnej wystêpuj¹ dwie
przeszkody: drzwi na klatkê schodow¹ o szerokoœci 0,9 m oraz drzwi na zewn¹trz
budynku o szerokoœci 1,9 m.
Parametry ewakuacyjne przyjête do obliczeñ w przedszkolu nr 3:
– d³ugoœæ dojœcia po drodze poziomej (scenariusz 5)
17,45 m,
– d³ugoœæ dojœcia po schodach (scenariusz 5)
11,63 m,
– d³ugoœæ dojœcia po drodze poziomej (scenariusz 6)
11,3 m,
– d³ugoœæ dojœcia po schodach (scenariusz 6)
6,54 m.

3. Badania rzeczywistych czasów przemieszczania siê
Pierwszym zamiarem by³o przebadanie 3 grup przedszkolnych, 3-latków,
4-latków i 5-latków. Po rozmowach z personelem przedszkoli i analizie problematyki, postanowiono ograniczyæ badania do dwóch grup dzieci 4- i 5-letnich.
W grupie dzieci 3-letnich mo¿e wystêpowaæ koniecznoœæ ewakuowania indywidualnego (technika ewakuacji stosowana w szpitalach i domach starców),
w zwi¹zku z czym badania tych trzech grup wiekowych nie by³yby mo¿liwe do
porównania. Dzieci z grupy wiekowej 4- i 5-latków s¹ na tyle samodzielne, ¿e
mog¹ byæ ewakuowane w grupach kilkunastoosobowych pod kontroln¹ dwóch
opiekunów. Wystêpuje w tym zakresie ró¿nica w stosunku do badañ duñskich
[4], gdzie z badañ przemieszczania siê po schodach wyeliminowano dzieci z grupy 2-latków, natomiast 3-latki poddawano badaniom (85% dzieci z tej grupy nie
mia³o problemów z poruszaniem siê samodzielnie po schodach).
Przeprowadzono pomiar czasów przemieszczania siê dwukrotnie dla dwóch
grup wiekowych w trzech przedszkolach (³¹cznie dwanaœcie przypadków):
– Ewakuacja grupy 16 dzieci 5-letnich z 2 kondygnacji przedszkola nr 1.
– Ewakuacja grupy 16 dzieci 4-letnich z 2 kondygnacji przedszkola nr 1.
– Ewakuacja grupy 14 dzieci 5-letnich z 3 kondygnacji przedszkola nr 2.
– Ewakuacja grupy 15 dzieci 4-letnich z 2 kondygnacji przedszkola nr 2.
– Ewakuacja grupy 15 dzieci 5-letnich z 3 kondygnacji przedszkola nr 3.
– Ewakuacja grupy 17 dzieci 4-letnich z 2 kondygnacji przedszkola nr 3.
Badaniom podlega³ wy³¹cznie czas przemieszczania siê, czyli czas od momentu rozpoczêcia ewakuacji do momentu opuszczenia budynku przez ostatnie dziecko. Wed³ug tych samych kryteriów przeprowadzono obliczenia analityczne oraz
symulacje komputerowe. Badania przemieszczania siê by³y zapowiedziane, dzieci rozpoczyna³y opuszczanie pomieszczeñ od razu po us³yszeniu polecenia opuszczenia budynku wydawanego przez opiekunów.
Wyniki zmierzonych czasów przemieszczania siê zawarto w tabeli 3.
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Tabela 3. Zmierzone czasy przemieszczania siê dzieci
Scenariusz

Scenariusz nr 1
Scenariusz nr 2
Scenariusz nr 3
Scenariusz nr 4
Scenariusz nr 5
Scenariusz nr 6

Rzeczywisty czas przemieszczania siê
Próba 1

Próba 2

Ró¿nica

Œrednia

86 s
88 s
78 s
77 s
91 s
78 s

72 s
71 s
69 s
71 s
72 s
74 s

19,40%
23,90%
13,00%
8,40%
26,40%
5,40%

79,0 s
79,5 s
73,5 s
74,0 s
81,5 s
76,0 s

îród³o: Opracowanie w³asne.

Ró¿nice miêdzy czasami w próbie pierwszej i drugiej wynosz¹ od 5,4 do
26,4%, wynikaj¹ one z przyswajania odpowiednich zachowañ przez dzieci oraz
personel w trakcie pierwszej próby. Po wykonaniu drugiej próby stwierdzono, ¿e
przeprowadzanie kolejnych jest bezzasadne. Do dalszej analizy przyjêto œredni¹
czasów z obu prób.

4. Obliczenia czasów przemieszczania siê wed³ug dostêpnych
metod analitycznych
Przeprowadzone obliczenia dotyczy³y czasu przemieszczania siê dzieci. Pozosta³e czasy (detekcja, alarmowanie, rozpoznanie) nie by³y przedmiotem badañ.
Obliczenia czasów przemieszczania przeprowadza siê w ten sam sposób dla standardów brytyjskiego [5] i nowozelandzkiego [7]. W celu uwzglêdnienia specyfiki
budynku przedszkolnego, czasy przejœcia i przep³ywu bêd¹ ze sob¹ sumowane.
Wynika to z przeprowadzonych obserwacji w czasie badañ:
– dzieci przemieszczaj¹ siê samodzielnie do momentu wyst¹pienia przeszkody na
drodze ewakuacyjnej (drzwi), a nastêpnie czekaj¹ na instrukcje od opiekuna,
– po uzyskaniu polecenia (popartego otwarciem drzwi przez opiekuna) poruszaj¹
siê p³ynnie do wyst¹pienia kolejnej przeszkody na drodze.
Zjawisko to mo¿na uznaæ za odzwierciedlenie tworzenia siê zatorów przemieszczaj¹cego siê t³umu w kierunku przeszkody wynikaj¹cych z zagêszczenia ludzi.
Jak pokaza³a analiza porównawcza wszystkich czasów przemieszczania siê, przyjête za³o¿enie okaza³o siê s³uszne. Miêdzy czasami zmierzonymi oraz wynikami
przeprowadzonych obliczeñ, wystêpuj¹ce ró¿nice s¹ mniejsze, ni¿ w przypadku
przyjêcia zasady wyboru wiêkszego z dwóch czasów (przejœcia i przep³ywu). Przeprowadzono ³¹cznie szeœæ serii obliczeñ, zgodnie ze scenariuszami opisanymi
w poprzednim punkcie, wykorzystano zale¿noœci 1, 2 i 3 opisane poni¿ej.
Czas przejœcia
Czas przejœcia stanowi iloraz d³ugoœci drogi ewakuacyjnej oraz prêdkoœci poruszania siê (zale¿noœæ 1).
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Dt przejœcia = L
S

(1)

gdzie:
L – d³ugoœæ drogi ewakuacyjnej,
S – prêdkoœæ poruszania siê.
W celu okreœlenia prêdkoœci poruszania siê nale¿y skorzystaæ z zale¿noœci 2:
S=K–a·K·D

(2)

gdzie:
S – prêdkoœæ poruszania siê wzd³u¿ drogi ewakuacyjnej,
K – wspó³czynnik prêdkoœci,
a – wartoœæ sta³a = 0,266 [m2/osoba],
D – gêstoœæ [l. osób/m2].
Maksymalne wartoœci prêdkoœci przemieszczania siê osi¹gane s¹ w przypadku
gêstoœci t³umu do wartoœci 0,54 osoby/m2, natomiast wraz ze wzrostem gêstoœci
powy¿ej tej wartoœci prêdkoœæ przejœcia maleje a¿ do wartoœci 3,8 osoby/m2, przy
której zak³ada siê zatrzymanie t³umu [3]. Do obliczeñ przyjêto gêstoœæ na poziomie 0,5 osoby/m2 w przypadku przemieszczania siê i 1,9 osoby/m2 w przypadku
przep³ywu. Bardzo ma³a gêstoœæ zaludnienia w przedszkolu (kilkanaœcie dzieci
w ka¿dym scenariuszu) pozwala na przyjêcie gêstoœci, przy których prêdkoœæ
przemieszczania siê jest najwiêksza. Wspó³czynniki prêdkoœci dostêpne w literaturze dla osób doros³ych [6] przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Wartoœci wspó³czynnika K dla ró¿nych rodzajów drogi ewakuacyjnej
Rodzaj drogi ewakuacyjnej

Wspó³czynnik prêdkoœci
[m/s]

Korytarze, przejœcia, rampy, hole

1,40

Schody

wysokoœæ

szerokoœæ

–

S1
S2
S3
S4

19,0 cm
17,2 cm
16,5 cm
16,5 cm

25,4 cm
27,9 cm
30,5 cm
33,0 cm

1,00
1,08
1,16
1,23

îród³o: European Guideline [6].

Przeprowadzono dwie serie obliczeñ dla ka¿dego scenariusza wykorzystuj¹c
w pierwszej serii prêdkoœæ dostêpn¹ w literaturze dla osób doros³ych, w drugiej
prêdkoœæ przemieszczania siê dzieci. W pierwszej serii obliczeñ przyjêto prêdkoœci obliczone wed³ug danych z tabeli 4, przyjmuj¹c wspó³czynnik prêdkoœci
K=1,4 dla drogi poziomej oraz K=1,16 dla schodów (z uwagi na parametry najbli¿sze wymiarom schodów w analizowanych budynkach). W wyniku obliczeñ
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otrzymano wartoœci prêdkoœci dla osób doros³ych 1,21 m/s dla drogi poziomej
oraz 1,01 m/s dla schodów. W drugiej serii obliczeñ wykorzystano dane literaturowe [4] dotycz¹ce prêdkoœci przemieszczania siê dzieci, które wynosz¹
odpowiednio 0,84 m/s i 0,41 m/s.
Czas przep³ywu
Czas przep³ywu stanowi iloraz liczby osób oraz specyficznego przep³ywu i efektywnej szerokoœci drogi ewakuacyjnej (zale¿noœæ 3).
Dt przep³ywu =

N
Q × We

(3)

gdzie:
N – liczba osób,
Q – specyficzny przep³yw,
We – efektywna szerokoœæ drogi ewakuacyjnej.
Maksymalne wartoœci specyficznego przep³ywu (liczby osób przep³ywaj¹cych
przez efektywn¹ szerokoœæ drogi na sekundê) zawarto w tabeli 5.
Tabela 5. Wartoœci przep³ywu specyficznego Q dla ró¿nych rodzajów drogi ewakuacyjnej
Rodzaj drogi ewakuacyjnej

Przep³yw specyficzny
[l. osób/sm]

Korytarze, przejœcia, rampy, hole

1,32

Schody

wysokoœæ

szerokoœæ

–

S1

19,0 cm

25,4 cm

0,94

S2

17,2 cm

27,9 cm

1,01

S3

16,5 cm

30,5 cm

1,09

S4

16,5 cm

33,0 cm

1,16

îród³o: European Guideline [6].

Podane w niej dane s¹ wartoœciami maksymalnymi. Wraz ze wzrostem gêstoœci, wartoœci przep³ywu specyficznego rosn¹ a¿ do wartoœci 1,9 osoby/m2, gdzie
przep³yw specyficzny osi¹ga maksimum (wartoœci podane w tabeli). Powy¿ej tej
wartoœci specyficzny przep³yw maleje (z uwagi na zwiêkszaj¹c¹ siê gêstoœæ t³umu
i trudnoœci w pokonywaniu przewê¿eñ), a¿ do gêstoœci 3,8 osoby/m2, przy której
zak³ada siê zatrzymanie t³umu. Przeprowadzono dwie serie obliczeñ dla ka¿dego
scenariusza, wykorzystuj¹c w pierwszej serii przep³yw specyficzny dostêpny w literaturze dla osób doros³ych, a w drugiej przep³yw specyficzny dla dzieci. W pierwszej serii obliczeñ przyjêto przep³yw specyficzny wed³ug danych z tabeli 4,
przyjmuj¹c Q=1,32 osoby/sm. W drugiej serii wykorzystano dane literaturowe
[4] dotycz¹ce przep³ywu specyficznego dla dzieci Q=1,10 osoby/sm. Wyniki obliczeñ przedstawiono w tabeli 6].
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Tabela 6. Obliczone czasy przemieszczania siê dzieci
Scenariusz

Czas przemieszczania siê
(prêdkoœci wed³ug [6])

Czas przemieszczania siê
(prêdkoœci wed³ug [4])

Scenariusz nr 1
Scenariusz nr 2
Scenariusz nr 3
Scenariusz nr 4
Scenariusz nr 5
Scenariusz nr 6

47 s
42 s
41 s
35 s
48 s
40 s

70,43 s
62,71 s
59,92 s
43,03 s
75,11 s
58,84 s

îród³o: Opracowanie w³asne.

Do dalszej analizy wykorzystano wyniki charakterystyczne dla dzieci, bazuj¹ce na danych literaturowych [4].

5. Obliczenia czasów przemieszczania siê
przy u¿yciu programu Pathfinder
Przeprowadzono ³¹cznie 6 serii symulacji ewakuacji, wed³ug opisanych wczeœniej scenariuszy.
Do symulowanych scenariuszy ewakuacji przyjêto œredni¹ prêdkoœæ poruszania siê dzieci 0,84 m/s [4], odchylenie standardowe 0,25 m/s [4], przedzia³ mo¿liwych prêdkoœci dzieci 0,2 ¸ 1,2 m/s.
Na rysunkach 1, 2 i 3 przedstawiono widok modeli przedszkoli wytypowanych do badañ, w trakcie symulowania poszczególnych scenariuszy przemieszczania siê dzieci.

Rys. 1. Widok ekranu w programie Pathfinder
w trakcie scenariusza nr 1
îród³o: Opracowanie w³asne.

Rys. 2. Widok ekranu w programie Pathfinder
w trakcie scenariusza nr 3
îród³o: Opracowanie w³asne.
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Rys. 3. Widok ekranu w programie Pathfinder w trakcie scenariusza nr 5
îród³o: Opracowanie w³asne.

Obliczone przez program Pathfinder czasy przemieszczania siê dzieci w trakcie
opuszczania budynków wed³ug poszczególnych scenariuszy zawarto w tabeli 7.
Tabela 7. Czasy przemieszczania siê dzieci bêd¹ce wynikiem symulacji
Scenariusz

Czas przemieszczania siê wed³ug programu Pathfinder

Scenariusz nr 1
Scenariusz nr 2
Scenariusz nr 3
Scenariusz nr 4
Scenariusz nr 5
Scenariusz nr 6

91,1 s
90,3 s
59,7 s
47,3 s
99,8 s
120,3 s

îród³o: Opracowanie w³asne.

6. Porównanie otrzymanych wyników
Porównanie wyników badañ rzeczywistych oraz obliczeñ analitycznych
i wed³ug programu symulacyjnego zawarto w tabeli 8.
Tabela 8. Porównanie czasów przemieszczania siê uzyskanych z ró¿nych Ÿróde³
Czas przemieszczania siê
[s]

Scenariusz
Badania rzeczywiste

Obliczenia analityczne

Program Pathfinder

79,0
79,5
73,5
74,0
81,5
76,0

70,43
62,71
59,92
43,03
75,11
58,84

91,1
90,3
59,7
47,3
99,8
120,3

Scenariusz nr 1
Scenariusz nr 2
Scenariusz nr 3
Scenariusz nr 4
Scenariusz nr 5
Scenariusz nr 6

îród³o: Opracowanie w³asne.
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Wnioski
Analiza wyników przeprowadzonych badañ wykaza³a ró¿nice miêdzy wynikami otrzymanymi z ró¿nych metod, które s¹ one mo¿liwe do wyjaœnienia. Wystêpuj¹ce ró¿nice miêdzy pomiarem rzeczywistego czasu przemieszczania siê
a obliczeniami analitycznymi wynosz¹ od 8 do 29% (za wyj¹tkiem scenariusza 4,
gdzie ró¿nica ta wynosi 71%). Ró¿nice miêdzy pomiarem czasu rzeczywistego
a symulacj¹ komputerow¹ wynosz¹ od 12 do 37% (w scenariuszu 4 wynosi 56%).
Wed³ug scenariusza nr 4, w celu opuszczenia budynku dzieci pokonywa³y jeden bieg schodów i dla czasu przemieszczania siê kluczowa by³a organizacja ruchu dzieci (niemo¿liwa do odzwierciedlenia w obliczeniach oraz w symulacji).
Zaobserwowano, i¿ dzieci przemieszczaj¹ siê samodzielnie do momentu
wyst¹pienia przeszkody na drodze ewakuacyjnej, a nastêpnie czekaj¹ na instrukcje od opiekuna i dopiero po uzyskaniu polecenia poruszaj¹ siê dalej. Scenariusz
nr 4 z powodu krótkich etapów drogi miêdzy przeszkodami jest szczególnie nara¿ony na wystêpowanie ró¿nic miêdzy czasami obliczonymi a rzeczywistym czasem przemieszczania siê bez zachowania ci¹g³oœci ruchu.
Etapowe pokonywanie poszczególnych etapów drogi ewakuacyjnej (wystêpuj¹ce przestoje) w trakcie przemieszczania siê stanowi przyczynê ró¿nic miêdzy
wynikami zmierzonymi a obliczonymi w ka¿dym przypadku, natomiast w przypadku scenariusza nr 4 waga tego czynnika jest kluczowa. Ró¿nice miêdzy rzeczywistym czasem przemieszczania siê a wynikiem obliczeñ analitycznych wynikaj¹ z uproszczeñ i uogólnieñ zwi¹zanych miêdzy innymi z przyjmowaniem
sta³ych, jednakowych wartoœci prêdkoœci oraz gêstoœci przemieszczaj¹cych siê
osób. W przypadku komputerowej symulacji przemieszczania siê uogólnieñ
i uproszczeñ jest mniej, ale równie¿ zaobserwowano pewne ograniczenia tej metody. Najbardziej widoczn¹ obserwacj¹, która mo¿e byæ przyczyn¹ ró¿nic miêdzy
wynikami symulacji a zmierzonymi wartoœciami (oprócz wymienionych wczeœniej) jest wp³yw zachowania siê jednostki na przemieszanie siê wszystkich dzieci
znajduj¹cych siê za t¹ jednostk¹. Je¿eli jednej z pierwszych ewakuowanych osób
zosta³a przyporz¹dkowana niska prêdkoœæ poruszania siê (w symulacji wykorzystano rozk³ad prêdkoœci) to wszystkie osoby za ni¹ porusza³y siê równie¿ powoli
(brak mo¿liwoœci wyprzedzania na w¹skich schodach) i rzutowa³o to w znaczny
sposób na koñcowe wyniki.
Przeprowadzone badania wykaza³y, i¿ miêdzy rzeczywistymi, zmierzonymi
czasami przemieszania siê a wynikami obliczeñ analitycznych oraz komputerowych symulacji wystêpuj¹ ró¿nice. Ró¿nice te mo¿na wyt³umaczyæ po analizie
zachowania siê dzieci i opiekunów w trakcie rzeczywistego przemieszczania siê
w przedszkolach oraz porównuj¹c przyjête za³o¿enia w metodach obliczeniowych. Obydwie metody posiadaj¹ zatem potencja³ aplikacyjny do oceny bezpieczeñstwa ewakuacji w trakcie analizy bezpieczeñstwa po¿arowego budynków
przedszkolnych, ale nale¿y mo¿liwie najbardziej optymalnie dopasowaæ przyjête
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za³o¿enia do warunków rzeczywistych. W tym celu mo¿liwe jest wykorzystanie
miêdzy innymi wniosków z niniejszego artyku³u.

Literatura
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 nr 75,
poz. 690).
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU 2010 nr 109, poz. 719).
Pecio M., Dzieñ G., £¹cki K.: Czas ewakuacji wed³ug norm brytyjskich i nowozelandzkich. Ochrona Przeciwpo¿arowa 2015, nr 3(53), ISSN 1644-6038, str. 4-9.
Aldís Rún Lárusdóttir: Evacuation of Children. Focusing on daycare centers and elementary schools, Ph.D. Thesis, Department of Civil Engineering, Technical University
of Denmark, 2013.
PD 7974-6:2004. The application of fire safety engineering priciples to fire safety design of buildings. Human factors. Life safety strategies. Occupant evacuation,
behaviour and condition (Sub-system 6).
CFPA-E No. 19:2009. European Guideline. Fire safety engineering concerning evacuation from buildings, Zurich, 2009.
C/VM2. Verification Method: Framework for Fire Safety Design. For New Zealand Building Code Clauses C1-C6 Protection from Fire. Wellington, 2012.
SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, Third Edition. National Fire Protection
Association, Quincy MA, 2002.

PaedDr. Peter POLAKOVIÈ, Ph.D.
Department of Information Management
School of Economics and Management of Public Administration
Mgr. Ivana SLOVÁKOVÁ, PhD.
Institute of Foreign Languages
Technical University in Zvolen

Information Competencies and Computing
Literacy in Coaction with the Application
of Lessons Learned Method in Rescue System
Kompetencje informatyczne i umiejêtnoœæ
korzystania z komputera. Stosowanie w systemie
ratowniczym metody Lessons Learned (wyci¹gania
wniosków)
Summary
The period, the contemporary society is found now, may be called the “age of
learning”. The term of “learning organisation” may be encountered more and more
often, they speak of the exploitation of data, information, experience, attainments,
knowledge and skills. The ability to constantly improve performance through
learning is of even greater influence on the successfulness of an organisation.
Keywords: Information skills, information competences, learning, e-literacy,
lessons learned method

Streszczenie
Okres, w którym obecnie znajduje siê wspó³czesne spo³eczeñstwo, nazywany
jest wiekiem uczenia siê. Coraz czêœciej spotykamy siê z okreœleniem organizacja
uczenia siê. Dotyczy on zarówno wykorzystania danych, zdobytych informacji,
doœwiadczeñ, osi¹gniêæ naukowych, jak i wiedzy oraz umiejêtnoœci. Zdolnoœæ do
ci¹g³ego doskonalenia poprzez uczenie siê ma niezwykle du¿y wp³yw na osi¹ganie
sukcesu przez organizacjê.
S³owa kluczowe: umiejêtnoœci informatyczne, kompetencje informatyczne,
uczenie siê, umiejêtnoœæ korzystania z komputera, metoda Lessons learned
(wyci¹gania wniosków)
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Introduction
The contemporary society is distinctive by the innovating development of
technology, the rapid development of technologies with a huge amount of new
information forcing the individual to expend great effort in order to succeed in
the modern society. The scientific cognition thus goes beyond the human
possibilities. Through the never-ending increase in new information, the
approach to education is changed too. Education thus becomes the life-long
issue. The modern concept in the organisation of education, in particular in the
level of an individual acquisition of new knowledge leads to the successful
mastering of knowledge, skills and habits. Through the interconnection of
theoretical education and practice it comes to the acquisition of exposed
knowledge and positive approach to education. The investment in education
facilitates the development of personality, results at work as well as the
development of company, economic results and it would improve the position on
market, which is realised by the representatives of both private and state
companies nowadays. Thus it is in the interest of the company to train its
employees by means of various courses, trainings, workshops, etc.

1. Information Competences
Information competencies are those which are immediately related to
information. With regard to the information competencies, they usually use in
particular two terms: information literacy and computing literacy [1]. The
following information competencies are necessary for e-learning: The
information literacy is characterised by the following set of capacities and skills:
l
to localise various sources (computing) comprising the necessary
information,
l
to find necessary information in the sources,
l
to be able to critically assess the information (their usefulness, asset, veracity,
reliability, up-to-datedness, etc.),
l
to use the obtained information for problem solving,
l
to efficiently mediate the information in various forms (orally, in writing,
graphically) to the other ones, in both direct contact and by means of various
technologies (including the information and communication ones).
One of the key preconditions seems to be in particular the readiness of wide
layers of population for the use of modern information and communication
technologies (ICT) – the digital literacy. This is the ability to understand the
information and to use them in various formats from various sources presented
by means of information and communication technologies. However, some
foreign researches warn that it often comes to the new type of social
fragmentation on the background of the society computerisation process,to those
having and those not having the access to modern information and
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communication technologies and concurrently disposing of various level of
digital literacy. In the professional circles, the phenomenon is called the digital
divide or digital gap. Finally, such condition may induce the strengthening of
the concepts calling for the radical political solutions, for example in social or
economic field. The digital literacy development stages must consider several
aspects. Digital literacy does not include just knowledge and skills when
mastering a wide spectrum of various types of technological means, but also the
knowledge in access to information, their obtaining, analysis, understanding and
assessment. In general, the digital literacy can be characterised as the set of
competencies covering skills and knowledge in the efficient and professional use
of digital technologies for various purposes in private life and the professional
field in particular. It is important for the development of digital literacy not only
to attain the basic knowledge and skills, but also to master various possibilities of
the use of DT for the support of the individual stages of learning process and to
gain the abilities to apply the obtained knowledge when dealing with various
problems. The digital literacy development may be schematically divided to
several stages, illustrated in the scheme on Fig. 1.

Fig.1. Digital literacy development
Source: [6].

Information competencies are those immediately related to information,
including:
1. The use of information and information sources.
2. Data organisation and relation investigation.
3. Process analysis and automation.
4. Model understanding and modelling.
5. Communication.
6. Representation.
7. Tool and equipment use.
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1.1. Information Literacy and Ability to Use Information Technologies
in Practice
In practice, the crisis management and emergency planning would not do
without the information and communication technologies. These are inevitably
the priority elements serving for the communication of rescue units on the spot
of an emergency incident or crisis situation. Nowadays, it is necessary to
interconnect the individual systems and computers in networks for better
exploitation of computing technology. Hardware resource sharing is when
computer and other hardware may be shared by several users. In practice this
means that the user does not need to have for example a printer, a scanner or mail
server directly. Public administration benefits great financial savings from this
solution. Software resource sharing facilitates the running of centrally stored
databases and programs. In this case, we use the data stored on one server while
being able to share the documents from any place supposing we know for
example a password or any other access to the data. Nowadays, communications
facilitate the access to databases and communication between the individual
users from any place.
The ICT literacy in the field of information and communication technologies
comprehends the set of competencies needed by an individual in order to be able
to decide how, when and why to use the available ICT and then to use them
efficiently when dealing with various situations in learning and life in the
changing world. The ICT literacy includes the following components:
1. The practical skills and knowledge enabling the individual to master the
individual ICT with understanding and efficiency.
2. The ability to accumulate, analyse, critically assess and use information using
the ICT.
3. The ability to use the ICT in various contexts and for different purposes on
the basis of the understanding of terms, concepts, systems and operations in
the field of the ICT.
4. The knowledge, skills, abilities, attitudes and values leading to the
responsible and safe utilisation of the ICT.
5. The ability to receive new impulses in the field of the ICT and to critically
assess them, the understanding of a rapid development of technologies, their
importance for personal progress and their impact on society.
First two components may be perceived as the basic building stones of the
ICT literacy. The first one represents the requirement to mater the currently and
commonly used technical means of both material character (hardware) and
immaterial character (software). The other one represents the necessity to cope
with the fact the development of technology has substantially changed the
availability of information and thus also the methods of seeing, approaching to
and work with them.
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We may not suppose the absolute agreement would be reached in the
determination what is the currently and commonly used technology. Therefore
it is necessary to become aware the particular knowledge or skill (in this case or
example the skill in using any ICT tool) is not the terminal objective of learning,
but the means leading to the understanding of the basic terms, concepts and
processes in the field of information science and information and
communication technologies. Then it would be possible to base the ability to use
the ICT in various concepts and for various purposes on them. Just the offer of
such opportunities shall lead to the gradual gaining of experience necessary for
coping with new tools and hitherto unknown situations.
The ICT may not be separated from the social context. The awareness of the
social aspects of the ICT (from the ethical principles and crime, through on-line
security up to the safe and harmless ergonomic handling with the ICT) is the
integral part of the ICT literacy. This is a long-term and a complex problem. The
shaping of attitudes must take place not only in the proclamation level. The ICT
literacy in the field of information and communication technologies
comprehends the set of competencies needed by an individual in order to be able
to decide how, when and why to use the available ICT and then to efficiently use
them when dealing with various situations in learning and life in the changing
world. The ICT literacy includes the following components:
1. The practical skills and knowledge enabling the individual to master the
individual ICT with understanding and efficiency.
2. The ability to accumulate, analyse, critically assess and use information using
the ICT.
3. The ability to use the ICT in various contexts and for different purposes on
the basis of the understanding of terms, concepts, systems and operations in
the field of the ICT.
4. The knowledge, skills, abilities, attitudes and values leading to the
responsible and safe utilisation of the ICT.
5. The ability to receive new impulses in the field of the ICT and to critically
assess them, the understanding of a rapid development of technologies, their
importance for personal progress and their impact on society.
Nowadays, we may not think of the ICT just as of the particular tools, it is
necessary to perceive them in block, as a phenomenon fundamentally affecting
the whole range of situations and events in society and placing a human in front
of new situations and problems that must be responded to. Therefore the ability
to differentiate the benefits and risks of the ICT in both personal and social level
is one of the basic preconditions for life in today and future world.
1.2. Learning by Experiences
The basic precondition for organisation learning is to have the regular
information exchange and discussions. If an organisation wants to change to the
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knowledge one, it must build the system of knowledge – the information
database that would be accessible to all employees. Thus the formalised
knowledge management system is implemented in the progressive
organisations. The individuals have the access to the experience of the other ones
in it and at the same time they have the opportunity to contribute to the system
with their experience. Finally, learning brings innovations and the innovative
approaches which are the constant impulse for further learning. The part of
learning is also the exploitation of experience from the past activities. The
greatest mistake is the repetition of the same “old” mistakes. The organisation
should learn from its past activities and experience and use them as the source
when looking for the correct solutions. It is useful to continue in good
procedures, to discard the bad ones and thus prevent later possible problems.
The Lessons Learned term occurs in the professional and scientific resources
in relation to the project and knowledge management. Zùna (2008) defines the
Lessons Learned process as the specific information process the mission of
which is the collection, eligibility assessment, processing, storing, dissemination
and the reuse of knowledge or experience. The output of the process is the
specific information serving as the base for the manager´s decision-making. The
objective should be the identification and correction of defects in the individual
processes of the organisation and sharing and dissemination of the approved
practices. Such a procedure should finally lead to the further improvement of the
internal processes in an organisation. The Lessons Learned method is
successfully used in the armed forces of several countries. The independent
agency “Joint Analysis and Lessons Learned Centre – JALLC” seated in
Portugal is created in the North Atlantic Treaty Organisation. The American
“Center for Army Lessons Learned” in Kansas has a rich history and well
developed project of Lessons Learned application too. The centres accumulate,
analyse, release, integrate and archive the knowledge, experience, tactic and
technical procedures of the armed forces for the purpose of their use in favour of
the entire spectrum of military operations [6].
The philosophy of Lessons learned project lies in the assumption the
individual users shall enter the particular information in the database of the
project information system, the use of which shall be necessary and useful also
for the other involved users. They suppose the system could be used as the source
for lessons from real situations. The users shall be able to announce the existence
of a new situation to the other interested parties by means of the standardised
form, to announce the change in the original situation, to recommend the change
in response or to announce their personal observation of the particular issue. It is
important for the professional soldiers to learn how to recognize what facts must
be considered as an experience suitable for publication and to become interested
in discussion about the problems in the group of persons directly involved in any
activity or task.
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The core of the method was used also in the transformation of the armed
forces of many countries. The implementation of outsourcing in the defence
department of the Slovak Republic was logically implied by the
professionalization of the armed forces. The professional army as the subject of a
public sector deals with the production of public service – the national defence
and security. The transformation of production sources is carried out in the form
of a specific technology, military training of a general or specific character. The
activities can be considered to be the primary activity of the armed forces.
However, the quality assurance of defence is conditioned by the inevitable
execution of various auxiliary activities that used to be provided mainly by
compulsory military service soldiers in the period prior to the army
professionalization. Since such category of soldiers was avoided in the armed
forces, they decided in the management of the armed forces to introduce
outsourcing in the field of military logistics for the lack of human resources. This
was the introduction of a new method of the provision for services they had
insufficient experience with, which was accompanied also with various
problems.

Fig. 2. Change Management Process
Source: [1].
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1.3. The Lessons Learned Database
Lessons learned should be captured and placed in a database that is readily
available to everyone in the organization. Unfortunately, many well-meaning
Lessons Learned databases focus more on the problem than on the solution, and
it is difficult to search and provide little help to future projects. Like any effective
database, the Lessons Learned database must have an administrator whose job is
to ensure that:
1. Each lesson focuses on what was learned that will benefit the performance of
future projects. Future projects need to understand what went wrong on your
project, but what they really want to know is what to do to not make the same
mistake.
2. Each lesson is entered in the database in such a fashion that there is no finger
pointing or blame attached. Nothing will kill a Lessons Learned process
quicker than finger pointing.
3. The database is kept current, is easily accessible and is easily searchable.
I have heard numerous times from students that, in their corporate Lessons
Learned database, they could never find information that applied to their
projects. It’s important that the data entered in the database is clear, concise
and has the appropriate key words to facilitate effective searches. It also helps
to reference the individuals who can be contacted for more information.
In most organizations, it seems that Lessons Learned, if they are captured at
all, are captured on an ad-hoc basis or captured only within one segment of the
organization. Mistakes are often repeated from one project to the other. For those
few organizations that have an effective Lessons Learned process that spans
globally across all projects, the key success factors include:
l
strong leadership that encourages and rewards openness and instils a culture
aimed at performance improvement as opposed to placing blame,
l
having a simple, yet formal, Lessons Learned procedure that is proven to add
value and that is able to focus on process improvement and not point fingers,
l
holding projects accountable to follow the procedure,
l
providing adequate time and resources to capture, analyse and
institutionalize the Lessons Learned,
l
holding post-project reviews to ensure Lessons Learned are captured,
l
maintaining a well administered database of Lessons Learned that is easy to
access and easy to search,
l
following up and actually institutionalizing the most important Lessons
Learned,
l
periodically reviewing and improving the organization’s Lessons Learned
process.
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Conclusion
The mission of the knowledge management in the establishment of
knowledge organisation is to create the corporate culture encouraging the
employees to learn and share information, knowledge and experience. Many
times, the introduction of the knowledge management is a great challenge for
managers and the positive results are not obtained all the times. Managers must
become aware the success of the establishment of the organisation using
knowledge lies not only in the establishment of a quality information system, but
also in the fact that the knowledge may not be separated from people, since this is
the intangible intellectual property that must be managed.
The following preconditions must be met in order to achieve the supposed
positive effects related to the introduction of the Lessons Learned system [8]:
1. Every employee must have a time to search for the relevant information in the
database.
2. The employee must understand where the information can be found.
3. The employee must be able to use the information management software.
4. The employee must be able to interpret and use the found information
correctly.
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Wizualizacja po¿aru w symulatorze do szkolenia
i treningu wspomagaj¹cego dowodzenie podczas
dzia³añ ratowniczych zwi¹zanych z po¿arami
w budynkach wielokondygnacyjnych
Fire Visualization in Simulator for Education
and Training, Supporting the Leadership during
Rescue Operations in Fires
of Multi-Storey Buildings
Streszczenie
W artykule przedstawiono opis wizualizacji dymu i p³omieni w symulatorze do
szkolenia i treningu wspomagaj¹cego dowodzenie podczas dzia³añ ratowniczych
zwi¹zanych z po¿arami w budynkach wielokondygnacyjnych. Symulator taki od
kilku lat jest na wyposa¿eniu Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej.
Symulowany po¿ar mia³ miejsce w pomieszczeniu hotelowym. Przewidziano
dwa przypadki konfiguracji otworów wentylacyjnych. W pierwszym z nich drzwi
wyjœciowe z pomieszczenia by³y zamkniête, w drugim – otwarte. Modelowanie
podobnego po¿aru przeprowadzono równie¿ w programie Fire Dynamics
Simulator i dokonano porównania wartoœci parametrów po¿arowych wyznaczonych przy pomocy tego programu z parametrami, które uzyskano w symulatorze wspomagania dowodzenia.
S³owa kluczowe: wizualizacja po¿aru, symulator do szkolenia i treningu,
modelowanie po¿aru, porównanie parametrów po¿arowych
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Summary
The article presents description of smoke and fire visualization in simulator
intended for training leadership during rescue operations of multi-storey
buildings. The fire took place in a hotel room. There were prepared two cases
according to configuration of ventilation. In the first case, the room exit doors
were closed. In the second case, the same doors were opened. There was
conducted modeling of similar fire in Fire Dynamics Simulator. Then the fire
parameters appointed by FDS were compared and displayed by training
leadership simulator.
Keywords: simulation of fire, simulator intended for training, fire modeling,
comparison of fire parameters

1. Symulatory wirtualnej rzeczywistoœci
Symulatory s¹ powszechnie stosowane w procesach kszta³cenia oraz doskonalenia zawodowego od ponad piêædziesiêciu lat [1, 2]. Pierwsze tego typu urz¹dzenia powsta³y ju¿ podczas I wojny œwiatowej. Oczywistym powodem ich stosowania, który aktualny pozostaje do dziœ, jest ekonomia. G³ównym celem trena¿erów
komputerowych jest jak najdok³adniejsze odzwierciedlenie œrodowiska pracy
w wirtualnej rzeczywistoœci oraz umo¿liwienie uczestnikowi przeæwiczenia
w nim po¿¹danych umiejêtnoœci [3]. Pañstwowa Stra¿ Po¿arna rozpoczê³a kilka
lat temu prace nad wdro¿eniem symulatorów do szkolenia stra¿aków [4].

2. Symulator wspomagaj¹cy dowodzenie realizuj¹cy scenariusze
akcji ratowniczych
Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej od 2012 r. dysponuje symulatorem do
szkolenia i treningu wspomagaj¹cego dowodzenie podczas dzia³añ ratowniczych
zwi¹zanych z po¿arami w budynkach wielokondygnacyjnych. Program oferuje
mo¿liwoœæ przeprowadzenia wybranego scenariusza akcji ratowniczo-gaœniczej,
w warunkach wirtualnych, dla czterech przodowników rot oraz kieruj¹cego akcj¹
ratowniczo-gaœnicz¹. Zjawiska rzeczywiste s¹ odzwierciedlone dziêki zastosowaniu modeli matematycznych rozwoju po¿aru oraz technik budowania scenariuszy. „System umo¿liwia kompleksow¹ i zintegrowan¹ symulacjê ró¿nego typu
dzia³añ, w tym pojedynczych osób oraz zwi¹zków taktycznych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych” [5].
2.1. Stanowiska æwicz¹cych
W aktualnej konfiguracji szkolenie mo¿e byæ prowadzone dla piêciu osób, dla
których przewidziano rolê kieruj¹cego dzia³aniami ratowniczymi (KDR) oraz
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czterech przodowników rot. Dla ka¿dego przodownika roty przygotowano oddzielne stanowisko, sk³adaj¹ce siê z ekranu LCD, na którym wyœwietlany jest widok z perspektywy pierwszej osoby oraz manipulator dr¹¿kowy, przy pomocy
którego przodownik steruje postaci¹ wirtualn¹. Narzêdzia pomiarowe wbudowane w program pokazuj¹ w czasie rzeczywistym:
1) zawartoœæ w atmosferze tlenu O2, wyra¿on¹ w procentach;
2) temperaturê powietrza t, wyra¿on¹ w stopniach skali Celsjusza;
3) zawartoœæ w atmosferze tlenku wêgla CO, wyra¿on¹ w ppm;
4) zasiêg widzialnoœci VR, wyra¿ony w metrach.
Dla stanowiska KDR przewidziano dwa rzutniki wraz z wyprofilowanym
ekranem projekcyjnym oraz manipulator o takim samym przeznaczeniu jak dla
przodowników. Panoramiczny ekran zapewnia wiêkszy komfort æwiczeñ oraz
u³atwia dostrzeganie. Rozwi¹zanie takie uwarunkowane jest przeznaczeniem symulatora, którego g³ównym celem jest szkolenie dowódców [6].
2.2. Stanowisko instruktora
Programem zarz¹dza instruktor. Przed nim znajduje siê szeœæ ekranów LCD,
mysz, klawiatura i manipulator dr¹¿kowy. Przy pomocy tych urz¹dzeñ instruktor przygotowuje i rozpoczyna scenariusz zdarzenia oraz modyfikuje go podczas
æwiczenia. Na ekranach stanowiska obserwuje dzia³ania przodowników oraz dowódcy, korzystaj¹c przy tym z dwuwymiarowej mapy. Instruktor mo¿e sterowaæ
przy pomocy manipulatora niewidzialn¹ postaci¹, która pos³uguje siê w³asn¹ kamer¹ z widokiem, z perspektywy pierwszej osoby. Przechodz¹c do zak³adki „scenariusz”, widaæ dynamicznie rozwijane menu, które zawiera trzy grupy zagadnieñ: poszkodowani, osoby postronne, symulacja ognia. Ostatnia z nich
przedstawia nastêpuj¹ce opcje modyfikacji: zadymienie, ustaw skutecznoœæ gaszenia (doln¹), ustaw skutecznoœæ gaszenia (górn¹), parametry po¿aru.

3. Sposób prowadzenia obserwacji
W artykule opisano, jak przedstawiona jest graficznie symulacja dymu
i p³omieni oraz w jaki sposób zmieniaj¹ siê wartoœci tlenu, temperatury, tlenku
wêgla i zasiêgu widzialnoœci, w zale¿noœci od odleg³oœci i po³o¿enia postaci
wzglêdem po¿aru. Obserwacje prowadzono ze stanowiska instruktora,
pos³uguj¹c siê kamer¹ postaci niewidocznej. Opisuj¹c obszar powierzchni lub
objêtoœæ przestrzeni, z powodu braku sposobu pomiaru, pos³ugiwano siê przybli¿on¹ ocen¹ wizualn¹ i porównywaniem wymiarów przedmiotów do wysokoœci pomieszczenia. Obserwacjê prowadzono, w³¹czaj¹c scenariusz „blok”. Pomieszczenie, które zosta³o objête wirtualnym po¿arem, to najwiêkszy,
umeblowany pokój. W jego œcianie zewnêtrznej znajduje siê okno dwuskrzyd³owe. Du¿y pokój po³¹czono z korytarzem przedpokojem. Obserwacjê
po¿aru przeprowadzono w dwóch przypadkach: gdy drzwi prowadz¹ce na kory-
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tarz by³y zamkniête oraz gdy pozosta³y otwarte. Punkt, w którym rozpoczêto
po¿ar, znajduje siê tu¿ przy oknie, po przeciwleg³ej stronie drzwi. Zadymienie
w zak³adce „scenariusz” pozostawiono jako wartoœæ domyœln¹. W tej zak³adce
zastosowano równie¿ domyœlne ustawienia parametrów po¿aru. Wszystkie czasy mierzono od momentu rozpoczêcia po¿aru.

4. Faza I – spalanie bezp³omieniowe
Tabela 1. Faza I – spalanie bezp³omieniowe
Widok z pomieszczenia
Drzwi zamkniête / drzwi otwarte

Rys.1. Spalanie bezp³omieniowe po 30 s
îród³o: zrzut ekranowy z symulatora.

Pocz¹tkowo, tu¿ nad pod³og¹, widaæ jasnopomarañczowe, przezroczyste ob³oki
wydobywaj¹ce siê z jednego punktu. Poruszaj¹ siê powoli ku górze, a ich kolor
zmienia siê na ciemnoszary. W pomieszczeniu powstaje niewielka chmura, której ca³kowita objêtoœæ pozostaje sta³a w czasie. Pole poziomej powierzchni
chmury wyraŸnie zwiêksza siê wraz z wysokoœci¹ nad ziemi¹. Dym nie podejmuje interakcji z otoczeniem, przenika przez przedmioty znajduj¹ce siê w pomieszczeniu. W czasie trwania tego etapu dym nie gromadzi siê w strefie
podsufitowej. Zjawisko to ma charakter powolny, zatem nie ma w¹tpliwoœci, i¿
mamy do czynienia ze spalaniem bezp³omieniowym, które przy ustawieniach
domyœlnych scenariusza trwa 1 min 30 s. W tym czasie s³ychaæ ciche syczenie,
które jest oznak¹ rozwijaj¹cego siê po¿aru.
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Widok z korytarza
Drzwi zamkniête

Drzwi otwarte

Rys. 2. Spalanie bezp³omieniowe, widok z korytarza przy zamkniêtych drzwiach po 1 min
îród³o: zrzut ekranowy z symulatora.

Obserwuj¹c z korytarza drzwi wyjœciowe z przedpokoju ju¿ po up³ywie
oko³o 1 min od momentu rozpoczêcia
po¿aru, widaæ dym wydobywaj¹cy siê
u do³u drzwi. Animacja dymu jest podobna do animacji dymu towarzysz¹cemu spalaniu bezp³omieniowemu.
Dym jest jasnoszary, jego gêstoœæ szacuje siê na podobnym poziomie jak
podczas spalania bezp³omieniowego.
Rozrzedzenie oraz zanikanie pikseli
nastêpuje mniej wiêcej w po³owie wysokoœci pomieszczenia. W strefie podsufitowej pojawiaj¹ siê ledwo widoczne
ob³oki, na które trudno zwróciæ uwagê
podczas dzia³ania.

Przez ca³y czas trwania spalania bezp³omieniowego nie widaæ wydobywaj¹cego siê z otwartych drzwi dymu, co
przy rzeczywistym po¿arze wydaje siê
byæ niemo¿liwe. W sytuacji gdy drzwi
prowadz¹ce na korytarz s¹ otwarte,
uczestnik æwicz¹cy na symulatorze nie
mo¿e stwierdziæ obecnoœci po¿aru
w danym pomieszczeniu.

Widok z zewn¹trz budynku
Drzwi zamkniête / drzwi otwarte

Po umiejscowieniu kamery obserwatora tu¿ za szyb¹ okna widaæ zarys poruszaj¹cych siê ob³oków dymu w miejscu rozpoczêcia po¿aru. Trudno okreœliæ ich
kolor. Obserwuj¹c okna z poziomu osoby stoj¹cej przed budynkiem, niemo¿liwe jest dostrze¿enie po¿aru rozpoczynaj¹cego siê wy¿ej ni¿ na parterze.
îród³o: opracowanie w³asne.
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5. Faza II – spalanie p³omieniowe
5.1. Reprezentacja p³omieni
Po up³ywie 1 min 30 s, nastêpuje gwa³towna zmiana. Kolejny etap rozwoju
po¿aru sygnalizuje pojawienie siê p³omieni, a ich reprezentacja wygl¹da nastêpuj¹co. W miejscu, z którego poprzednio wydobywa³ siê tylko dym, mo¿na zaobserwowaæ „jêzyki” i ró¿nego kszta³tu skupiska pikseli koloru jaskrawo pomarañczowego. Prêdkoœæ unoszenia siê p³omieni generowanych przez program jest
znacznie wiêksza ni¿ prêdkoœæ unoszenia siê dymu. Zjawisko to zachodzi bardzo
dynamicznie, nie pozostawiaj¹c w¹tpliwoœci, i¿ program symuluje zjawisko spalania p³omieniowego. Pole powierzchni poziomej ognia jest najwiêksze tu¿ przy
pod³odze, stopniowo maleje wraz ze wzrostem wysokoœci. P³omienie, tak jak w
przypadku dymu, „przenikaj¹” przez meble, rozprzestrzeniaj¹ siê niezale¿nie od
rozmieszczenia mebli czy rodzajów materia³ów palnych. Rozwój symulowanego
po¿aru w programie jest bardzo gwa³towny. P³omienie ju¿ po kilku sekundach
osi¹gaj¹ wysokoœæ pomieszczenia.

Rys. 3 Widok spalania p³omieniowego, po 1 min 30 s
îród³o: zrzut ekranowy z symulatora.

Po up³ywie 1 min 30 s zauwa¿yæ mo¿na dodatkowo czarne chmury dymu. Pojawiaj¹ siê one wy³¹cznie u góry p³omienia. Od momentu pojawienia siê p³omieni dym zaczyna koncentrowaæ siê w strefie podsufitowej. Po 1 minucie 50 s zajmuje on ca³¹ objêtoœæ podsufitow¹. Jego gêstoœæ, wraz z dalszym up³ywem czasu,
nie zmienia siê, a skupione w okrêgi cz¹stki dymu przemieszczaj¹ siê w danej objêtoœci, sprawiaj¹c wra¿enie, i¿ wiruj¹.
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5.2. Przebieg spalania p³omieniowego
Tabela 2. Faza II – spalanie p³omieniowe
Widok z pomieszczenia
Drzwi zamkniête

Drzwi otwarte

Sytuacja, w której pomieszczenie oddzielone jest od korytarza drzwiami
sprawia, i¿ wirtualny po¿ar oddaje cechy
rzeczywistego spalania nieca³kowitego.
Gruboœæ warstwy dymu uno- sz¹cego siê
w górnej czêœci pomieszczenia zwiêksza
siê z czasem. Po up³ywie oko³o 2 min
30 s, roœnie zagêszczenie wirtualnego
dymu oraz zajmuje on oko³o po³owê objêtoœci pomieszczenia.
Patrz¹c w górê, z poziomu obserwatora, trudno dostrzec kratkê wentylacyjn¹ znajduj¹c¹ siê na suficie. Iloœæ
dymu koloru jasnopomarañczowego
w stosunku do dymu ciemnoszarego
kszta³tuje siê na podobnym poziomie.
Czarne ob³oki widaæ jedynie w górnej
czêœci p³omienia, kolor pozosta³ego
dymu wype³niaj¹cego pomieszczenie
zbli¿a siê jedynie do koloru czarnego.
P³omienie nadal bardzo wyraŸnie zarysowuj¹ siê na tle dymu. Zajmowana
przez nie powierzchnia pozostaje nieco
wiêksza ni¿ powierzchnia spalania bezp³omieniowego, nieznacznie wykraczaj¹c poza okreœlony punktu zarzewia.
Ogieñ nie przenosi siê na pozosta³¹ powierzchniê pomieszczenia. Nigdzie
w pokoju nie widaæ „okopcenia” powierzchni. Tu¿ po rozpoczêciu fazy spalania p³omieniowego, pod sufitem pojawiaj¹ siê pojedyncze p³omienie
poruszaj¹ce siê w kierunkach poziomych, co mo¿e byæ oznak¹ wypalania
siê gazów po¿arowych. Po up³ywie
3 min 30 s, dym wype³nia ca³e pomieszczenie.

Kolejne obserwacje prowadzono
w pomieszczeniu, w sytuacji gdy drzwi
prowadz¹ce z niego do przedpokoju
i z przedpokoju na korytarz by³y otwarte. Celem tego dzia³ania by³o sprawdzenie, w jaki sposób swobodny
przep³yw powietrza wp³ynie na rozwój
symulowanego po¿aru. Podobnie jak
w sytuacji z zamkniêtymi drzwiami, po
oko³o 2 min dym wype³nia ca³¹ objêtoœæ strefy podsufitowej .Cz¹stki dymu
znajduj¹ce siê najbli¿ej ognia, tak jak
poprzednio, przybieraj¹ kolor jasnopomarañczowy. Pojedyncze „jêzyki”
p³omienia pojawiaj¹ siê i zanikaj¹
w czasie oko³o 1 s wraz z przemieszczaniem siê w kierunku poziomym. Obserwuj¹c kolor dymu, czarne ob³oki mo¿na dostrzec jedynie w pierwszych kilkunastu sekundach spalania p³omieniowego, znacznie przewa¿a w ca³ej
objêtoœci pomieszczenia dym jasnopomarañczowy. Wraz z up³ywem czasu
warstwa dymu nie obni¿a siê. Po
up³ywie oko³o 2 min 30 s, na wysokoœci
równej oko³o po³owie pomieszczenia
pojawiaj¹ siê jasnopomarañczowe
ob³oki dymu rzadszego wzglêdem
dymu znajduj¹cego siê powy¿ej.
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Rys. 4. Widok spalania p³omieniowego,
po up³ywie 2 min 30 s
îród³o: zrzut ekranowy z symulatora.

Rys.6. Spalanie p³omieniowe,
po up³ywie 2 min 30 s
îród³o: zrzut ekranowy z symulatora.

Wraz z up³ywem czasu, zdecydowanie przewa¿aj¹ w pomieszczeniu gêste
ob³oki koloru ciemnoszarego i czarnego, widocznoœæ spada niemal¿e do zera.
Jedynie pozycja le¿¹ca zapewnia widocznoœæ pozwalaj¹c¹ na okreœlenie swojej pozycji i wydostanie siê z pokoju.
Podczas symulacji po¿aru ze spalaniem
p³omieniowym s³ychaæ g³oœne trzaski
oraz „huczenie”, które od razu przywodz¹ na myœl odg³osy wydobywaj¹ce
siê ze spalanego materia³u oraz falê
dŸwiêkow¹ towarzysz¹c¹ przemieszczaniu siê p³omienia.

Widocznoœæ w pomieszczeniu jest
dosyæ dobra przez ca³y czas trwania po¿aru. Dym skumulowany w strefie
podsufitowej sprawia wra¿enie „wirowania”, jednak nic nie wskazuje na to.
aby przemieszcza³ siê w stronê otwartych drzwi. Po up³ywie oko³o 3 min
20 s, pod³oga wokó³ miejsca powstawania p³omieni staje siê zupe³nie czarna.
S¹ to jedyne oznaki „okopcenia” zaobserwowane na etapie spalania p³omieniowego.

Rys. 5. Widok spalania p³omieniowego,
po up³ywie 3 min 30 s
îród³o: zrzut ekranowy z symulatora
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Widok z korytarza
Drzwi zamkniête

Drzwi otwarte

Przez ca³y czas rozwoju po¿aru
Obserwator znajduj¹cy siê na koryw pomieszczeniu animacja dymu na tarzu ma przed sob¹ widok na po³owê
korytarzu pozostaje taka sama jak ta na jego d³ugoœci. Pierwsze oznaki dymu
etapie spalania bezp³omieniowego.
zaobserwowano po oko³o 2 min.

Rys. 7. Widok spalania p³omieniowego
z korytarza, po up³ywie 2 min
îród³o: zrzut ekranowy z symulatora.

Rys. 8. Widok spalania p³omieniowego
z korytarza, po up³ywie 2 min 20 s
îród³o: zrzut ekranowy z symulatora.

Dym wydobywa siê przez oko³o 0,25
powierzchni otworu drzwiowego w jego
górnej czêœci. Kolor dymu jest jasnoszary a gêstoœæ jego jest mniejsza ni¿ dymu,
który koncentruje siê w strefie podsufitowej. Na pocz¹tku zanika tu¿ przy suficie, nie rozprzestrzeniaj¹c siê na dalsze
czêœci korytarza. Jego prêdkoœæ jest
wzglêdnie du¿a w porównaniu z prêd-
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koœci¹ dymu wydobywaj¹cego siê spod
zamkniêtych drzwi. Sugeruje to, i¿ po¿ar jest bardzo rozwiniêty. Po oko³o
2 min 20 s, na klatce schodowej o wysokoœci wiêkszej ni¿ wysokoœæ korytarza
pojawia siê chmura dymu koloru jasnoszarego.
Nie by³o to poprzedzone ruchem
cz¹steczek dymu w strefie podsufitowej korytarza. Ob³ok dymu pojawia siê
tu¿ przy progu przejœcia, unosi siê do
strefy podsufitowej klatki schodowej
i tam zanika. Po czasie oko³o 3 min 40 s
w strefie podsufitowej korytarza zaczynaj¹ koncentrowaæ siê ob³oki. Po
up³ywie 4 min, dym osi¹ga swoj¹ maksymaln¹ gêstoœæ w strefie podsufitowej. Od czasu jego pojawienia widaæ
wyraŸne ruchy wirowe.
Widok z zewn¹trz budynku
Drzwi zamkniête

Drzwi otwarte

Rys. 9. Widok spalania p³omieniowego z zewn¹trz
budynku, po 1 min 50 s

Trudno jest dostrzec ró¿nice, obserwuj¹c okno pomieszczenia objêtego
po¿arem w sytuacji, gdy drzwi s¹ otwarte. Ogieñ pojawia siê równie¿ po
up³ywie 1 min 50 s. W pobli¿u p³omieni unosi siê dym, wygl¹daj¹cy tak samo
jak w przypadku, gdy drzwi pomieszczenia s¹ zamkniête. Kolory, które
mo¿na dostrzec z pozycji ratownika
znajduj¹cego siê na zewn¹trz budynku,
wygl¹daj¹ bardzo podobnie. Szyby tak
jak poprzednio posiadaj¹ liczne uszkodzenia.

îród³o: zrzut ekranowy z symulatora.

Kamerê obserwatora umiejscowiono na zewn¹trz budynku na poziomie
ratowników. Od momentu rozpoczêcia
siê spalania p³omieniowego widaæ za
oknem wyraŸnie p³omienie. Po oko³o
1 min 50 s, zaobserwowano jaskrawo
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pomarañczowy p³omieñ kontrastuj¹cy
z kolorem elewacji, zatem ³atwo jest
dostrzec miejsce spalania, gdy p³omieñ
ukazuje siê w œwietle okna.
Ogieñ w pomieszczeniu nie rozœwietla pomieszczenia, jednak dym generowany w okolicy p³omienia tak¿e
przybiera barwê jasnopomarañczow¹.
Sprawia to, i¿ patrz¹c z kamery umiejscowionej pod ostrym k¹tem wzglêdem
okna, bez trudu zauwa¿yæ mo¿na
jasnopomarañczowe k³êby.

Rys. 10. Widok spalania p³omieniowego
z zewn¹trz budynku po 2 min
îród³o: zrzut ekranowy z symulatora.

Rys. 11. Widok spalania p³omieniowego
z zewn¹trz po up³ywie 4 min 10 s
îród³o: zrzut ekranowy z symulatora.
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W czasie trwania fazy, II szyby pozostaj¹ tak samo przezroczyste, jednak
po oko³o 3 min 50 s pojawiaj¹ siê na
nich niewielkie „pêkniêcia” przedstawione jako szare linie o ró¿nych
kszta³tach. Po up³ywie 4 min 10 s na
szybach widaæ ju¿ d³ugie, szare linie.
Nie pojawiaj¹ siê ¿adne œlady mog¹ce
sugerowaæ „okopcenie”.
îród³o: opracowanie w³asne.

6. Faza III – rozgorzenie
Tabela 3. Faza III – rozgorzenie
Widok z pomieszczenia
Drzwi zamkniête

Rys. 12. Widok rozgorzenia,
po up³ywie 4 min 15 s
îród³o: zrzut ekranowy z symulatora.

Rozwój po¿aru niedotlenionego oddaje symulator w przypadku zamkniêtego pomieszczenia. Po up³ywie 4 min
15 s, p³omienie pojawiaj¹ siê w ca³ej objêtoœci. Obserwator znajduj¹cy siê
w pomieszczeniu widzi na ekranie jaskrawo pomarañczowe, szybko poruszaj¹ce siê p³omienie. Wymieszane s¹
one z dymem o ró¿nych kolorach.
Ob³oki poruszaj¹ siê z podobn¹ prêd-

Drzwi otwarte

Sytuacja, gdy drzwi pomieszczenia
s¹ otwarte, znacznie siê ró¿ni wizualizacj¹ po¿aru. Dym nie jest w stanie
wype³niæ ca³ego pomieszczenia z racji
swobodnego przep³ywu powietrza, skumulowany jest jedynie w strefie podsufitowej. Po up³ywie 4 min 15 s nastêpuje rozgorzenie. Czas ten jest taki sam
jak w przypadku pokoju z zamkniêtymi
drzwiami. Oznacza to, i¿ parametry po¿aru po danym czasie s¹ identyczne
w obu przypadkach. Widok pomieszczenia, w którym zachodzi zjawisko
rozgorzenia, nie ró¿ni siê od opisywanego poprzednio.
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koœci¹ do prêdkoœci p³omieni. Widok
pomieszczenia przes³aniaj¹ k³êby barwy jasnopomarañczowej, ciemnoszarej,
czarnej oraz o podobnych im odcieniach.
Kieruj¹c kamerê ku górze, mo¿na
zaobserwowaæ jedynie ró¿nokolorowe
ob³oki dymu, niemo¿liwe jest dostrze¿enie powierzchni sufitu. Nie znaj¹c
wczeœniej uk³adu pomieszczenia, niezwykle trudno siê z niego wydostaæ.
Wszystkie elementy pomieszczenia od
pocz¹tku zjawiska rozgorzenia pozbawione s¹ kolorów. Jednoczeœnie wszystkie meble zachowuj¹ w warunkach
po¿aru kszta³ty pocz¹tkowe. Zjawisko
rozgorzenia zachodzi dynamicznie,
jego charakterystyka pozostaje jednak
wraz z dalszym up³ywem czasu taka
sama. Odg³osy po¿aru s¹ jeszcze bardziej spotêgowane w stosunku do spalania p³omieniowego. Znacznie wiêksza
jest ich dynamika, g³oœnoœæ pozostaje
na podobnym poziomie.
Widok z korytarza
Drzwi zamkniête

Drzwi otwarte

Rozpoczêcie fazy rozgorzenia w pomieszczeniu zamkniêtym powoduje
pojawienie siê p³omieni wydostaj¹cych
siê z drzwi. Razem z nimi nadal wydobywa siê dym o ró¿nych odcieniach koloru szarego.

Rys.13. Widok rozgorzenia z korytarza
po up³ywie 4 min 15 s
îród³o: zrzut ekranowy z symulatora.
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Obserwuj¹c z korytarza otwarte
drzwi pomieszczenia, w którym zachodzi rozgorzenie, widaæ wydostaj¹ce siê
wraz z dymem p³omienie. Ponadto
w ca³ym œwietle drzwi obserwuje siê
dynamiczne p³omienie i mieszaj¹ce siê
z czarnymi k³êbami. Obserwator znajduj¹cy siê na korytarzu nie ma zatem
w¹tpliwoœci, i¿ w pokoju zachodzi zjawisko rozgorzenia.
Widok z zewn¹trz budynku
Drzwi zamkniête

Drzwi otwarte

Rozpoczêcie fazy rozgorzenia widaæ
Rozgorzenie widziane z zewn¹trz
z zewn¹trz budynku bardzo wyraŸnie. budynku wykazuje w tym przypadku
W poprzedniej fazie po¿aru widaæ by³o takie same cechy, jak w sytuacji gdy
ogieñ wydobywaj¹cy siê z jednego punk- drzwi pokoju s¹ zamkniête.
tu oraz k³êby jasnopomarañczowego
dymu dooko³a. Po up³ywie oko³o 4 min
15 s, w oknie okazuj¹ siê na przemian
p³omienie na czarnym tle lub jasnopomarañczowe k³êby dymu. Po up³ywie
4 min 50 s, na szybie pojawia siê jeszcze
wiêcej linii oznaczaj¹cych pêkniêcia,
a po kilku sekundach prawie ca³a powierzchnia szyby zanika. Brak jest animacji
pokazuj¹cej odpadanie kawa³ków szk³a.
Wewn¹trz ram okien widaæ pozosta³oœci
szk³a o ostro zakoñczonych krawêdziach. W tym samym momencie ogieñ
z dymem gwa³townie wydostaj¹ siê na
zewn¹trz.

Rys. 14. Widok rozgorzenia z zewn¹trz
budynku, po up³ywie 4 min 15 s
îród³o: zrzut ekranowy z symulatora.
îród³o: opracowanie w³asne.
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7. Przedstawienie symulacji po¿aru przez program Fire
Dynamics Simulator
Fire Dynamics Simulator (FDS) jest oprogramowaniem opracowanym przez
Narodowy Instytut Standardów i Technologii Departamentu Handlu Stanów
Zjednoczonych. Przy pomocy modelu Computational Fluid Dynamics (CFD )
rozwi¹zuje on równania opisuj¹ce zjawiska fizykochemiczne zachodz¹ce podczas
po¿aru. Dane wyjœciowe to szereg parametrów opisuj¹cych warunki po¿arowe
w wybranym punkcie okreœlonej p³aszczyzny poziomej.
Pos³uguj¹c siê programem FDS odtworzono model po¿aru pomieszczenia, takiego samego, jak w symulatorze do szkolenia i treningu wspomagaj¹cego dowodzenie. Celem tego by³o porównanie wartoœci:
l
zawartoœci tlenu w powietrzu,
l
zawartoœci tlenku wêgla w powietrzu,
l
temperatury powietrza,
l
zasiêgu widzialnoœci,
reprezentowanych przez oba symulatory w czasie trwania po¿aru. Wartoœci mierzone by³y w tych samych momentach, które wyznacza³y charakterystyczne
punkty rozwoju po¿aru w symulatorze wspomagaj¹cym dowodzenie.

Rys. 15. Szkic pomieszczenia z zaznaczonymi punktami pomiarowymi
îród³o: opracowanie w³asne.

Przeprowadzono pomiary porównawcze wysokoœci ró¿nych przedmiotów oraz
osób, tak aby otrzymaæ przybli¿one wymiary pomieszczenia. Dobrano tak¿e odpowiedni¹ moc po¿aru, uwzglêdniaj¹c znajduj¹ce siê w pokoju materia³y palne. Dziêki temu otrzymane wyniki mo¿na by³o zestawiæ z wartoœciami reprezentowanymi
przez symulator wspomagaj¹cy dowodzenie. Okr¹g wype³niony kolorem czarnym
symbolizuje ognisko po¿aru. Wybrano nastêpuj¹ce punkty pomiarowe, które obrano na p³aszczyŸnie poziomej znajduj¹cej siê na wysokoœci 1,8 m:
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A – w odleg³oœci 2,5 m od ogniska po¿aru,
B – w drzwiach wyjœciowych na korytarz.
Dla po¿aru w pomieszczeniu przy zamkniêtych drzwiach wyjœciowych pomiarów dokonano w momentach:
l
00:00 – rozpoczêcie po¿aru,
l
01:30 – rozpoczêcia spalania p³omieniowego,
l
02:00 – dym przes³ania ca³¹ powierzchniê sufitu,
l
02:30 – warstwa dymu siêga po³owy wysokoœci pomieszczenia,
l
03:30 – dym zaj¹³ ca³¹ objêtoœæ pomieszczenia,
l
04:15 – rozpoczêcie rozgorzenia.
Po¿ar w pomieszczeniu przy otwartych drzwiach wyjœciowych przebiega³ inaczej. Warstwa dymu nie wype³ni³a ca³ej wysokoœci pomieszczenia. Pomiarów dokonano w nastêpuj¹cych momentach:
l
00:00 – rozpoczêcie po¿aru,
l
01:30 – rozpoczêcia spalania p³omieniowego,
l
02:00 – dym przes³ania ca³¹ powierzchniê sufitu,
l
02:30 – warstwa dymu siêga po³owy wysokoœci pomieszczenia,
l
04:15 – rozpoczêcie rozgorzenia.
W tabelach 4-7 zestawiono parametry: zwartoœci tlenu i tlenku wêgla w powietrzu, temperatury powietrza oraz zasiêgu widzialnoœci. Jednostki normowe, reprezentowane w programie FDS dostosowano do tych, wyœwietlanych przez
symulator.
l
l

Tabela 4. Pomiary w punkcie A, przy zamkniêtych drzwiach wyjœciowych
Czas [min]

00:00
01:30
02:00
02:30
03:30
04:15

Symulator wspomagaj¹cy dowodzenie

FDS

O2 [%]

T [°C]

CO [ppm]

VR [m]

O2 [%]

T [°C]

CO [ppm]

VR [m]

21
21
21
21
21
21

22
120
120
129
174
494

0
0,1
13
51,6
201
811

10
9,9
6,6
3,8
0
0

21
9
9
7,5
8
9

22
300
300
300
300
300

0
2000
2000
2200
2000
2000

30
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

îród³o: opracowanie w³asne.
Tabela 5. Pomiary w punkcie B, przy zamkniêtych drzwiach wyjœciowych
Czas [min]

00:00
01:30
02:00
02:30
03:30
04:15

Symulator wspomagaj¹cy dowodzenie

FDS

O2 [%]

T [°C]

CO [ppm]

VR [m]

O2 [%]

T [°C]

CO [ppm]

VR [m]

21
21
21
21
20
20

22
22
44
45
112
449

0
0
4,7
31
205
811

10
10
7,9
4,8
0
0

21
16
13
12
10
9

22
100
100
100
100
100

0
800
1200
1400
1800
2000

30
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

îród³o: opracowanie w³asne.
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Tabela 6. Pomiary w punkcie A, przy otwartych drzwiach wyjœciowych
Czas [min]

00:00
01:30
02:00
02:30
04:15

Symulator wspomagaj¹cy dowodzenie

FDS

O2 [%]

T [°C]

CO [ppm]

VR [m]

O2 [%]

T [°C]

CO [ppm]

VR [m]

21
21
21
21
21

22
108
108
110
491

0
0,2
11,9
29,8
803

10
9,8
6,5
6,4
6,4

21
13
13
9
6

22
300
300
400
400

0
1400
1400
2000
2400

30
1,5
1,5
1,5
1,5

îród³o: opracowanie w³asne.
Tabela 7. Pomiary w punkcie B, przy otwartych drzwiach wyjœciowych
Czas [min]

00:00
01:30
02:00
02:30
04:15

Symulator wspomagaj¹cy dowodzenie

FDS

O2 [%]

T [°C]

CO [ppm]

VR [m]

O2 [%]

T [°C]

CO [ppm]

VR [m]

21
21
21
21
21

22
22
44
44
410

0
0
8,5
40,4
811

30
1,5
1,5
1,5
1,5

21
17
16
14
13

22
22
100
100
100

0
600
800
1200
1350

30
1,5
1,5
1,5
1,5

îród³o: opracowanie w³asne.

Wykres 1. Pomiary temperatury na wysokoœci 1,8 m
îród³o: opracowanie w³asne.

Wykres 2. Pomiary zawartoœci tlenku wêgla w powietrzu na wysokoœci 1,8 m
îród³o: opracowanie w³asne.
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Podsumowanie
Symulator wspomagaj¹cy dowodzenie, opracowany dla Szko³y G³ównej
S³u¿by Po¿arniczej, wprowadza innowacyjn¹ metodê nauczania stra¿aków. Jego
przeznaczeniem jest szkolenie wspomagaj¹ce dowodzenie, jednak odpowiednio
organizuj¹c zajêcia, mo¿na przetrenowaæ tak¿e umiejêtnoœci komunikacji, pracy
w zespole czy rozwi¹zywania nowych problemów. Aby osi¹gn¹æ maksymaln¹ efektywnoœæ nauczania, symulator powinien spe³niaæ pewne warunki. Istotnym
aspektem jest odpowiednie odwzorowanie zjawisk zachodz¹cych w œrodowisku.
Ka¿da symulacja przedstawia pewne uproszczenia, gdy¿ niemo¿liwe jest przedstawienie w formie wizualnej dok³adnego modelu przebiegu zjawisk po¿arowych. Stra¿ak, poprzez obserwacje otoczenia, buduje zamiar taktyczny i podejmuje decyzje. W niniejszym artykule opisano wizualizacjê dymu i p³omieni.
Nastêpnie porównano parametry po¿arowe reprezentowane w symulatorze z parametrami wyznaczonymi metodami naukowymi. Oceniaj¹c poprawnoœæ symulacji prezentowanej przez symulator wspomagaj¹cy dowodzenie, nale¿y przeanalizowaæ zastosowane uproszczenia oraz ustaliæ, czy s¹ one akceptowalne
w procesie dydaktycznym.
Warunki panuj¹ce w pomieszczeniu mia³y wp³yw na przebieg zjawiska.
Otwarcie drzwi wyjœciowych zmieni³o charakterystykê po¿aru. Dym nie zdo³a³
wype³niæ ca³ej objêtoœci pomieszczenia. Jednak czas rozpoczêcia rozgorzenia,
w przypadku gdy drzwi pomieszczenia by³y otwarte, by³ taki sam, jak w przypadku, gdy drzwi by³y zamkniête. Logika programu zak³ada, ¿e szybkoœæ wymiany
powietrza w pomieszczeniu objêtym po¿arem nie ma wp³ywu na czas potrzebny
do osi¹gniêcia rozgorzenia.
Jednym z aspektów symulacji, które ma du¿e znaczenie w dydaktyce, jest
wizualizacja oznak po¿aru. Obserwuj¹c drzwi wejœciowe do pomieszczenia z korytarza, animacja dymu pozostawa³a przez ca³y czas taka sama, od momentu rozpoczêcia spalania, a¿ do chwili, w której nast¹pi³o rozgorzenie. Z pozycji osoby
znajduj¹cej siê na korytarzu, nie mo¿na zatem oceniæ, w której fazie znajduje siê
po¿ar. W sytuacji gdy pomieszczenia s¹ otwarte, animacja przebiega dwuetapowo. Na pocz¹tku dym unosi siê w górnej czêœci, nastêpnie pojawia siê w strefie
podsufitowej. Pozwala to obserwatorowi stwierdziæ, i¿ po¿ar znajduje siê w rozwiniêtej fazie, jednak nadal nie posiada on mo¿liwoœci analizowania sytuacji.
Kolejnym aspektem by³ zasiêg widzialnoœci w pomieszczeniu. Cz¹steczki
dymu zaczyna³y koncentrowaæ siê dopiero podczas spalania p³omieniowego.
Proces ten postêpowa³ p³ynnie, zmiany by³y ³atwo dostrzegalne. Rzeczywista odleg³oœæ widzenia obserwatora mala³a wraz z up³ywem czasu. Podczas gdy zasiêg
widzialnoœci wed³ug wskaŸnika symulatora wynosi³ 2 m, orientacja w przestrzeni
stwarza³a znaczne trudnoœci. Sposób, w jaki cz¹steczki dymu utrudnia³y widocznoœæ, mo¿na uznaæ za akceptowalny w warunkach szkolenia prowadzonego na
symulatorze.
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Symulacja nie odtwarza³a natomiast takich zjawisk, jak okopcenia w okolicy
drzwi wejœciowych, deformacja powierzchni materia³ów, przepalenie drzwi wejœciowych. Program wizualizowa³ podstawowe zjawiska zachodz¹ce podczas po¿aru. Jednak¿e s¹ one na tyle zró¿nicowane i zale¿ne od warunków otoczenia, i¿
spe³niaj¹ swoj¹ rolê w procesie dydaktycznym.
Parametry po¿aru wyznaczone przez oba symulatory znacznie ró¿ni³y siê ju¿
od momentu rozpoczêcia spalania. Program FDS wyznaczy³ du¿e wy¿sze temperatury powietrza w punktach pomiarowych. Po up³ywie 1 min 30 s temperatura
wynosi³a 300oC w odleg³oœci 2,5 m od ogniska po¿aru w obu przypadkach (gdy
drzwi wyjœciowe by³y zamkniête i otwarte). Symulator wspomagaj¹cy dowodzenie szacowa³ wtedy tê wartoœæ na nieco ponad 100oC. Nag³y skok temperatury
w przypadku symulatora wspomagaj¹cego dowodzenie do wartoœci siêgaj¹cej
niemal 500oC zwi¹zany by³ z wyst¹pieniem zjawiska rozgorzenia. Wszelkie parametry wyznaczone przy pomocy FDS œwiadczy³y o tym, i¿ czas potrzebny do zapalenia wszystkich powierzchni palnych powinien byæ znacznie d³u¿szy.
Zawartoœæ tlenku wêgla w powietrzu reprezentowana by³a przez oba programy w postaci cz¹steczek CO przypadaj¹cych na 1 mln cz¹steczek powietrza.
W tym przypadku wartoœci te trudno do siebie odnieœæ. Symulator wspomagaj¹cy dowodzenie do czasu 2 min, w odleg³oœci 2,5 m od ogniska po¿aru, nie wykazywa³ obecnoœci CO na wysokoœci 1,8 m w ka¿dym z przypadków. Program
FDS, w przypadku gdy drzwi pomieszczenia by³y zamkniête, okreœli³ zawartoœæ
CO w tej samej odleg³oœci na 1400 ppm. Tak du¿a rozbie¿noœæ w otrzymanych
wartoœciach nie jest dopuszczalna. Zawartoœæ tlenku wêgla w powietrzu by³a najmniej zró¿nicowana podczas symulacji w symulatorze wspomagaj¹cym dowodzenie. Jej maksymalna wartoœæ wynios³a nieco ponad 800 ppm w momencie rozpoczêcia rozgorzenia. Dostawca symulatora zaznacza, ¿e model rozwoju po¿aru
i rozprzestrzeniania siê dymu jest uproszczony [7] .
Student podczas szkolenia na symulatorze wspomagaj¹cym dowodzenie obserwuje w górnym rogu ekranu reprezentowane przez program parametry po¿aru.
Funkcja ta zastêpuje rzeczywiste odczuwanie temperatury oraz obserwacje wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych przez ratownika. Wartoœci temperatury powietrza
otrzymane przy zastosowaniu modelu opracowanego przez Narodowy Instytut
Standardów i Technologii Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych s¹
znacznie wy¿sze. Student, pos³uguj¹c siê informacjami, jakie zdoby³ podczas obserwacji i pomiarów, podejmuje stosowne dzia³ania. Niemal dwukrotnie wy¿sza
temperatura odczuwana w okolicy drzwi mo¿e znacz¹ca wp³yn¹æ na dalszy przebieg akcji ratowniczo-gaœniczej. FDS obliczy³ niemal trzykrotnie wy¿sz¹ temperaturê powietrza w odleg³oœci 2,5 m od ogniska po¿aru.
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Elektryczne instalacje tymczasowe rozwijane
w czasie akcji ratowniczych realizowanych przez
jednostki ochrony przeciwpo¿arowej
Temporary Electrical Wiring for Fire Rescue
Services during On-site Operations
Streszczenie
Obowi¹zuj¹ce wymagania w zakresie tymczasowych instalacji elektrycznych
stosowanych przez jednostki ochrony przeciwpo¿arowej pozostawiaj¹ wiele do
¿yczenia. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zalecenia rozwijana powinna byæ sieæ polowa
w uk³adzie zasilania TN-S, który, pomimo swoich zalet, nie zawsze jest mo¿liwy do
realizacji w trudnym lub uzbrojonym terenie, poniewa¿ wymaga uziemiania
punktu neutralnego generatora. Ponadto w warunkach zwarciowych, jakie
gwarantuje generator zespo³u pr¹dotwórczego ,nie zawsze mo¿liwe jest
zachowanie skutecznej ochrony przeciwpora¿eniowej, co zgodnie ze statystykami
prowadzonymi przez PSP, przejawia siê w postaci wypadków ra¿enia pr¹dem
elektrycznym ratowników. W artykule zostanie przedstawiony prosty i niezawodny
sposób projektowania elektrycznych polowych instalacji tymczasowych
rozwijanych podczas akcji ratowniczej.
S³owa kluczowe: dzia³ania ratownicze, tymczasowe instalacje elektryczne,
bezpieczeñstwo stra¿aków – ratowników

Summary
Current requirements for temporary electrical wiring? used by fire protection
entities leave much to be desired. Under the regulations in force, temporary
earthing system for field activates should be TN-S, which, despite advantages, might
not be easy to set up in field condition, as the neutral point of the generator should
be earthed. Moreover, in short-circuit conditions, the generator might not
guarantee appropriate level of electric shock protection. According to the statistics
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of State Fire Service, these are the causes of electric shock accidents, in which
firemen were harmed. The article presents simple and reliable way to design and
set up temporary electrical wiring during fire rescue operations.
Keywords: fire rescue operations, temporary electrical wiring, safety of firefighters

Wiele budynków, niezale¿nie od przeznaczenia, wyposa¿onych jest w urz¹dzenia przeciwpo¿arowe zasilane pr¹dem elektrycznym, których celem jest m.in.
wczesne wykrycie po¿aru, jego szybka neutralizacja, zawiadomienie o koniecznoœci ewakuacji. Niejednokrotnie podczas akcji ratowniczej zastêpy stra¿y po¿arnej
musz¹ wykorzystywaæ mobilne urz¹dzenia elektryczne stanowi¹ce wyposa¿enie
pojazdów gaœniczych lub innych pojazdów znajduj¹cych siê na wyposa¿eniu jednostek ochrony przeciwpo¿arowej. W takim przypadku do ich zasilania wykorzystuje siê zespo³y pr¹dotwórcze znajduj¹ce siê na wyposa¿eniu samochodów
gaœniczych i technicznych. W zwi¹zku z powy¿szym, ratownicy po przybyciu na
miejsce zdarzenia staj¹ przed problemem budowy tymczasowej instalacji elektrycznej (polowej sieci elektroenergetycznej), zasilanej z generatora zespo³u pr¹dotwórczego. W takim przypadku wymagania dotycz¹ce jej budowy musz¹ przewidywaæ odpowiednio dobrane oprzewodowanie oraz system ochrony przeciwpora¿eniowej, który w dowolnych warunkach terenowych gwarantowa³ bêdzie
bezpieczn¹ eksploatacjê zasilanych z niej urz¹dzeñ elektrycznych.
Spoœród dostêpnych œrodków ochrony przeciwpora¿eniowej zdefiniowanych
w normie PN-HD 60364-4-41:2009 [4] warunki spe³niæ mo¿e jedynie sieæ
ochronna wykonana w uk³adzie zasilania IU, który nie zosta³ zdefiniowany ww.
normie. W tym miejscu nale¿y nadmieniæ, ¿e uk³ad ten równie¿ nie zosta³ zdefiniowany w „normach wojskowych”, gdzie zasilanie w warunkach polowych stanowi zagadnienie powszechne.
Normy wojskowe, mimo doœæ ostrych wymagañ, okreœlaj¹ wymagania dotycz¹ce zasilania z zachowaniem uziemienia punktu neutralnego generatora oraz
uziemiania wielokrotnego elementów zasilanych z generatora zespo³u pr¹dotwórczego. W warunkach wojskowej infrastruktury polowej powszechnie wykorzystywany jest uk³ad zasilania TN-S (uk³ad zasilania TN-C powszechnie stosowany w sieciach elektroenergetycznych nn, jest zabroniony do stosowania
w instalacjach tymczasowych), co znajduje techniczne uzasadnienie oraz mo¿liwoœci czasowe i terenowe (brak uzbrojenia terenu) na wykonanie uziemienia
o wartoœci nie wiêkszej od 50 W1. Natomiast w przypadku akcji ratowniczej, wymaganie takie stanowi³oby raczej nieporozumienie, z uwagi na to, ¿e uzyskanie
rezystancji uziemienia o takiej wartoœci w trudnym terenie mo¿e stwarzaæ olbrzymie trudnoœci i wymagaæ znacznego czasu, opóŸniaj¹c tym samym rozpoczê1
W przepisach krajowych, norma N SEP-E 001 [11] okreœla wymóg 5 W. Odnosi on siê jednak do
instalacji stacjonarnych i nie mo¿e mieæ zastosowania w instalacjach tymczasowych. Pomocne w tym
zakresie mog¹ byæ normy niemieckie, opisane w publikacji [3].
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cie akcji. Szczególne trudnoœci pojawiaj¹ siê w terenie uzbrojonym albo z nawierzchni¹ asfaltow¹, gdzie znalezienie miejsca na po³o¿enie uziomu jest bardzo
utrudnione. Podobnie w przypadku terenu o bardzo du¿ej rezystywnoœci gruntu
– wykonanie uziemienia o wymaganej rezystancji wymaga czasu, przez co nale¿y
kategorycznie odrzuciæ uk³ad zasilania TN-S w warunkach akcji ratowniczej,
gdzie ka¿da sekunda mo¿e decydowaæ o jej powodzeniu. Podobnie nieprzydatny
jest uk³ad IT, a uk³ad TT do zasilania w warunkach polowych nie znajduje technicznego uzasadnienia. Na rys. 1 zosta³y przedstawione uk³ady zasilania TN-S;
TT oraz uk³ad zasilania IT wraz z oznaczonymi obwodami pr¹dów zwarciowych.

Rys. 1. Uk³ady zasilania oraz obwody pr¹dów zwarciowych a) TN-S; b) TT; c) IT
Ri – rezystancja, oraz Ci – pojemnoœæ wystêpuj¹ca pomiêdzy ¿y³¹ przewodz¹c¹ a ziemi¹
îród³o: opracowanie w³asne.
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We wszystkich tych uk³adach zasilania niezbêdne jest uziemienie, które powoduje szereg problemów wykonawczych, co wymusza koniecznoœæ znalezienia
prostszego rozwi¹zania pozwalaj¹cego na niemal natychmiastowe podanie zasilania po rozwiniêciu polowej sieci elektroenergetycznej z zachowaniem wszelkich
kanonów bezpieczeñstwa. Z pomoc¹ przychodzi uk³ad zasilania IU2 (I – czêœci
czynne izolowane; U – czêœci przewodz¹ce po³¹czone z nieuziemionym przewodem wyrównawczym PBU). Uk³ad ten nie jest objêty normalizacja krajow¹, a jego stosowanie nie jest powszechne. Schemat ideowo-blokowy zasilania tymczasowej instalacji elektrycznej wykonanej zasilanej przez zespó³ pr¹dotwórczy
w uk³adzie IU przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Schemat polowej linii elektroenergetycznej wykonanej w uk³adzie IU
îród³o: opracowanie w³asne.

Z uwagi na brak krajowych wymagañ w tym zakresie, pomocne okaza³y siê
normy niemieckie [1, 2]:
1. DIN 14686:2010-05 Feuerwehrwesen-Schaltschränkefür fest eingebaute
Stromerzeuger (Generatorsätze) ³ 12 kVA für den Einsatz Feurwerwehrfahrzugen.
2. DIN 14686:2007-02 Feuerwehrwesen-Fest eingebaute Stromerzeugerkleiner
12 kVA für den Einsatz Feurwerwehrfahrzugen.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e uk³ad IU ró¿ni siê od znanego powszechnie uk³adu
zasalania IT tym, ¿e nie posiada ¿adnego uziemienia. Czêœci czynne s¹ izolowane
od ziemi, a czêœci przewodz¹ce dostêpne, s¹ po³¹czone z nieuziemionym przewodem wyrównawczym PBU.
W uk³adzie tym, podobnie jak w uk³adzie zasilania IT, wystêpuje Uk³ad Kontroli Stanu Izolacji (UKSI; ang. IMD – insulation monitoring device, czyli
2
Spotyka siê równie¿ okreœlenia:
– separacja ochronna (obwodu wielu odbiorników) z urz¹dzeniem UKSI dzia³aj¹cym na wy³¹czenie
– system przewodów wyrównawczych PBU z uk³adem UKSI do monitorowania stanu izolacji.
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urz¹dzenie do monitorowania stanu izolacji doziemnej). UKSI3 kontroluje stan
izolacji ca³ej instalacji tymczasowej i steruje podnapiêciowym wy³¹cznikiem,
który powoduje roz³¹czenie zasilania w przypadku zmniejszenia siê rezystancji
izolacji poni¿ej zadanego progu. Musi on posiadaæ dwustopniowe nastawienie:
– pierwszy próg uruchamiaj¹cy sygnalizacjê optyczn¹ i akustyczn¹ w przypadku
uzyskania przez zasilan¹ sieæ polow¹ rezystancji izolacji o wartoœci 150 W/V,
czyli pojawienia siê pr¹dów doziemnych o wartoœci oko³o 6 mA; w przypadku
zdzia³ania sygnalizacji akustycznej mo¿e ona zostaæ wy³¹czona, podczas gdy
sygnalizacja akustyczna pozostaje nadal aktywna;
– drugi próg powoduj¹cy od³¹czenie zasilania od zasilanej sieci polowej w przypadku uzyskania przez zasilan¹ sieæ polow¹ rezystancji izolacji o wartoœci
100 W/V, czyli pojawienia siê pr¹dów doziemnych o wartoœci 10 mA, które stanowi¹ gaœnicê samouwolnienia siê w przypadku ra¿enia. W tym przypadku samoczynne wy³¹czenie zasilania powinno nast¹piæ w czasie nie d³u¿szym od 1 s.
W celu porównania, na rysunku 3 przedstawiono uk³ad zasilania IT z przy³¹czonymi kilkoma odbiornikami. W przeciwieñstwie do uk³adu zasilania IU ka¿dy odbiornik posiada uziemienie ochronne, które ze wzglêdów bezpieczeñstwa
powinno zostaæ wykonane jako zbiorowe, obejmuj¹ce wszystkie odbiorniki zasilane z tego samego Ÿród³a. Przekszta³cenie uk³adu IU w uk³ad IT polega na uziemieniu przewodu wyrównawczego PBU. Przedstawiono to na rys. 5, gdzie zaznaczono drogê przep³ywu pr¹du zwarciowego przy zwarciu podwójnym.

Rys. 3. Schemat zasilania w uk³adzie IT z wykorzystaniem zbiorowego uziemienia wszystkich
odbiorników
îród³o: opracowanie w³asne.
3

Zgodnie z norm¹ PN-HD 60364-7-704:2010P „Instalacje elektryczne niskiego napiêcia. Czêœæ
7-704. Wymagania dotycz¹ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub
rozbiórki”, w zespo³ach pr¹dotwórczych o mocy S £ 25 kVA mo¿na nie instalowaæ UKSI, z czego korzystaj¹ producenci zespo³ów pr¹dotwórczych. W celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa eksploatacji, UKSI
nale¿y instalowaæ w rozdzielnicy stanowi¹cej element ukompletowania instalacji tymczasowej stanowi¹cej wyposa¿enie samochodów po¿arniczych
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Zespó³ pr¹dotwórczy jest Ÿród³em „miêkkim”, którego impedancja zwarciowa, w przeciwieñstwie do Systemu Elektroenergetycznego, ulega zmianom
w doœæ szerokich granicach, uzyskuj¹c w stanie podprzejœciowym zwarcia wartoœæ oko³o 10% znamionowej wartoœci impedancji znamionowej generatora
U2
(okreœlonej wzorem Z nG = nG ), w stanie przejœciowym zwarcia oko³o 30 – 40%
S nG
wartoœci znamionowej generatora, a w stanie ustalonym zwarcia 200 – 300% wartoœci znamionowej generatora. Zmiennoœæ impedancji zwarciowej generatora
wynika ze zmiennoœci drogi g³ównego strumienia magnetycznego generatora, co
zosta³o przedstawione na rys. 4. Widoczna na rys. 4d, chwilowa stabilizacja impedancji zwarciowej generatora jest wynikiem dzia³ania automatyki forsowania
wzbudzenia, która ustaje po 10 s od chwili powstania zwarcia.

ZnG = XnG =

2
UnG
SnG

Xk1G /XnG × 100% = f(Tk )

I k1G /InG × 100% = f(Tk )

ZnG – impedancja znamionowa generatora; XnG – znamionowa reaktancja generatora
Rys. 4. Zmiennoœæ drogi strumienia magnetycznego w generatorze w stanie podprzejœciowym
zwarcia (a), przejœciowym zwarcia (b), ustalonym zwarcia (c)
oraz zmiennoœæ impedancji i pr¹dów zwarciowych d)
îród³o: opracowano na podstawie [12].

Impedancja generatora zespo³u pr¹dotwórczego w czasie zwarcia podczas
dzia³ania automatyki forsowania mo¿e zostaæ wyra¿ona wzorem:
Zk1G = Xk1G =

2
1 UnG
×
n SnG

(1)

gdzie:
n – krotnoœæ pr¹du znamionowego generatora gwarantowana przez producenta
podczas zwaræ na zaciskach generatora przez 10 s (w nowoczesnych zespo³ach n = 3);
UnG – napiêcie znamionowe generatora, w [kV];
SnG – moc znamionowa, pozorna, generatora, w [MVA].
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Uwaga !
Do obliczeñ praktycznych przyjmuje siê Zk1G = Xk1G z uwagi na pomijalnie
ma³¹ wartoœæ rezystancji generatora nn, szacowan¹ jako 0,03 ´ X nG .
Natomiast impedancja transformatora SN/Nn, która nie ulega zmianom
przez czas trwania zwarcia mo¿e zostaæ okreœlona wzorem:
ZkT = xk ×

2
UnT
SnT

(2)

Poniewa¿ napiêcie zwarcia uk transformatora przyjmuje wartoœæ 4,5% (w jednostkach wzglêdnych 0,045) dla mocy S£400 kVA oraz 6% (w jednostkach
wzglêdnych 0,06) dla transformatorów o mocy S ³ 630 kVA, stosunek impedancji
generatora (w czasie 10 s, kiedy dzia³a automatyka forsowania wzbudzenia) do
impedancji transformatora wyniesie odpowiednio:
Z k1G / ZT =

1 = ì 7 , 4 Û S £ 400 kVA
xk ´ n íî 5, 6 Û S ³ 630 kVA

(3)

Zatem o tak¹ wzglêdn¹ wartoœæ mniejsze bêd¹ pr¹dy zwarciowe przy zasilaniu
z generatora w stosunku do pr¹dów zwarciowych zasilanych przez transformator
SN/Nn o takiej samej mocy jak generator zespo³u pr¹dotwórczego, przy³¹czony
do systemu elektroenergetycznego. Takie silne ograniczenie pr¹du zwarciowego
p³yn¹cego z generatora zespo³u pr¹dotwórczego wynika z jego mocy zwarciowej,
która jest nieporównywanie mniejsza od mocy zwarciowej systemu
elektroenergetycznego.
Zastosowanie uk³adu zasilania IU powoduje, ¿e przy pojedynczym zwarciu
uk³ad zasilania nie stwarza zagro¿enia pora¿eniem pr¹dem elektrycznym a pr¹d
zwarciowy nie powoduje przerwania dostaw energii do zasilanych odbiorników.
Problemy pojawiaj¹ siê dopiero przy podwójnym zwarciu. Dotycz¹ one samoczynnego wy³¹czenia co najmniej w jednym obwodzie objêtym zwarciem. Na
rys. 5 przedstawiono obwód pr¹du zwarciowego dla zwaræ podwójnych w uk³adzie zasilania IT oraz uk³adzie zasilania IU.
Z analizy rys. 5, wynika ¿e uziemienie przewodu PBU nie ma ¿adnego
wp³ywu na przebieg zwarcia przy wyst¹pieniu zwarcia podwójnego.
W uk³adzie zasilania IT, doziemienie jednej fazy skutkuje pojawianiem siê na
fazach nieuszkodzonych napiêcia miêdzyfazowego, co symbolicznie przedstawiono na rys. 6. Podobnie w uk³adzie zasilania IU, w którym punktem odniesienia jest nieuziemiony przewód PBU. Pojawia³o bêdzie siê jednak napiêcie UN,
którego wektor uk³ada³ siê bêdzie w zale¿noœci od asymetrii obci¹¿enia poszczególnych faz. Skutkowa³o to bêdzie zmiennoœci¹ wartoœci napiêæ fazowych, które
w zale¿noœci od wartoœci napiêcia UN oraz po³o¿enia k¹towego jego wektora, uzyskiwa³y bêd¹ ró¿e wartoœci w stosunku do wartoœci znamionowych (rys. 7). W celu zapewnienia pe³nego bezpieczeñstwa, izolacja przy³¹czanych odbiorników do
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instalacji tymczasowej musi posiadaæ izolacje odporne na zwiêkszone wartoœci
napiêcia do wartoœci napiêcia miêdzyfazowego. Dla unikniêcia tego niekorzystnego zjawiska, optymalnym jest stosowanie wy³¹cznie odbiorników trójfazowych symetrycznych.

Rys. 5. Droga pr¹du zwarciowego w uk³adzie zasilania IT (a) oraz uk³adzie zasilania IU (b), przy
podwójnym zwarciu
îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 6. Skutki doziemienia jednej z faz
w uk³adzie zasilania IT
îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 7. Zobrazowanie zmiennoœci napiêæ fazowych
przy asymetrycznym zasilaniu w uk³adzie IU
îród³o: opracowanie w³asne.
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Poniewa¿ w uk³adzie IU, przewód wyrównawczy PBU ³¹czy wszystkie zasilane odbiorniki, przy podwójnym zwarciu, obwód zwarcia ³udz¹co przypomina
obwód zwarcia, jaki wystêpuje w uk³adzie zasilania TN. Stosunkowo ³atwo mo¿na w tym przypadku spe³niæ warunek samoczynnego wy³¹czenia w co najmniej
w jednym obwodzie objêtym zwarciem.
W uk³adzie przedstawionym na rys. 2 toleruje siê wysokoimpedancyjne
po³¹czenie z ziemi¹ odbiorników ustawianych na ziemi, z uwagi na nieistotny
wp³yw na warunki zasilania oraz warunki ochrony przeciwpora¿eniowej. Zaleca
siê, aby zespó³ pr¹dotwórczy by³ wykonany w II klasie ochronnoœci, podobnie
jak odbiorniki przy³¹czane do rozwijanej instalacji tymczasowej wykonanej
w uk³adzie zasilania IU.
Kable stanowi¹ce element polowej sieci elektroenergetycznej (instalacji tymczasowej) rozwijanej w warunkach akcji ratowniczo-gaœniczej lub akcji ratowniczej powinny posiadaæ budowê co najmniej tak¹ jak przewody oponowe typu
H07RN-F o napiêciu U0/U = 450/750 V, w których opona wykonana jest z niezapalnego kauczuku neoprenowego a ¿y³y przewodz¹ce s¹ giêtkie. Znacznie lepiej do tego celu nadaj¹ siê przewody górnicze posiadaj¹ce oponê olejoodporn¹
i jednoczeœnie niepaln¹.
Z uwagi na przyjêt¹ metodykê zasilania zasadnym wydaje siê stosowanie przewodów spe³niaj¹cych przedstawione wymagania, ale wykonanych w taki sposób,
aby oplot bezpoœrednio pod pow³ok¹ zewnêtrzn¹ przewodu stanowi³ ¿y³ê PBU.
Przyk³ady budowy przewodów mo¿liwych do stosowania w instalacjach tymczasowych przedstawiono na rys. 8. Najkorzystniejsz¹ budowê, ze wzglêdu na
warunki eksploatacji, posiada przewód przedstawiony na rys. 8a, podczas gdy
przewód przedstawiony na rys. 8c jest powszechnie dostêpny na rynku. Bardzo
istotnym warunkiem zachowania bezpieczeñstwa jest zakaz stosowania przewodów go³ych jako przewodu PBU.

Rys. 8. Przyk³ad budowy przewodu stosowanego do budowy polowych sieci elektroenergetycznych
stosowanych w jednostkach ochrony przeciwpo¿arowej
îród³o: opracowanie w³asne.

Okablowanie stanowi¹ce wyposa¿enie samochodu po¿arniczego powinno byæ
zdublowane (jeden komplet oprzewodowania powinien stanowiæ zapas gotowy
do u¿ycia w przypadku uszkodzenia zastawu podstawowego) ze wzglêdów zwiêk-
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szonej niezawodnoœci, tak by mo¿liwa by³a wymiana w przypadku postania uszkodzenia w czasie akcji ratowniczo-gaœniczej.
Osobnym problemem pozostaj¹ wymagania stawiane przy³¹czanym odbiornikom elektrycznym. Powinny one byæ wykonane w II klasie ochronnoœci i posiadaæ izolacjê odporn¹ na chwilowy wzrost napiêcia powodowany asymetri¹
obci¹¿eñ poszczególnych faz.
W sk³ad ukompletowania polowej sieci elektroenergetycznej musz¹ wchodziæ nastêpuj¹ce elementy: zespó³ pr¹dotwórczy nn
o mocy dobranej do mocy odbiorników, dwa
komplety kabli oraz rozdzielnica wykonana
w II klasie ochronnoœci, do której przy³¹czane
bêd¹ zasilane odbiorniki. Przewody powinny
znajdowaæ siê na bêbnach z zainstalowanymi
gniazdami umo¿liwianymi przyt³aczanie
odbiorników (rys. 9).
D³ugoœæ pojedynczej linii zasilaj¹cej nie
powinna przekraczaæ wartoœci wynikaj¹cej Rys. 9. Bêben przewodowy stanowi¹cy
jednoczeœnie przed³u¿acz do
z wartoœci dopuszczalnej pêtli obwodu zwarprzy³¹czania rêcznych odbiorników
ciowego przyjmowanej jako R = 1,5 W [3].
energii elektrycznej
D³ugoœæ tê mo¿na wyznaczyæ z poni¿szego îród³o: opracowanie w³asne.
wzoru:
(4)
l £ R ×g×S
2
gdzie:
g – konduktywnoœæ ¿y³y przewodz¹cej przewodu zasilaj¹cego , w [m/(W mm2 )],
dla miedzi g=55;
S – przekrój ¿y³y przewodz¹cej przewodu zasilaj¹cego, [mm2].
l £ 0, 75 × 55 × S = 41,25 × S

(5)

D³ugoœæ bêdzie uzale¿niona do przekroju przewodu:
2
– przy S = 2,5 mm ; l = 100 m
2
– przy S = 4 mm ; l = 160 m
2
– przy S = 6 mm ; l = 240 m
Oprócz tego, przy doborze przekroju linii zasilaj¹cej, nale¿y uwzglêdniæ warunek spadku napiêcia okreœlany na ogólnych zasadach, opisanych w normach
przedmiotowych oraz dostêpnych publikacjach z zakresu doboru przewodów
i kabli [6].
Poniewa¿ w polowych sieciach elektroenergetycznych stosowane s¹ wy³¹cznie przewody i kable o ¿y³ach miedzianych i przekrojach nie wiêkszych od
50 mm2, przy dopuszczalnym spadku napiêcia DUdop. = 5%, d³ugoœæ obwodu nale¿y wyznaczyæ z poni¿szych wzorów:
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– dla obwodów jednofazowych:
l£

5 × g × S ×U 2f

(6)

2 × P ×100

– dla obwodów trójfazowych:
l£

5 × g × S ×U 2f

(7)

P ×100

gdzie:
P – moc czynna przy³¹czanych odbiorników, w [W];
Un – napiêcie miêdzyprzewodowe, w [V];
Uf – napiêcie pomiêdzy przewodem fazowym a przewodem neutralnym, w [V].
Ocenê samoczynnego wy³¹czenia zwaræ przy zwarciu podwójnym, zobrazowanym na rys. 10 nale¿y przeprowadziæ z wykorzystaniem poni¿szych wzorów:
U0

³ Ia

(8)

U2
Z k1G = 1 × nG
n S nG

(9)

Zl = R = l
g×S

(10)

Ik =

2 × Z s'

gdzie:
U0 – napiêcie pomiêdzy przewodem fazowym a nieuziemionym przewodem wyrównawczym PBU, w [V];
Z s' – impedancja obwodu zwarciowego (symbolicznie przedstawiona na rys. 8),
dla zwaræ podwójnych bez udzia³u ziemi, w [W];
Ia – pr¹d wy³¹czaj¹cy zasilanie przynajmniej w jednym obwodzie objêtym zwarciem podwójnym, gwarantuj¹cy samoczynne wy³¹czenie w czasie nie d³u¿szym od okreœlonego w normie PN-HD 60364-4-41 [4];
Zk1G – impedancja zwarciowa generatora dla zwaræ jednofazowych w czasie
dzia³ania automatyki forsowania wzbudzenia, w[W];
UnG – napiêcie znamionowe generatora, w [kV];
SnG – znamionowa moc pozorna generatora, w [mVA];
n – krotnoœæ pr¹du znamionowego gwarantowana przez producenta zespo³u podczas zwaræ na jego zaciskach, w [-];
l – d³ugoœæ obwodu zwarciowego, w [m];
S – przekrój przewodu, w [mm2];
g - konduktywnoœæ przewodu, w [m/(W×mm)];
Zl – impedancja linii zasilaj¹cej na odcinku objêtym zwarciem, w [W].
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W przypadku nieskutecznej ochrony przeciwpora¿eniowej realizowanej przez
zabezpieczenia wzrostowe podczas zwaræ podwójnych, mo¿na zastosowaæ
wy³¹czniki ró¿nicowopr¹dowe, których zasadê dzia³ania przedstawiono na
rys. 11.

Rys. 10. Obwód zwarcia dla pr¹du zwarciowego przy zwarciu podwójnym (droga przep³ywu pr¹du
zwarciowego zosta³a oznaczona kolorem czerwonym)
îród³o: opracowanie w³asne.

Poniewa¿ pr¹dy zwarciowe zamykaj¹ siê w obwodzie zwarciowym, którego
elementem jest przewód PBU, omijaj¹cy przek³adnik Ferrantiego wy³¹cznika ró¿nicowopr¹dowego, nale¿y uznaæ, ¿e podczas zwaræ podwójnych warunek okreœlony wzorem (11) zostanie spe³niony.
( I L1 + I L2 + I L3 ³ ( 0,5 ¸ 1) × I Dn

(11)

gdzie:
IL1; IL2; IL3 – pr¹dy fazowe;
IN – pr¹d w przewodzie neutralnym;
IDn – znamionowy pr¹d ró¿nicowy.

Dobór przewodów stanowi¹cych ukompletowanie instalacji tymczasowej nale¿y realizowaæ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-523: 2002 „Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia elektrycznego. Obci¹¿alnoœæ d³ugotrwa³a przewodów” [5].
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Rys. 11. Zasada dzia³ania wy³¹cznika ró¿nicowopr¹dowego i warunek jego poprawnego
funkcjonowania
îród³o: opracowano na podstawie [5].

Na rys. 12 przedstawiono przyk³adowy schemat zasilania instalacji tymczasowej budowanej w czasie akcji ratowniczej zasilanej z generatora zespo³u pr¹dotwórczego w uk³adzie zasilania IU.
Analiza rys. 11 i rys. 12 pozwala sformu³owaæ wnioski, z których wynika, ¿e
wy³¹czniki ró¿nicowopr¹dowe podczas zwaræ podwójnych stanowi¹ skuteczne
zabezpieczenie przeciwpora¿eniowe i wy³¹cz¹ co najmniej jeden z uszkodzonych
obwodów w czasie zgodnym z wymaganiami normy [4].
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Rys. 12. Przyk³adowy schemat zasilania instalacji tymczasowej rozwijanej podczas akacji
ratowniczo-gaœniczej (UKSI musi gwarantowaæ pomiar ci¹g³oœci przewodu PBU)

Przyk³ad
Sprawdziæ warunki ochrony przeciwpora¿eniowej realizowanej przez samoczynne wy³¹czenie przy podwójnym zwarciu w instalacji tymczasowej zasilanej
z generatora o mocy S = 16 kVA w uk³adzie IU. D³ugoœæ obwodu l = 100 m. Zabezpieczenie S 302B16. Przewód miedziany o przekroju 6 mm2.

Z k1G = X k1G =

2
1 U nG
1 0,4 2
×
= ×
= 3,33 W
n S ng 3 0,16

l
100
=
» 0,3 W
g × S 55 × 6
U
230
Ik = 0 ' =
= 31,68 A < I a = 80 A
2 × Z s 2 × (3,33 + 0,3)

Zl = R =

Warunek samoczynnego wy³¹czenia nie zostanie spe³niony. Konieczne jest
dobezpieczenie zasilanych obwodów wysokoczu³ymi wy³¹cznikami ró¿nicowopr¹dowymi lub zastosowanie zespolonego aparatu zawieraj¹cego wy³¹cznik
naddpr¹dowy z wysokoczu³ym wy³¹cznikiem ró¿nicowopr¹dowym. Takie rozwi¹zanie, ze wzglêdu na ma³e wartoœci pr¹dów zwarciowych zasilanych przez generator zespo³u pr¹dotwórczego, jest konieczne w celu zachowania skutecznej
ochrony od pora¿eñ przy podwójnym zwarciu.
Osobnym, ale bardzo wa¿nym problem jest badanie stanu ochrony przeciwpora¿eniowej w instalacjach tymczasowych (tzw. polowych sieciach elektroenergetycznych stosowanych w jednostkach ochrony przeciwpo¿arowej). Do eksploatacji tych sieci niezbêdna jest osoba przeszkolona w zakresie zasilania
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elektroenergetycznych urz¹dzeñ polowych, która po rozwiniêciu tymczasowej
instalacji powinna przeprowadziæ uproszczon¹ procedurê sprawdzaj¹c¹. Zakres
sprawdzania powinien obejmowaæ:
– oglêdziny zespo³u pr¹dotwórczego,
– oglêdziny rozdzielnicy,
– stan po³¹czeñ sieci oraz dzia³anie wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych, przez
uruchomienie testu,
– sprawdzenie ci¹g³oœci przewodu PBU.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e sprawdzenie dzia³ania wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych powinno byæ wykonywane codziennie, po objêciu s³u¿by przez
zmianê dy¿urn¹, co wi¹¿e siê z uruchomieniem zespo³u pr¹dotwórczego. Podobnie codziennemu sprawdzeniu podlega uk³ad kontroli stanu izolacji (UKSI). Nie
rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu nale¿y, z wykorzystaniem testera, przeprowadziæ pomiar rzeczywistego pr¹du zadzia³ania wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych. Natomiast co trzy miesi¹ce osoby wykwalifikowane powinny prowadziæ kontrolê
okresow¹ obejmuj¹c¹:
– pomiar rezystancji izolacji pr¹dnicy oraz przewodów czynnych instalacji
wzglêdem, nieuziemionego przewodu PBU;
– pomiar rezystancji urz¹dzeñ odbiorczych lub pomiar równorzêdny:
m pr¹du w przewodzie ochronnym dla odbiorników I klasy ochronnoœci,
m pr¹du dotykowe dla urz¹dzeñ odbiorczych w II klasie ochronnoœci;
m sprawdzanie ci¹g³oœci po³¹czeñ ochronnych oraz pomiar rezystancji przejœcia pomiêdzy czêœciami przewodz¹cymi dostêpnymi jednoczeœnie.
Wyniki kontroli nale¿y zapisywaæ w dzienniku eksploatacji polowego sprzêtu
elektrycznego stanowi¹cego wyposa¿enie samochodu po¿arniczego.
W tabeli 1 zosta³y przedstawione dopuszczalne wartoœci parametrów
urz¹dzeñ odbiorczych przy sprawdzeniach odbiorczych i okresowych, okreœlone
w niemieckiej normie DIN VDE 0701/0702 [3].
Tabela 1. Graniczne dopuszczalne wartoœci parametrów urz¹dzeñ odbiorczych przy sprawdzeniach okresowych wed³ug DIN VDE 0701/02702
Klasa ochronnoœci urz¹dzenia

I

II

III

Rezystancja przewodu ochronnego [W]

0,31)

–

–

Rezystancja izolacji [MW]

2) 3)

2

0,25

Pr¹d w przewodzie ochronnym [mA]

1,0

3,54)

–

–

Pr¹d dotykowy [mA]

–

0,6

–

Dotyczy urz¹dzeñ klasy ochronnoœci I i II o napiêciu znamionowym 230 V.
1)

£ 0,3 W przy d³ugoœci do 5 m+0,1 W na ka¿de nastêpne 7,5 m, ale razem nie wiêcej ni¿ 1 W.
Dopuszcza siê 0,3 MW je¿eli urz¹dzenie zawiera elementy grzejne.
3)
Wymaga siê 2,0 MW w stosunku do drobnych czêœci przewodz¹cych dostêpnych, niepo³¹czonych
z przewodem ochronnym PBU
4)
Dla urz¹dzeñ z elementami grzejnymi 1 mA/kW, ale nie wiêcej ni¿ 10 mA
2)

îród³o: opracowano na podstawie [3].
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Badanie wp³ywu wyposa¿enia samochodu
wê¿owego na skutecznoœæ realizacji wariantów
taktycznych podczas dzia³añ gaœniczych1
Study of the Effect of Fire Hose Truck Equipment
on the Effective Implementation of Tactical
Options During Firefighting Operations
Streszczenie
Poœród wielu problemów, jakie Kieruj¹cy Dzia³aniem Ratowniczym (KDR) musi
rozwi¹zaæ podczas akcji gaœniczej i podj¹æ w tym obszarze poprawne decyzje, jest
zaopatrzenie wodne. Oceniaj¹c sytuacjê po¿arow¹ zastan¹ i przewidywan¹ oraz
mo¿liwoœci si³ ratowniczych bêd¹cych na miejscu akcji, musi podj¹æ decyzjê, jakie
dodatkowe si³y i œrodki s¹ niezbêdne, by skutecznie prowadziæ dzia³ania gaœnicze.
Skutecznoœæ dzia³añ gaœniczych jest oparta na nieprzerwanym dostarczaniu do
miejsca po¿aru takiej iloœci wody, która jest przewidziana wariantem taktycznym
do lokalizacji i likwidacji tego po¿aru. KDR musi uzyskaæ informacje dotycz¹c¹
czasu rozpoczêcia natarcia gaœniczego, czyli wiedzieæ, kiedy bêdzie dysponowa³
oszacowan¹ iloœci¹ wody do jego przeprowadzenia.
Podjêcie tematu badawczego poruszonego w tym artykule spowodowane by³o
obserwowan¹ praktyk¹, ¿e w pododdzia³ach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego (KSGR), wykorzystanie systemów pompowo-wê¿owych dla dostarczania wody do celów gaœniczych jest nieznaczne. Pomimo mo¿liwoœci zadysponowania samochodów wê¿owych, dominuj¹cym systemem dostarczania wody do po¿arów jest system dowo¿enia. System dowo¿enia jest ma³o wydajny i zale¿y od wielu
zmiennych. Analiza przebiegu rzeczywistych dzia³añ gaœniczych, a szczególnie permanentny brak ci¹g³oœci dostarczania wody do gaszenia w celu realizacji obranego
przez KDR wariantu taktycznego, jest wskazywana przez dowódców jako podsta1
Artyku³ zosta³ przygotowany w ramach realizacji projektu pt. Optymalizacja samochodów wê¿owych w celu podniesienia efektywnoœci ich wykorzystania podczas dzia³añ ratowniczo-gaœniczych,
Nr S/E-422/14/14/15.
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wowa przyczyna niepowodzenia tych akcji. Przeprowadzenia skutecznej lokalizacji i likwidacji po¿aru (natarcia) jest niemo¿liwe, poniewa¿ stosowane s¹ ma³o efektywne warianty dostarczania wody. Dotyczy to szczególnie po¿arów, których szacowana wydajnoœæ wymagana [Qw] dla przeprowadzenia skutecznego natarcia jest
wiêksza ni¿ 33,33 [dm3/s] (2000 [dm3/min]), a czas przeprowadzenia takiego natarcia bêdzie nie krótszy ni¿ 60 [min]. S¹ to parametry szacowane metodami operacyjnymi i powinny byæ traktowane jako parametry minimalne. W zakresie budowy
optymalnych systemów zaopatrzenia w wodê do celów gaœniczych Polska w jaskrawy sposób odró¿nia siê od przoduj¹cych w tym zakresie krajów Europy. Zdaniem
zespo³u badawczego powodem jest miêdzy innymi brak obiektywnych kryteriów
doboru i wyboru dostêpnych rozwi¹zañ techniczno-organizacyjnych dotycz¹cych
samochodów wê¿owych. Na taki wniosek wskazuje tak¿e ró¿norodnoœæ oferty
producentów dostarczaj¹cych, w ocenie zespo³u badawczego, ma³o efektywnych
rozwi¹zañ techniczno-organizacyjnych. Wiele rozwi¹zañ technicznych samochodów wê¿owych wystêpuje jednostkowo, autorsko, brak dostrzegalnej ewolucji wynikaj¹cej ze stosowania sprawdzonych rozwi¹zañ. W celu okreœlenia wskaŸników
– kryteriów, jakimi powinien charakteryzowaæ siê samochód wê¿owy, zastosowano analizê porównawcz¹. Zaproponowano kryteria wynikaj¹ce bezpoœrednio
z procesu podejmowania decyzji KDR oraz podstawowych zasad taktycznych
szczególnie zasady kierowania pododdzia³em przez instrukta¿.
S³owa kluczowe: samochód wê¿owy, uk³ady pompowo-wê¿owe, zasilanie w wodê, pododdzia³ wsparcia

Summary
Officer on charge in fire and rescue action, have the many decision problems
that must be solved during fire fighting, and take in the area of correct decisions is
water supplies. Commander assessing the situation they found the fire and the
expected and the possibility of rescue forces that are on the scene of action, must
decide what additional forces and resources are necessary to effectively carry out
firefighting operations. The effectiveness of firefighting operations is based on the
continuous providing to the fire that amount of water that is provided tactical
option for location and liquidation of fire. Commander must obtain information
about the start time of the attack firefighting, which will have to know when the
estimated amount of water to the test. Adopting the theme of the research was due
to the observed practice that the subunits National Fire and Rescue System slight is
the use of pump-hose systems for water supply for fire fighting. Despite the
possibility of disposing of fire hose truck dominant system of water supply to the fire
is the system of driving. The system of driving is inefficient and dependent on many
variables. The analysis of the actual fire operations, especially the permanent lack of
continuity of water supply to the fire in order to realize chosen by commander
tactical variant is indicated as the primary reason for the failure of these shares.
Carry out an effective localization and liquidation of fire (attack) they can not be
used because they are not very effective water supply options. This is particularly
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fires which the estimated yield the required to be an effective attack is greater than
33.33 [dm3/s] (2000 [dm3/min]) and the time to carry out this attack is not less than
60 [min]. These parameters are estimated operating methods and should be
treated as the minimum parameters. In the construction of optimal systems of water
supply for fire fighting Poland gloriously it differs from leaders in the field of
European countries. According to the research team, the reason is, inter alia, the
lack of objective criteria for the selection and choice of solutions available technical
and organizational measures concerning fire hose truck. At the request also
indicates the variety of offers manufacturers, providing, in the opinion of the
research team, few effective solutions to technical and organizational. Many
technical solutions fire hose truck occurs individually, no discernable evolution
resulting from the application of best practices. In order to identify indicators-criteria which should have a truck serpentine analysis was used for comparison.
Proposed criteria resulting directly from the decision-making process comannder
and basic tactical principles in particular rules on the subdivision by the instruction.
Keywords: fire hose truck, hose and pump system, water supply, support

Wstêp
W oparciu o analizê istniej¹cych rozwi¹zañ organizacyjno-technicznych oraz
prowadzone æwiczenia doœwiadczalne zwi¹zane z budow¹ uk³adów pompowo-wê¿owych z wykorzystaniem samochodów i kontenerów wê¿owych, dokonano
analizy ró¿nych metod i technik sprawiania uk³adów zasilaj¹cych. Na podstawie
przeprowadzonych badañ zespó³ badawczy podj¹³ siê wypracowania standardów
postêpowania w zakresie budowy uk³adów wê¿owych oraz standardów wyposa¿enia samochodów i kontenerów wê¿owych.
Podjêcie tematu badawczego spowodowane by³o obserwowan¹ praktyk¹, ¿e
w pododdzia³ach KSRG nieznaczne jest wykorzystanie systemów pompowo-wê¿owych dostarczaj¹cych wodê do celów gaœniczych. Pomimo wyposa¿enia pododdzia³ów w samochody wê¿owe, dominuj¹cym systemem dostarczania wody do
po¿arów jest system dowo¿enia. Jest on systemem ma³o wydajnym i zale¿nym od
wielu zmiennych. Analiza przebiegu rzeczywistych dzia³añ gaœniczych, a szczególnie permanentny brak ci¹g³oœci dostarczania wody do gaszenia w celu realizacji obranego przez KDR wariantu taktycznego, wskazywana przez dowódców
jako podstawowa przyczyna niepowodzenia tych akcji.

1. Wydajnoœæ wymagana stanowisk gaœniczy
Przeprowadzenia skutecznej lokalizacji i likwidacji po¿aru (natarcia) jest niemo¿liwe, poniewa¿ stosowane warianty dostarczania wody s¹ ma³o efektywne.
Dotyczy to szczególnie po¿arów, których szacowana wydajnoœæ wymagana [Qw]
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dla przeprowadzenia skutecznego natarcia jest wiêksza ni¿ 33,33 [dm3/s]
(2000 [dm3/min]), a czas przeprowadzenia takiego natarcia bêdzie nie krótszy ni¿
60 [min]. Schemat sk³adowych elementów sumarycznego zaopatrzenia w wodê
pokazano na rys. 1. S¹ to parametry szacowane metodami operacyjnymi i powinny byæ traktowane jako minimalne.

Rys. 1. Schemat sk³adowych elementów sumarycznego zaopatrzenia w wodê
îród³o: [5].

W zakresie budowy optymalnych systemów zaopatrzenia w wodê do celów gaœniczych, Polska w jaskrawy sposób odbiega od innych krajów europejskich. Prawdopodobnym powodem jest miêdzy innymi brak obiektywnych kryteriów wyboru dostêpnych rozwi¹zañ techniczno-organizacyjnych. Na taki wniosek
wskazuje tak¿e ró¿norodnoœæ oferty producentów, dostarczaj¹cych czêsto kosztowne, ale w ocenie zespo³u badawczego, ma³o wydajnych/efektywnych rozwi¹zañ. Wiele rozwi¹zañ technicznych samochodów wê¿owych wystêpuje jednostkowo, autorsko, brak dostrzegalnej ewolucji wynikaj¹cej ze stosowania
sprawdzonych rozwi¹zañ. W celu okreœlenia wskaŸników/kryteriów, jakimi powinien charakteryzowaæ siê samochód wê¿owy, zastosowano kryteria, jakimi powinien pos³ugiwaæ siê KDR, czyli wynikaj¹ce z zasady kierowania pododdzia³em
przez instrukta¿ [4]. Zasada ta ma charakter szczegó³owy i opiera siê na przekazaniu do realizacji zadania sk³adaj¹cego siê z wielu czynnoœci prostych. Samochód
wê¿owy stanowi czêœæ sk³adow¹ sekcji lub plutonu wsparcia. Dowódca takiego
pododdzia³u, w celu realizacji postawionego przed nim zadania, musi stworzyæ
plan przedsiêwziêæ i potrzeb techniczno-organizatorskich. Naj³atwiejszym sposobem sporz¹dzenia takiego planu jest odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
l
Co trzeba zrobiæ?
l
Kto ma to zrobiæ?
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Gdzie trzeba to zrobiæ?
Kiedy trzeba to zrobiæ? (kolejnoœæ wykonania planowanych czynnoœci prostych)
l
Jakimi narzêdziami trzeba to zrobiæ?
l
Jak¹ technikê wykonania zastosowaæ?
Pierwsze pytanie wydaje siê wiod¹ce i wynikaæ powinno z okreœlenia przez
KDR, w zamiarze taktycznym, przewidywanej iloœci wody potrzebnej do przeprowadzenia skutecznych dzia³añ zmierzaj¹cych do likwidacji po¿aru. Kalkulacja powinna zmierzaæ do podania szacowanej wartoœci, a st¹d musz¹ wynikaæ rozwi¹zania techniczno-organizatorskie zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zaopatrzenia
w wodê do celów gaœniczych [5, 2].
l
l

2. Identyfikacja celu zastosowania samochodów wê¿owych
Do wypracowania wariantów taktycznych realizacji zamiaru taktycznego niezbêdne jest usystematyzowanie zagadnieñ zwi¹zanych z organizacj¹ terenu akcji
ratowniczej. Na rysunku 2 przedstawiono organizacjê terenu akcji podczas
dzia³añ gaœniczych. Samochód wê¿owy jest przewidziany do realizacji zadañ
w strefie transportu œrodków gaœniczych. Stanowi podstawê dzia³ania wysokowydajnych systemów przet³aczania i przepompowywania [3, 7].

Rys. 2. Organizacja terenu akcji gaœniczej
îród³o: [7].
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3. Identyfikacja parametrów taktyczno-technicznych
samochodu wê¿owego
Samochód wê¿owy (kontener wê¿owy) jest przeznaczony do sprawiania zasilaj¹cych linii wê¿owych podczas przet³aczania i przepompowywania wody do celów gaœniczych i w dzia³aniach po powodzi. W Polsce podstawowym wyposa¿eniem samochodu s¹ wê¿e t³oczne W110 o d³ugoœci 20 [m]. Poprzez okreœlenie
minimalnej liczby wê¿y t³ocznych W110 na 150 sztuk okreœlony zosta³ maksymalny zasiêg taktyczny (wê¿owy) mo¿liwego do zastosowania systemu pompowo-wê¿owego na 3000 [m]. Wyposa¿enie dodatkowe powinno umo¿liwiæ pobór
wody ze Ÿróde³, mo¿liwoœæ zamkniêcia przep³ywu i rozdzia³u wody, magazynowanie wody, dwukrotne przejœcie dwóch równoleg³ych linii zasilaj¹cych przez
ulice objête ruchem drogowym. Sprawianie linii wê¿owych powinno byæ mo¿liwe podczas ruchu pojazdu poruszaj¹cego siê z prêdkoœci¹ nie mniejsz¹ ni¿
6 [km/h]. Literatura przedmiotu wskazuje rozwi¹zania techniczne zastosowane
w samochodach wê¿owych pozwalaj¹ce sprawiaæ linie zasilaj¹ce podczas jazdy
pojazdu poruszaj¹cego siê z prêdkoœci¹ do 40 [km/h]2 [2].

4. Systemy przewo¿enia wê¿y
Wê¿e powinny znajdowaæ siê w specjalnych ³o¿ach: korytach, pó³kach lub na
zwijad³ach umo¿liwiaj¹cych jednoczesne uk³adanie dwóch równoleg³ych zasilaj¹cych linii wê¿owych. Opcjonalnie znane s¹ rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ce jednoczesne u³o¿enie trzech, a nawet czterech równoleg³ych linii. Dobór systemu
przewo¿enia wê¿y ma œcis³y zwi¹zek/wp³yw na taktykê pododdzia³ów. Sposób
przewo¿enia i przygotowania do sprawiania ma bezpoœredni wp³yw na czas sprawienia uk³adu zasilaj¹cego (rys. 3-5).

Rys. 3. Sprawianie linii zasilaj¹cej W110
z samochodu wê¿owego wyposa¿onego
w zwijad³a
îród³o: fot. A. Adamski.
2

Rys. 4. Sprawianie linii zasilaj¹cej W110
z improwizowanego samochodu wê¿owego
wyposa¿onego w koryto
îród³o: fot. A. Adamski.

Sprawienie linii wê¿owej przy prêdkoœci przejazdu 40 [km/h] The hose laying System
HYTRANS HRU HOSE Recovery Unit.
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Rys. 5. Sprawianie linii zasilaj¹cej W110
z samochodu wê¿owego wyposa¿onego
w pó³ki
îród³o: fot. A. Adamski.
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Rys. 6. Sprawianie linii zasilaj¹cej W110
z samochodu wê¿owego wyposa¿onego
w koryta pionowe
îród³o: fot. KM PSP Gniezno.

5. Wydajnoœæ linii zasilaj¹cych
W oparciu o doœwiadczenia przeprowadzone w Zak³adzie Dzia³añ Gaœniczych
(ZDG), w warunkach poligonowych uzyskano wartoœci wydajnoœci linii wê¿owych W110 w zale¿noœci od dystansu t³oczenia wody dla ustalonych parametrów
pompy t³ocz¹cej. Pomiary wykonywano kolejno dla dystansów 500, 1000, 1500,
2000, 2500 oraz 3000 [m]. Do budowy uk³adu pompowo-wê¿owego wykorzystano autopompy typowe, bêd¹ce na wyposa¿eniu JRG SGSP oraz motopompy
M16/8 i M80/8. Badane by³y ró¿ne konfiguracje uk³adów zasilaj¹cych w oparciu
o wê¿e W110. Zdaniem zespo³u badawczego efektywne wykorzystanie wê¿a
W110, w terenie p³askim, nastêpuje na dystansie 500 [m] w zakresie ciœnienia
t³oczenia pompy od 0,6 do 0,7 [MPa]. Wartoœci wydajnoœci linii wê¿owych wahaæ
siê bêd¹ w zakresie od 2300 do 2500 [dm3/min] (od 38,33 do 41,66 [dm3/s]).
Tabela 1. Wydajnoœæ wodna linii zasilaj¹cych W110
Wydajnoœæ wodna linii zasilaj¹cych z wê¿y t³ocznych W 110 [dm3/min]
dystans

Ciœnienie dyspozycyjne pompy [MPa]

[m]

0,5

0,6

0,7

0,8

500

2132

2335

2522

2696

1000

1507

1651

1783

1906

1500

1230

1348

1456

1556

2000

1066

1167

1261

1348

2500

953

1044

1128

1206

3000

870

953

1029

1100

3500

805

882

953

1019

4000

753

825

891

953

4500

710

778

840

898

5000

674

738

797

852

îród³o: opracowanie w³asne.
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6. Zasiêg taktyczny
Opieraj¹c siê na z³o¿eniach taktycznych, ¿e samochód wê¿owy musi
wspó³pracowaæ bezpoœrednio z motopomp¹ M80/8, która jest wyposa¿ona w cztery nasady t³oczne o œrednicy 110 [mm], podstawowy zasiêg taktyczny (wê¿owy)
mo¿e wynosiæ przyk³adowo:
l
3000 [m] sk³adaj¹cej siê z pojedynczej linii zasilaj¹cej – przewidywana wydaj3
noœæ uk³adu wynosi od 950 do 1100 [dm /min],
l
1500 [m] sk³adaj¹cej siê z dwóch równoleg³ych linii zasilaj¹cych – przewidy3
wana wydajnoœæ uk³adu wynosi od 2600 do 3300 [dm /min],
l
1000 [m] sk³adaj¹cej siê z trzech równoleg³ych linii zasilaj¹cych – przewidy3
wana wydajnoœci uk³adu wynosi od 4950 do 5700 [dm /min],
l
750 [m] sk³adaj¹cej siê z czterech równoleg³ych linii zasilaj¹cych – przewidy3
wana wydajnoœci uk³adu wynosi od 5700 do 6600 [dm /min].
Powy¿sze przyk³ady dotycz¹ niewielkiego obszaru wykorzystania zasilaj¹cych linii W110. W zale¿noœci od warunków terenowych danego obszaru
chronionego, istnieje wiele mo¿liwych do zastosowania wariantów taktycznych.
Wydaje siê uzasadnione rekomendowanie zastosowania wê¿y t³ocznych W110 na
dystansach krótszych, nawet 200 [m]. Analizuj¹c mo¿liwoœci taktyczno-techniczne podstawowych, œrednich samochodów gaœniczych typoszeregu GBA 2/20,
nale¿y stwierdziæ, ¿e bez wiêkszego problemu samochody te wspó³pracuj¹ z wê¿ami W110. Szczególnie przydatne s¹ w systemie przet³aczania, je¿eli wykorzystane zostan¹ jako pompy poœrednie podnosz¹ce ciœnienie t³oczenia wody na
dystansie oko³o 500 [m].

7. Sprawianie uk³adu linii zasilaj¹cych
Sprawianie linii zasilaj¹cych mo¿e odbywaæ siê w dwóch kierunkach: od po¿aru do Ÿród³a wody lub od Ÿród³a wody do po¿aru. Czas sprawiania uk³adu zasilaj¹cego sk³ada siê z nastêpuj¹cych czasów sk³adowych: czasu sprawienia pompy
na stanowisku czerpania, czasu sprawienia pomp poœrednich, czasu sprawienia
zak³adanej linii wê¿owej oraz czasu nape³nienia wod¹ ca³ego uk³adu i osi¹gniêcia
zak³adanego ciœnienia t³oczenia. Ka¿d¹ liniê zasilaj¹c¹ uk³adu nale¿y zakoñczyæ
zaworem lub rozdzielaczem, co w znacznym stopniu pozwala dostosowaæ siê do
powstaj¹cego uk³adu gaœniczego. W tym celu nale¿y precyzyjnie okreœliæ, gdzie
bêdzie znajdowa³a siê strefa magazynowania i dalszej dystrybucji dostarczonej
wody. Czas sprawienia zak³adanej linii wê¿owej jest œciœle zwi¹zany ze sposobem
u³o¿enia wê¿y w samochodzie wê¿owym. Samochód w standardzie podstawowym jest przygotowany do sprawienia dwóch równoleg³ych odcinków linii zasilaj¹cych w tym samym czasie operacyjnym. Sprawienie trzeciego i czwartego odcinka na tym samym dystansie wymaga uwzglêdnienia dodatkowego czasu
przejazdu-sprawienia. Czas powstania docelowego uk³adu bêdzie wyd³u¿ony
o ten czas.
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Podczas procesu badawczego ustalono œrednie czasy wykonania zadañ podstawowych wchodz¹cych w sk³ad czasu sprawienia uk³adu zasilania. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 2.
Na ca³kowity czas sprawienia uk³adu zasilaj¹cego TUSW wchodz¹ nastêpuj¹ce
sk³adowe:
l
Czas sprawienia stanowiska czerpania wody TSCW – dwóch ratowników sprawia³o stanowisko czerpania wody, sk³adaj¹ce siê z dwóch linii ssawnych po
trzy odcinki wê¿a ssawnego Ws-110 o d³ugoœci 2,5 [m] oraz motopompy
M80/8 (w nastêpnych próbach stosowano dwie motopompy M16/8), ratownicy postêpowali wg ogólnie przyjêtych technik sprawiania linii ssawnych.
Uwzglêdniono wyjêcie sprzêtu ze skrytek i ustawienie motopompy M80/8
przy u¿yciu samochodu gaœniczego, który holowa³ pompê oraz zdjêcie motopomp M16/8 z samochodu SCKw.
l
Czas rozwiniêcia linii wê¿owej na danym dystansie TRL – wariant A (WA) samochód z bêbnami œrednia prêdkoœæ przejazdowa oko³o 2,5 [km/h] =
= 40 [m/min]; wariant B (WB) samochód z pó³kami œrednia prêdkoœæ przejazdowa oko³o 6,0 [km/h] = 100 [m/min]; wariant C (WC) samochód z korytami œrednia prêdkoœæ przejazdowa oko³o 10 [km/h] = 166 [m/min], do
czynnoœci rozwiniêcia potrzeba kierowcê i dwóch ratowników bezpoœrednio
nadzoruj¹cych sprawianie linii zasilaj¹cych.
l
Czas sprawienia stanowiska poœredniego pracy pompy na przet³aczanie
(rys. 7) i przepompowywanie (rys. 8) TSPP, do tej czynnoœci wystarczy kierowca obs³uguj¹cy samochód gaœniczy (S) wyznaczony do tego zadania (je¿eli jest
stanowisko z motopompami (M) to dwóch ratowników); do zbadania uk³adu
na dystansie 1000 i 1500 [m] w 2 i 3 cyklu badawczym zastosowano pompy poœrednie na dystansie 500 [m]; do zbadania uk³adu na dystansie 2000 i 3000 [m]
w 4 i 5 cyklu badawczym zastosowano pompy poœrednie na dystansie 1000 [m]
[3, 6].

Rys. 7. Przepompowywanie z wykorzystaniem
zbiornika zewnêtrznego
îród³o: fot. A. Adamski.

Rys. 8. Przet³aczanie przy pomocy motopompy
M16/8
îród³o: fot. A. Adamski.
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Czas nape³nienia linii wê¿owej wod¹ TNW , w celu unikniêcia pêkania wê¿y zaleca siê wype³nienie linii wê¿owej wod¹ przy ciœnieniu nie przekraczaj¹cym
0,3 [MPa] œrednia wydajnoœæ nape³niania wê¿y dla M80/8 wynios³a
3
3
2000 [dm /min] dla zestawu dwóch motopomp M16/8 wynios³a 1200 [dm /min].
Tabela 2. Kalkulacja czasów sprawiania samochodów wê¿owych

Czas sprawienia
Czas
stanowiska
sprawienia
czerpania wody
Cykl
uk³adu
Dystans
TSCW
badañ
zasilaj¹cego
TUSW
2 szt.
M80/8
M16/8
Lp.

1a
1b
1c
1d
1e
1f
2a
2b
2c
2d
2e
2f
3a
3b
3c
3d
3e
3f
4a
4b
4c
4d
4e
4f
5a
5b
5c
5d
5e
5f

[min]

[m]

Czas rozwiniêcia linii
wê¿owej na danym
dystansie TRL
WA

WB

WC

Czas sprawienia
Czas
stanowiska
nape³nienia
poœredniego
linii wê¿owej
pracy pompy na
wod¹ TNW
przet³aczanie TSPP
S

M

M80

[min]

25
500
7
–
14
–
–
1
–
3
16
500
7
–
–
5
–
1
–
3
14
500
7
–
–
–
3
1
–
3
30
500
–
9
14
–
–
2
–
21
500
–
9
–
5
–
2
–
19
500
–
9
–
–
3
2
–
40
1000
8
–
26
–
–
1
–
5
25
1000
8
–
–
11
–
1
–
5
20
1000
8
–
–
–
6
1
–
5
47
1000
–
10
26
–
–
–
2
–
32
1000
–
10
–
11
–
–
2
–
27
1000
–
10
–
–
6
–
2
–
56
1500
9
–
38
–
–
1
–
8
35
1500
9
–
–
17
–
1
–
8
28
1500
9
–
–
–
10
1
–
8
65
1500
–
12
38
–
–
–
2
–
44
1500
–
12
–
17
–
–
2
–
37
1500
–
12
–
–
10
–
2
–
71
2000
8
–
52
–
–
1
–
10
40
2000
8
–
–
21
–
1
–
10
31
2000
8
–
–
–
12
1
–
10
81
2000
–
9
52
–
–
–
2
–
50
2000
–
9
–
21
–
–
2
–
41
2000
–
9
–
–
12
–
2
–
103
3000
9
–
78
–
–
1
–
15
54
3000
9
–
–
29
–
1
–
15
43
3000
9
–
–
–
18
1
–
15
116
3000
–
11
78
–
–
–
2
–
67
3000
–
11
–
29
–
–
2
–
56
3000
–
11
–
–
18
–
2
–
Wartoœci sk³adowe czasu sprawienia zosta³y zaokr¹glone do pe³nych wartoœci minut

îród³o: opracowanie w³asne.

M16

–
–
–
5
5
5
–
–
–
9
9
9
–
–
–
13
13
13
–
–
–
18
18
18
–
–
–
25
25
25
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8. Pompy
Z punktu widzenia taktyki pododdzia³ów gaœniczych, warunkiem koniecznym sprawnego dzia³ania samochodu wê¿owego jest jego wspó³praca z pomp¹/
pompami/motopomp¹ du¿ej wydajnoœci. Minimalna wydajnoœci¹ dla takich
pomp powinna byæ nie mniejsza ni¿ 3200 [dm3/min]. Z punktu widzenia przeprowadzonych badañ z wykorzystaniem pomp po¿arniczych o wydajnoœci od
3200 do 8000 stwierdzono, ¿e do obs³ugi samochodu wê¿owego nale¿y dysponowaæ pompy o ³¹cznej wydajnoœci oko³o 8000 [dm3/min] M80/8. Wyposa¿enie samochodu wê¿owego powinno uwzglêdniaæ pobór wody z miejsc trudnodostêpnych. Barak dostêpu dla pomp zamontowanych na sta³e na przyczepach
i w samochodach gaœniczych wymusza zastosowanie pomp przenoœnych. Podstawow¹ pomp¹ przenoœn¹ do wspó³pracy z wêzami t³ocznymi W110 jest motopompa M16/8. Dziêki ³atwoœci przeniesienia pomp w najdogodniejsze miejsce przy
Ÿródle mo¿liwe jest t³oczenie wody z trudnodostêpnego miejsca do miejsca, gdzie
istniej¹ dogodne warunki do ustawienia pomp na przyczepach, samochodów gaœniczych czy zbiorników do gromadzenia wody. (zbiorniki do gromadzenia wody
równie¿ w punktach poœrednich zastosowanych systemów). Na wyposa¿eniu
wiêkszoœci samochodów gaœniczych znajduj¹ siê przenoœne motopompy
p³ywaj¹ce M 8/1 i dziêki nim mo¿na wykonaæ zadanie poboru wody z miejsc
trudnodostêpnych. Mo¿na nawet stwierdziæ, ¿e ich ³atwoœæ obs³ugi i niezawodnoœæ w dzia³aniach spowodowa³y ich powszechne zastosowanie.
W szczególnych przypadkach zastêpuj¹ klasyczne zasysanie wêzami ssawnymi. Ograniczeniem jest niewielkie ciœnienie nominalne tych pomp dlatego
wskazane jest dysponowaæ ich wiêksz¹ liczbê do sprawienia stanowiska poboru
wody o wydajnoœci wynikaj¹cej z obranego wariantu taktycznego. W zale¿noœci
od charakterystyki rozpoznanego alternatywnego Ÿród³a wody, cieku lub zbiornika, w celu zast¹pienia klasycznego zasysania stosuje siê klika pomp
p³ywaj¹cych. Niezbêdnym jest dla opracowania wariantu taktycznego zasilania
dysponowaæ (znaæ) charakterystykami wszystkich pomp pracuj¹cych w uk³adzie zasilaj¹cym. Rozwi¹zaniem wydajniejszym jest zastosowanie motopomp
M16/8, ale one nie stanowi¹ etatowego wyposa¿enia samochodów gaœniczych.
Najczêœciej przechowywane s¹ w JRG i dysponowane w kolejnych rzutach operacyjnych lub w ogóle.

9. Armatura wodna
Do zbudowania zasilaj¹cych linii wê¿owych, szczególnie na dystansach powy¿ej 200 [m], niezbêdne jest posiadanie armatury wodnej o parametrach dostosowanych do wê¿y t³ocznych W110. Podstawowym sprzêtem jest rozdzielacz
110-75/110-/75 (A-B/A/B) przedstawionym na rys. 9. Rozdzielacz jest potrzebny
do zakoñczenia linii wê¿owej i u³atwienie dystrybucji dostarczonej wody do ró¿nych odbiorców. Wa¿nym elementem jest równie¿ zawór przelotowy 110/110
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(rys. 10), który u³atwia budowê uk³adu zasilaj¹cego w przypadku koniecznoœci
sprawiania pomp poœrednich podnosz¹cych ciœnienie t³oczonej wody.

Rys. 9 Rozdzielacz 111-75/110/75
podstawowy sk³adnik armatury
îród³o: fot. A. Adamski.

Rys. 10 Rozdzielacz 111-75/75/75 oraz
zawór 110-110
îród³o: fot. A. Adamski.

10. Sprzêt pomocniczy
Do podstawowych sprzêtów tej grup nale¿¹ mostki/platformy przejazdowe
(rys. 11), zaciski do wê¿y (rys. 12) oraz zbiorniki do magazynowania i rozdzia³u
wody (rys 13). Wyposa¿enie pojazdu wê¿owego w zbiornik przenoœny o pojemnoœci 3000 dm3 jest niewystarczaj¹cy do organizacji skutecznego zaopatrzenia
wodnego. Jest on wykorzystywany w ka¿dym systemie dostarczania wody na
du¿e odleg³oœci. Zastosowanie sk³adanego zbiornika przenoœnego o minimalnej
³¹cznej pojemnoœci 10000 dm3 jest niezbêdne w celu sprawnego organizowania
zaopatrzenia wodnego.

Rys. 11. Mostki przejazdowe
do wê¿y W110
îród³o: fot. A. Adamski.

Rys. 12. Zaciski do wê¿y W110
îród³o: fot. A. Adamski.
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Rys. 13 Zbiorniki magazynowe na wodê
îród³o: fot. A. Adamski.

11. Identyfikacja wyposa¿enia samochodów
wê¿owych/kontenerów wê¿owych
W tabeli 3 przedstawiono wyposa¿enie, uznane przez autorów za optymalne,
do funkcjonowania samochodu wê¿owego, w ró¿nych warunkach terenowych,
jakie mo¿e napotkaæ, docieraj¹c na miejsce prowadzenia dzia³añ. Samochód wê¿owy powinien wchodziæ w sk³ad sekcji pompowo-wê¿owej. Drugim zastêpem
w sekcji powinien byæ samochód gaœniczy typoszeregu GCBA 8/50 posiadaj¹cy
mo¿liwoœæ holowania za sob¹ motopompy du¿ej wydajnoœci.
Tabela 3. Wyposa¿enie etatowe samochodu wê¿owego wg zespo³u autorskiego
Lp.

Nazwa wyposa¿enia

J.m.

1

2

3

4

Grupa 1 – wyposa¿enie indywidualne i œrodki ochrony indywidualnej

1.

Kalosze do brodzenia wysokie (spodnie wodery)

para

3

szt.
szt.

4
2

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

200
20
8
4
4
4
4
4
20
2

Grupa 2 – pompy po¿arnicze

2.
3.

Motopompa p³ywaj¹ca MP 8/1 – przenoœna
Motopompa M16/8 – przenoœna

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Po¿arniczy w¹¿ t³oczny W-110-20-£A
Po¿arniczy w¹¿ t³oczny W-75-20-£A
Po¿arniczy w¹¿ ssawny Ws 2500
Prze³¹cznik 110/75
Zbieracz 2x75/110
Rozdzielacz 110/75-75-75 (A/BBB)
Rozdzielacz 110/75-110-75 (A/BAB)
Zawór kulowy 110/110
Klucz do ³¹czników
Linka ratownicza 20 m

Grupa 3 – armatura i osprzêt po¿arniczy
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Lp.

Nazwa wyposa¿enia

J.m.

2

3
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

1
14.
15.
16.
17.
18.
19.

P³ywak
Smok ssawny prosty
Smok ssawny skoœny
Kosz smoka ssawnego
Mostek przejazdowy do wê¿y 110
Mostek przejazdowy do wê¿y 75

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Pi³a spalinowa do drewna
Topór ciê¿ki
Szpadel saperski
£opata
Bosak ciê¿ki
Siekiera

4
2
2
2
2
12
8

Grupa 5 – narzêdzia ratownicze, pomocnicze i osprzêt dla stra¿y po¿arnej

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

1
1
1
1
1
1

szt.
kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.
szt.

4
2
1
6
3
3
1
1
3

szt.
kpl.
szt.
szt.
szt.

4
2
8
20
2

Grupa 8 – sprzêt oœwietleniowy, sygnalizacyjny i ³¹cznoœci

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Trójk¹t ostrzegawczy
Znaki drogowe ostrzegawcze
Taœma ostrzegawcza 100 mb
Kamizelka odblaskowa
Lizak sygnalizacyjny
Latarka z ³adowark¹
Reflektor rêczny lub pogorzeliskowy
Agregat pr¹dotwórczy
Urz¹dzenia ³¹cznoœci bezprzewodowej
Grupa 10 – osprzêt pomocniczy

33.
34.
35.
36.
37

Klin pod ko³a
Opaski naprawcze do wê¿a
Zacisk œrubowy do blokowania wyp³ywu wody z wê¿y
Worki polipropylenowe
Myjka do wê¿y W 110-W75

îród³o: opracowanie w³asne.

Wnioski
Po przeprowadzeniu analizy rozwi¹zañ technicznych oraz wyposa¿enia samochodów wê¿owych stosowanych w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, nasuwa siê wiele
spostrze¿eñ dotycz¹cych rozpatrywanego tematu. Samochód wê¿owy to samochód wsparcia dzia³añ gaœniczych i powodziowych. Zadaniem zastêpu wyposa¿onego w samochód wê¿owy jest budowa linii wê¿owych o maksymalnej wydajnoœci na zak³adanym, wariantem taktycznym, dystansie. Kluczowym jest, aby
samochód ten by³ prawid³owo wyposa¿ony, a jego za³oga samodzielnie lub z niewielkim wsparciem osobowym by³a w stanie zrealizowaæ postawione przed mim
zadanie.
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1. Ze wzglêdu na brak kompleksowych wytycznych dotycz¹cych wyposa¿enia
samochodów wê¿owych, pojazdy stosowane w polskich jednostkach ochrony
przeciwpo¿arowej znacz¹co ró¿ni¹ siê pod tym wzglêdem. Wyposa¿enie dostosowane jest wedle uznania u¿ytkowników.
2. Samochody wê¿owe przez swoje wyposa¿enie powinny byæ zastêpami samodzielnymi, warunek ten bêdzie spe³niony przez miedzy innymi mo¿liwoœæ holowania za samochodem wê¿owym pompy wysokiej wydajnoœci.
3. Dope³nieniem sekcji pompowo-wê¿owej jest samochód typoszeregu
GCBA8/50 z mo¿liwoœci¹ holowania pompy wysokiej wydajnoœci.
4. W celu podniesienia sprawnoœci pododdzia³u podczas budowy systemów
pompowo-wê¿owych nale¿y przewidywaæ wspó³pracê sekcji pompowo-wê¿owej z samochodem gaœniczym z obsad¹ co najmniej czterech ratowników.
5. W celu uwzglêdnienia proponowanego wyposa¿enia nale¿y rozwa¿yæ stosowanie podzia³u przestrzeni ³adunkowej na dwie strefy: ? przestrzeni przeznaczone na transport wê¿y t³ocznych, a ? przestrzeni na transport pozosta³ego
wyposa¿enia.
6. Kolejnym wa¿nym elementem, o którym w wielu analizowanych przypadkach zapomniano jest wyposa¿enie samochodu w odpowiedni¹ liczbê mostków przejazdowych os³aniaj¹cych wê¿e W-110. Podczas prowadzenia
dzia³añ szczególnie w miastach, gdzie konieczne jest rozwiniêcie linii wê¿owych w poprzek, czêsto niejednej jezdni, staje siê niemo¿liwe lub powoduje zatrzymanie ruchu pojazdów na wiele godzin.
7. Analiza czasów sprawienia linii zasilaj¹cych oraz ca³ych uk³adów zasilaj¹cych
pozwala stwierdziæ, ¿e najsprawniejszym systemem przewo¿enia wê¿y i szybkiego ich rozwiniêcia jest system korytowy.
8. Wypracowanie standardu wyposa¿enia samochodów wê¿owych wydaje siê
niezbêdne, gdy¿ w obecnej konfiguracji samochody te przystosowane s¹ jedynie do transportu wê¿y t³ocznych oraz czêsto losowego asortymentu, który bez
wsparcia dodatkowych pododdzia³ów nie pozwala na wykonanie zadania jakim jest zorganizowanie zaopatrzenia wodnego. Podane rozwi¹zania powinny
byæ uznane za minimum, do którego nale¿a³oby dostosowaæ wyposa¿enie samochodów wê¿owych, zostawiaj¹c jednak mo¿liwoœæ wdra¿ania w³asnych
rozwi¹zañ i udogodnieñ usprawniaj¹cych system dostarczania wody.
9. Za³oga samochodu wê¿owego powinno stanowiæ trzech ratowników.
10. W celu podniesienia bezpieczeñstwa dzia³añ konieczne jest zastosowanie systemu rynnowego do sprawiania linii wê¿owych oraz systemu automatycznego zwijania i uk³adania. Tego typu rozwi¹zania s¹ standardowe w Europie.
11. Przeprowadzone badania potwierdzi³y mo¿liwoœæ wykorzystania motopomp
M16/8 do przet³aczania wody wê¿ami W110. Warto to odnieœæ do ekonomicznego czynnika koszt zakupu motopompy M80/8 to oko³o 400 000 PLN, natomiast koszt zakupu motopompy klasy M16/8 waha siê w granicach 30 000 do
60 000 z³. Za cenê jednej M80/8 mo¿na zakupiæ 13 motopomp tañszych lub
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6 dro¿szych. £¹czna wydajnoœæ 13 motopomp M16/8 wynosi 20 800
[dm3/min], a 6 motopomp M16/8 wynosi 9600 [dm3/min].
12. £¹czenie pomp mniejszej wydajnoœci np. M16/8 w zestawy pompowe powinno byæ standardem postêpowania taktycznego np. dwie pompy M16/8, wê¿e
t³oczne W75, zbieracz, linia zasilaj¹ca z wê¿y t³ocznych W110 o ³¹cznej d³ugoœci 500 [m] i ³atwo przewidzieæ, ¿e wydajnoœæ takiego uk³adu, przy wysokoœci
ssania nie wiêkszej ni¿ 1,5 [m], wynosiæ bêdzie oko³o 2500 [dm3/min]. Do refleksji pozostaje: kosztów zakupu jednostkowego, zu¿ycia paliwa, dostêpnoœci
(ka¿da JRG musi mieæ tak¹ pompê choæby do przeprowadzenia corocznych
zawodów w sporcie po¿arniczym), ³atwoœci przemieszczania w trudnych
warunkach.
Przeprowadzone badania pozwalaj¹ na ocenê stanu faktycznego, jednoczeœnie
wynikiem jest gotowy produkt w postaci zbioru rozwi¹zañ organizacyjno-sprzêtowych poprawiaj¹cy szybkoœæ, sprawnoœæ i bezpieczeñstwo dzia³añ. Wypracowana koncepcja wyposa¿enia po¿arniczego samochodu wê¿owego pozwala na
ukazanie dobrej praktyki szerszemu gronu odbiorców. W rezultacie przeprowadzonych badañ i wypracowanych wniosków prognozuje siê wdro¿enie rozwi¹zañ
poprawiaj¹cych po¿arniczy warsztat pracy w sprawnym budowaniu wydajnych,
wê¿owych uk³adów zaopatrzenia wodnego.
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Analiza systemów ³¹cznoœci funkcjonuj¹cych
na terenie Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Jastrzêbiu-Zdroju z uwzglêdnieniem
Specjalistycznej Grupy
Poszukiwawczo-Ratowniczej
Celem niniejszej pracy by³a identyfikacja czynników maj¹cych zasadniczy
wp³yw na organizacjê i funkcjonowanie systemu ³¹cznoœci na terenie Komendy
Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Jastrzêbiu-Zdroju. Szczególn¹ uwagê
poœwiêcono tak¿e Specjalistycznej Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej, która
stanowi istotny element w budowie systemu bezpieczeñstwa nie tylko na terenie
miasta, ale tak¿e województwa, a nawet ca³ego kraju.
Przyjêtym do rozwi¹zania w pracy problemem badawczym by³o wypracowanie koncepcji usprawniaj¹cej funkcjonowanie analizowanego systemu ³¹cznoœci.
Pod uwagê wziêto aktualnie oferowane przez producentów sprzêtu rozwi¹zania
i ich mo¿liwoœci oraz istniej¹c¹ ju¿ na terenie Jastrzêbia-Zdroju infrastrukturê,
mog¹c¹ mieæ realny wp³yw na modernizacjê i przebudowê systemu ³¹cznoœci.
îród³em informacji potrzebnych do napisania niniejszej pracy by³a miêdzy
innymi analiza dostêpnej dokumentacji, pozyskanej w Komendzie Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Jastrzêbiu-Zdroju. Dodatkowo autor przeprowadzi³
szereg rozmów w formie opracowanych wywiadów z osobami bezpoœrednio zaanga¿owanymi w tworzenie, obs³ugê i konserwacjê oraz praktyczne wykorzystanie
opisywanych systemów ³¹cznoœci.
Pierwszy rozdzia³ pracy to przegl¹d podstawowych systemów ³¹cznoœci. Wyró¿niono tu dwa zasadnicze jej typy i pokrótce je przedstawiono. W czêœci pracy
dotycz¹cej ³¹cznoœci przewodowej opisano podstawowe rozwi¹zania teletechniczne s³u¿¹ce do realizacji po³¹czeñ g³osowych i budowy sieci teleinformatycznych. Czêœæ odnosz¹ca siê do ³¹cznoœci przewodowej zawiera podstawowe informacje dotycz¹ce funkcjonowania systemów analogowych, cyfrowych oraz
trankingu. Drugi rozdzia³ pracy to opis organizacji ³¹cznoœci w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Przedstawiona zosta³a struktura sieci radiowych, wykorzystywanych na potrzeby realizacji zadañ ochrony przeciwpo¿arowej, wymagania techniczno-funkcjonalne, jakie stawiane s¹ pracuj¹cym w niej urz¹dzeniom oraz zasady
kieruj¹ce podzia³em, budow¹ i przyznawaniem kryptonimów. Wspomniano tak¿e o elementarnych zasadach prawid³owego prowadzenia korespondencji radiowej. W trzecim rozdziale przedstawiono charakterystykê organizacji i dzia³ania
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specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych wraz z ich rozmieszczeniem na terenie kraju . Przybli¿one zasta³y zakresy, w jakich realizowane s¹
dzia³ania poszukiwawczo-ratownicze w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaœniczym, zadania oraz standardy gotowoœci dla specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych poszczególnych poziomów. Przedstawiono tak¿e wymagania kwalifikacyjne, jakie musz¹ spe³niæ ratownicy pe³ni¹cy konkretne funkcje
w grupie. Czwarty rozdzia³ dotyczy Jastrzêbia-Zdroju. Przybli¿ona zasta³a charakterystyka miasta oraz struktura organizacyjna ochrony przeciwpo¿arowej na tym
obszarze. Dalsza czêœæ tego rozdzia³u to opis realizacji ³¹cznoœci na terenie funkcjonowania Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Jastrzêbiu-Zdroju. Przedstawiona zosta³a organizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego bêd¹cego czêœci¹ Zintegrowanego Stanowiska Kierowania. Opisane
zosta³y œrodki ³¹cznoœci przewodowej i bezprzewodowej wraz z ich charakterystyk¹ techniczn¹. Zaprezentowano warunki instalacyjne zespo³ów antenowych
oraz radiostacji bazowych. Przedstawione zosta³y podstawowe parametry techniczne radiotelefonów przewoŸnych i przenoœnych stosowanych przez stra¿aków.
Wypracowana zosta³a tak¿e koncepcja modernizacji i przebudowy systemu obecnie wykorzystywanego. Zaproponowano stopniow¹ migracjê, z wykorzystaniem
istniej¹cej w Jastrzêbiu-Zdroju infrastruktury budowlanej, do systemu ³¹cznoœci
cyfrowej pracuj¹cego w standardzie DMR, co pozwoli³oby na roz³o¿enie kosztów
inwestycji na wiele lat. Przedstawiono tak¿e podstawowe zalety wynikaj¹ce
z wprowadzenia proponowanego rozwi¹zania.
W pi¹tym rozdziale pracy przybli¿ono ogóln¹ charakterystykê oraz specyfikê
funkcjonowania Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Jastrzêbie-Zdrój. Szerzej opisano zagadnienia dotycz¹c systemu ³¹cznoœci stanowi¹cego
wyposa¿enie tej grupy. Scharakteryzowano zasadê jego dzia³ania oraz mo¿liwoœci, jakie oferuje w chwili obecnej. Odniesiono to do zadañ stawianych ratownikom tej grupy podczas prowadzenia dzia³añ poszukiwawczych w terenie. Przedstawiono tak¿e podstawowe parametry techniczne komponentów opisywanego
systemu ³¹cznoœci. W ostatniej czêœci tego rozdzia³u zaprezentowano wypracowan¹ koncepcjê zmian usprawniaj¹cych funkcjonowanie systemów ³¹cznoœci
bêd¹cych w dyspozycji Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Jastrzêbie-Zdrój. Przedstawiono mo¿liwoœci dalszej rozbudowy opisywanego systemu wraz ze zmianami konfiguracji, których wprowadzenie przynios³oby pozytywny skutek zwi¹zany ze wzrostem mo¿liwoœci i lepszym wykorzystaniem
potencja³u obecnej konfiguracji. Pod uwagê wziêto nie tylko zmiany techniczne
w zakresie wyposa¿enia samochodu VW Crafter, ale i mo¿liwoœci, jakie posiadaj¹
inne pojazdy bêd¹ce w dyspozycji grupy, w szczególnoœci te o najlepszych
w³aœciwoœciach poruszania siê w terenie.

Remigiusz £UCKI
promotor: bryg. dr in¿. Waldemar Jaskó³owski

Badanie i analiza porównawcza palnoœci
wybranych kompozytów mineralno-polimerowych
Istot¹ pracy by³o znalezienie odpowiedzi na temat wp³ywu modyfikacji chemicznej wybranego tworzywa sztucznego (tj. polietylenu) przy u¿yciu jednego ze
œrodków unieplniaj¹cych, na przyk³adzie wermikulitu. G³ówny nacisk po³o¿ono
na wykonanie szeregu badañ eksperymentalnych. Dziêki ich wynikom i wysnutym na ich podstawie wnioskom, mo¿na by³o sformu³owaæ odpowiedŸ na pytanie, jaki wp³yw na bezpieczeñstwo po¿arowe ma wczeœniej okreœlona modyfikacja chemiczna.
Praca sk³ada siê z dwóch czêœci: przegl¹du literaturowego oraz czêœci badawczej.
Tworzywa sztuczne oraz ich wykorzystanie z dnia na dzieñ zyskuj¹ na popularnoœci. Mog¹ byæ klasyfikowane na dwa sposoby, mo¿emy wyró¿niæ klasyfikacjê
chemiczn¹ (tworzywa naturalne modyfikowane i syntetyczne) i technologiczn¹
(elastomery i plastomery). Polimery mog¹ powstaæ w wyniku: polimeryzacji addycyjnej, polimeryzacji stopniowej i polikondensacji. Ich g³ównymi zaletami s¹
ma³a gêstoœæ i wytrzyma³oœæ mechaniczna, zaœ najwiêksz¹ wad¹ – niska odpornoœæ cieplna, a co za tym idzie ³atwopalnoœæ. Na zapalnoœæ tworzyw sztucznych
ma wp³yw ich struktura, w³aœciwoœci cieplne oraz temperatura. Gdy ju¿ dojdzie
do zapalenia tworzyw sztucznych, mamy do czynienia z szeregiem wieloetapowych reakcji egzotermicznych oraz przemian fazowych. Cech¹ charakterystyczn¹ procesu spalania tworzyw jest jego trójetapowoœæ. W trakcie ogrzewania
materia³u polimerowego dochodzi do topnienia i zmiêknienia tworzywa. Nastêpnie zachodzi rozk³ad termiczny prowadz¹cy do zmian w chemicznej strukturze
materia³u na drodze procesów destrukcji, degradacji i depolimeryzacji, a tak¿e
zmian fizycznych stanu skupienia. Rozk³ad termiczny mo¿e doprowadziæ do samozap³onu lub, gdy pojawi siê zewnêtrzny bodziec energetyczny, do zap³onu
materia³u polimerowego. Du¿ym problemem wspó³towarzysz¹cym procesowi
spalania tworzyw sztucznych jest pojawienie siê toksycznych produktów rozk³adu termicznego, bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego.
W zwi¹zku z powy¿szym bardzo istotne jest ci¹g³e poszukiwanie œrodków zmniejszaj¹cych palnoœæ tworzyw sztucznych. Aby ograniczyæ palnoœæ polimerów, mo¿emy mieszaæ palne polimery z trudnozapalnymi lub z mineralnymi nape³niaczami, dodawaæ antypireny oraz przetwarzaæ polimery w stanie stopionym.
W ogólny sposób, metody ograniczania palnoœci mo¿emy podzieliæ na fizyczne
i chemiczne. Wœród fizycznych mo¿emy wyró¿niæ: och³odzenie strefy spalania,
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ograniczenie dop³ywu ciep³a czy tworzenie warstwy karbonizowanej. Sposoby
chemiczne opieraj¹ siê na zmianach budowy ³añcuchów polimerowych oraz
wprowadzeniu antypirenów. Antypireny umo¿liwiaj¹ organicznie emisji toksyn,
utrudniaj¹ zap³on, hamuj¹ cykl palenia oraz pozwalaj¹ na u¿ytkowanie wyrobów
w podwy¿szonych temperaturach. Ich mechanizm dzia³ania ma przebieg m.in.
w mechanizmach rozcieñczania polimeru, obni¿ania temperatury p³omieni,
wi¹zania wolnych rodników oraz modyfikowania ³añcucha polimeru. Ze wzglêdu na sposób wprowadzenia, wyró¿niamy antypireny reaktywne i addytywne.
Wœród œrodków unieplaniaj¹cyh bêd¹cych najczêœciej w u¿yciu mo¿emy wyró¿niæ antypireny halogenowe, zwi¹zki fosforowe, nape³niacze mineralne, a tak¿e
nanokompozyty. Dobór w³aœciwego œrodka unieplaniaj¹cego wp³ywa na rozwój
licznych metod badawczych s³u¿¹cych ocenie ich efektywnoœci. Wœród metod
badawczych odnajdziemy m.in. metodê wskaŸnika tlenowego, pomiary przy u¿yciu kalorymetra sto¿kowego, badania termowizyjne, wyznaczanie temperatury
zap³onu i samozap³onu czy innowacyjne techniki komputerowego projektowania i analizowania przebiegu spalania polimerów.
Drug¹ czêœæ pracy poœwiêcono analizie przeprowadzonych metod badawczych oraz jej wynikom. Zaczynêto od opisu próbek materia³u badawczego, gdzie
do badañ eksperymentalnych zosta³y u¿yte próbki polietylenu niemodyfikowanego oraz modyfikowanego nape³niaczem mineralnym – wermikulitem o ró¿nym stopniu jego stê¿enia, tj. 5%, 10%, 20%, 30%. Nastêpnie spoœród metod badawczych maj¹cych na celu oszacowanie wp³ywu modyfikacji chemicznej
polietylenu przy u¿yciu wermikulitu, opisano cztery wybrane, a mianowicie: oznaczenie zapalnoœci metod¹ wskaŸnika tlenowego, oznaczenie ciep³a spalania
w bombie kalorymetrycznej, oznaczenie temperatury zapalenia tworzyw sztucznych oraz badanie termograwimetryczne. Wszystkie badania i parametry ich
przebiegu by³y zgodne z wytycznymi zwartymi w konkretnych dla danego
rodzaju badania normach.
Wwyniki pomiarów i wielkoœci charakterystyczne zestawiono w postaci tabel
i wykresów. Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹ na pewien kierunek
zmian parametrów po¿arowych badanych próbek tworzywa sztucznego. Wartoœæ
wskaŸnika tlenowego ulega zwiêkszeniu wraz ze stopniem modyfikacji wermikulitem polietylenu, co sprzyja ich u¿ytkowaniu w podwy¿szonych temperaturach.
Ciep³o spalania, wraz ze wzrostem modyfikacji chemicznej, maleje, co daje efekt
w postaci mniejszej iloœci wygenerowanego ciep³a. Temperatura zap³onu tworzyw sztucznych przewy¿sza 400°C, co daje szanse na wykorzystanie modyfikowanych materia³ów jako np. materia³y wykoñczeniowe. Z kolei badanie termograwimetryczne wskaza³o na wzrost termostabilnoœci próbek wraz ze wzrostem
stopnia nape³nienia wermikulitem badanego tworzywa sztucznego, tj. polietylenu. Reasumuj¹c, badany œrodek daje alternatywê do zwiêkszania odpornoœci na
ogieñ tworzyw sztucznych, lecz z drugiej strony wskazuje na fakt przeprowadzenie dodatkowych, specjalistycznych badañ.

Sebastian ŒWI¥DER
promotor: bryg. dr in¿. Barbara Oœci³owska

Badanie emisji gazów toksycznych podczas
rozk³adu termicznego paneli pod³ogowych
klasy 23
Celem pracy by³o okreœlenie czy i w jaki sposób wzrost strumienia ciep³a padaj¹cego na próbkê wp³ywa na emisjê gazów toksycznych. Problem, jaki zosta³
postawiony do rozwi¹zania, to: okreœlenie jakoœciowej i iloœciowej emisji gazów
toksycznych.
Badaniu poddane zosta³y panele pod³ogowe klasy 23 dwóch producentów:
Kronpol i Classen. Temat pracy zosta³ wybrany na podstawie danych literaturowych, które mówi¹, ¿e wiêkszoœæ ludzi w po¿arze ginie od zatrucia dymem. Materia³ do badañ zosta³ wybrany ze wzglêdu na to, ¿e panele pod³ogowe s¹ coraz
chêtniej wykorzystywane jako wykoñczenie pod³óg w domach i budynkach u¿ytecznoœci publicznej.
Praca zosta³a podzielona na dwie czêœci – teoretyczn¹ i badawcz¹, w sumie
cztery rozdzia³y.
Pierwszy rozdzia³, to najwa¿niejsze informacje o materiale badawczym, jakimi s¹ panele pod³ogowe oraz o ich klasyfikacja. Przedstawiono i opisano poszczególne elementy budowy panelu pod³ogowego. Wymieniono i scharakteryzowano
klasy u¿ywalnoœci i klasê œcieralnoœci paneli pod³ogowych.
W drugim rozdziale zawarto informacje o podstawowym sk³adniku paneli
pod³ogowych, czyli o drewnie – jego budowie, w³aœciwoœciach fizycznych i sk³adzie chemicznym.
Trzeci rozdzia³ poœwiêcony zosta³ warunkom, jakie musz¹ zostaæ spe³nione,
aby mog³o dojœæ do zjawiska spalania, które wystêpuje zawsze, jeœli mówimy
o po¿arze pomieszczenia. Opisano spalanie bezp³omieniowe i p³omieniowe.
Przedstawiono i objaœniono poszczególne fazy rozwoju po¿aru pomieszczenia.
Znalaz³y siê tu równie¿ informacje o mechanizmie spalania drewna.
W czwartym rozdziale scharakteryzowano najczêœciej wystêpuj¹ce gazy wydzielaj¹ce siê podczas po¿arów. Do tych gazów zalicza siê: tlenek wêgla, dwutlenek azotu, cyjanowodór, amoniak, siarkowodór. Wymienione zosta³y równie¿
inne czynniki, jakie zagra¿aj¹ ludziom w po¿arze takie, jak: promieniowanie cieplne, wysoka temperatura, ograniczenie zasiêgu widzialnoœci oraz zmniejszenie
zawartoœci tlenu w powietrzu. W tym rozdziale zawarto równie¿ podstawowe informacje na temat pierwszej pomocy osobom zatrutym przez dym po¿arowy.
Piaty rozdzia³, który rozpoczyna czêœæ, to szczegó³owo opisana metodyka badawcza wraz ze stanowiskiem badawczym. Wymieniono i scharakteryzowano
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elementy stanowiska badawczego, takie jak: komora spalania, komora pomiarowa, uk³ad do pomiaru stê¿enia gazów, uk³ad do pomiaru temperatury, promienniki czy panel kontrolno-steruj¹cy. W tym rozdziale znalaz³y siê równie¿ najwa¿niejsze informacje o materiale badawczym, jakie do³¹czy³ do produktu
producent Kronpol i Classen.
W rozdziale szóstym zawarto podstawowe informacje o ka¿dej z serii i ka¿dej
z prób przeprowadzonych w czasie badañ. Opisano, w jakich warunkach i z jakimi za³o¿eniami przeprowadzona zosta³a ka¿da seria. Umieszczono równie¿ wykresy zale¿noœci pomiêdzy czasem badania, a temperatur¹ i wydzielaniem siê gazów. Takie wykresy zosta³y stworzone dla ka¿dej z prób i dla ka¿dego
z wydzielaj¹cych siê gazów, jakimi by³y tlenek wêgla i tlenek azotu.
Siódmy rozdzia³ to analiza otrzymanych wyników. Wyniki zosta³y zebrane
z ka¿dej z serii i przedstawione w formie tabelarycznej. W tym rozdziale umieszczono zdjêcia paneli pod³ogowych oby producentów po przeprowadzonych
badaniach.
Ósmy rozdzia³ poœwiêcono wnioskom wyci¹gniêtych na podstawie otrzymanych wyników.
Do najwa¿niejszych wniosków, jakie zosta³y sformu³owane po analizie otrzymanych wyników mo¿na zaliczyæ:
l
wraz ze wzrostem gêstoœci promieniowania padaj¹cego na próbkê roœnie szybkoœæ wydzielania siê gazów,
l
podczas badañ jedynymi wydzielaj¹cymi siê gazami by³y tlenek wêgla i tlenek
azotu,
l
gazem, który wydziela³ siê w najwiêkszych iloœciach i najszybciej w ka¿dej
z prób by³ tlenek wêgla,
l
wydzielania siê gazów nastêpowa³o w momencie osi¹gniecia przez próbkê
temperatury ok. 250-300°C.

Kamil WLECIA£
promotor: bryg. dr Barbara Oœci³owska

Badanie emisji gazów toksycznych podczas
rozk³adu termicznego paneli pod³ogowych
klasy 22
G³ównym celem pracy by³a analiza iloœciowa i jakoœciowa emisji gazów, w zale¿noœci od gêstoœci mocy promieniowania oddzia³uj¹cego na panele pod³ogowe
oraz porównanie emisji gazów z próbek dwóch ró¿nych producentów paneli.
W badaniach wykorzystano panele klasy 22, przeznaczone szczególnie do pomieszczeñ mieszkalnych o œrednim natê¿eniu ruchu. Praca sk³ada siê z dwóch zasadniczych czêœci: teoretycznej i laboratoryjnej.
Teoretyczna czêœæ pracy sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów. Pierwszy rozdzia³ zosta³ poœwiêcony charakterystyce materia³ów budowlanych wykonanych z drewna i materia³ów drewnopochodnych. Przedstawiono ogólny podzia³ materia³ów
budowlanych, a tak¿e omówiono klasyfikacjê materia³ów budowlanych ze wzglêdu na reakcjê na ogieñ, zgodnie z norm¹ PN-EN 13501-1+A1:2010. Norma ta
zosta³a wprowadzona na potrzeby dyrektywy europejskiej, która zak³ada ujednolicenie w krajach Unii Europejskiej klasyfikacji materia³ów budowlanych. W kolejnych podrozdzia³ach opisano wybrane w³aœciwoœci drewna i materia³ów drewnopochodnych. W drugim rozdziale scharakteryzowano panele pod³ogowe.
Szczegó³owo przeanalizowano ich budowê, dok³adnie opisuj¹c poszczególne warstwy. Nastêpnie przedstawiono klasyfikacjê paneli pod³ogowych ze wzglêdu na
klasy œcieralnoœci i u¿ytecznoœci. Kolejny rozdzia³ pracy poœwiêcony zosta³ procesowi rozk³adu termicznego drewna i materia³ów lignocelulozowych. Szczegó³owo opisano poszczególne etapy rozk³adu termicznego drewna: dehydratacjê
wody, rozk³ad termiczny hemicelulozy, celulozy i ligniny. W nastêpnym rozdziale omówiono proces spalania drewna i materia³ów lignocelulozowych w œrodowisku po¿arowym. W interpretacji procesu spalania w warunkach po¿arowych
wykorzystuje siê „czworoœcian spalania”, który dok³adniej opisano w jednym
z podrozdzia³ów. Spalanie drewna mo¿na podzieliæ na trzy fazy: spalanie p³omieniowe, wspó³istnienie fazy p³omieniowej i bezp³omieniowej oraz spalanie
bezp³omieniowe. Szczegó³owy przebieg spalania drewna omówiony zosta³ w niniejszej pracy. Przy rozpatrywaniu procesu spalania materia³ów lignocelulozowych istotn¹ rolê odgrywa proces tlenia oraz zwêglania, dlatego zjawiska te
dok³adnie opisano w poszczególnych podrozdzia³ach. Ostatni rozdzia³ czêœci
teoretycznej pracy zosta³ poœwiêcony omówieniu zagro¿eñ dla zdrowia i ¿ycia ludzi w czasie po¿arów. W warunkach po¿arowych zagro¿eniem jest nie tylko du¿e
promieniowanie cieplne, ale tak¿e niedostatek tlenu oraz dym i toksyczne pro-
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dukty rozk³adu termicznego materia³ów palnych. Bardzo niebezpieczny jest tlenek wêgla, który jest bezbarwnym i bezwonnym gazem. Gaz ten wi¹¿e siê z hemoglobin¹, wskutek czego powstaje karboksyhemoglobina niezdolna do przenoszenia tlenu, co prowadzi do niedotlenienia organizmu. Oprócz tlenku wêgla
w czasie pirolizy materia³ów palnych wydziela siê wiele innych, równie niebezpiecznych gazów. Druga czêœæ pracy dotyczy badañ laboratoryjnych. Badania zosta³y wykonane w laboratorium Zak³adu Badania Przyczyn Po¿arów. Zak³ad ten
nale¿y do Katedry Podstaw Procesów Spalania, Wybuchu i Gaszenia w Szkole
G³ównej S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie. W badaniach wykorzystano próbki
paneli pod³ogowych klasy 22 o wymiarach 200 × 200 × 7 mm. Badano panele
pod³ogowe dwóch producentów. W czasie badania próbki poddano oddzia³ywaniu promieniowania o dwóch ró¿nych gêstoœciach mocy, tj.: 6,5 kW/m2
i 10 kW/m2. Dla ka¿dej z wy¿ej wymienionych gêstoœci mocy promieniowania
przeprowadzono ³¹cznie 6 prób (po trzy dla danego producenta paneli pod³ogowych). Badania przeprowadzono w czterech seriach. W pierwszej i drugiej serii
do badañ wykorzystano panele pod³ogowe firmy Classen, natomiast w serii
trzeciej i czwartej badaniom poddano panele firmy Krono Original.
W ramach badañ okreœlano stê¿enia gazów toksycznych powstaj¹cych podczas rozk³adu termicznego badanego materia³u oraz dokonywano pomiaru temperatury na powierzchni próbek.
Przeprowadzone badania pozwoli³y na okreœlenie jakoœciowej i iloœciowej
emisji gazów toksycznych wydzielaj¹cych siê podczas rozk³adu termicznego paneli pod³ogowych klasy 22. Po analizie wyników sformu³owano kilka zasadniczych wniosków. Badania pozwoli³y stwierdziæ, jaki wp³yw na emisjê gazów toksycznych podczas rozk³adu termicznego ma gêstoœæ mocy promieniowania.
Przy ekspozycji próbki na promieniowanie o wiêkszej mocy gazy toksyczne wydziela³y siê znacznie wczeœniej i w wiêkszych iloœciach. Podczas badañ w ka¿dej
próbie wydziela³ siê tlenek wêgla. Podczas rozk³adu termicznego paneli pod³ogowych jednego z producentów wydziela³ siê równie¿ w niewielkich iloœciach tlenek azotu. Przeprowadzone badania pozwoli³y zaobserwowaæ przy jakiej temperaturze powierzchni próbki zaczynaj¹ wydzielaæ siê toksyczne produkty
rozk³adu termicznego. Wyniki pomiaru temperatury oraz iloœci wydzielaj¹cych
siê gazów przedstawiono na wykresach w podrozdzia³ach dotycz¹cych
poszczególnych serii badañ.

Artur WYDRA
m³. bryg. dr in¿. Ma³gorzata Majder-£opatka

Analiza zagro¿eñ wystêpuj¹cych podczas po¿arów
paliw klasy I
W pracy, w oparciu o informacjê pozyskane z literatury i wykonane badanie
– skutku po¿aru powierzchniowego heksanu, dokonano analizy zagro¿eñ wystêpuj¹cych podczas po¿arów paliw klasy I.
Praca sk³ada siê z dwóch czêœci. W pierwszej czêœci:
– przedstawiono podzia³ paliw w zale¿noœci od temperatury zap³onu;
– scharakteryzowano w³aœciwoœci paliw klasy I z uwzglêdnieniem ich organicznego pochodzenia z ropy naftowej;
– przedstawiono budowê zbiorników do magazynowania du¿ych iloœci cieczy
palnych;
– omówiono techniczne systemy zabezpieczeñ stosowane w celu zabezpieczenia
procesu magazynowania;
– okreœlono zagro¿enia jakie stwarzaj¹ paliwa w ciek³ym stanie skupienia oraz
jako pary;
– opisano mechanizm spalania paliw p³ynnych;
– wyszczególniono dwa typy po¿arów paliw: po¿ar rozlewiska i po¿ar b³yskawiczny oraz opisano transfer ciep³a w cieczach palnych;
– okreœlono skutki oddzia³ywania promieniowania cieplnego na ludzi i infrastrukturê.
W drugiej czêœci pracy wytypowano reprezentatywne scenariusze zdarzeñ
awaryjnych. Przy wykorzystaniu programu komputerowego ALOHA 5.4.5.
okreœlono skutki po¿aru powierzchniowego cieczy w tacach o œrednicy 100, 200,
300, 400 i 600 m2. Okreœlono wp³yw œrednicy rozlewiska na zasiêgi stref niebezpiecznych, które zosta³y okreœlone wartoœci¹ progow¹ gêstoœci strumienia ciep³a.
Dodatkowo przeprowadzono badanie efektów fizycznych powsta³ych podczas
po¿aru powierzchniowego cieczy palnej w zbiorniku o œrednicy 600 mm.
Zarówno w symulacjach, jak i w badaniach jako paliwa klasy I u¿yto – heksan.
Wyniki symulacji s¹ jednoznaczne i wskaza³y, ¿e wzrost powierzchni rozlewiska w bardzo du¿ym stopniu wp³ywa na zasiêg poszczególnych stref oddzia³ywania strumienia cieplnego. Otrzymane wartoœci gêstoœci strumienia cieplnego dla
identycznych danych wejœciowych, po zmianach powierzchni po¿aru o 100 m2
zwiêksza³y siê ponad dwukrotnie. Uwaga ta dotyczy wszystkich trzech wartoœci
strumienia cieplnego, dla których przeprowadzono symulacje. Wraz ze wzrostem
intensywnoœci promieniowania cieplnego wzrasta³a równie¿ masowa szybkoœæ
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spalania i wysokoœæ p³omieni. Taka sytuacja stwarza dodatkowe zagro¿enia dla
otoczenia i akcji gaœniczej.
Po przeanalizowaniu zasiêgu stref niebezpiecznych, mo¿na stwierdziæ, ¿e nawet przy niewielkich po¿arach o powierzchni 100 m2 zagro¿enie mo¿e obejmowaæ swoim promieniem, np. s¹siednie zbiorniki, które mog¹ ulec zniszczeniu
i stwarzaæ zagro¿enia wtórne. W zwi¹zku z tym nale¿y stosowaæ techniczne systemy zabezpieczeñ maj¹ce na celu zarówno zapobieganie wyst¹pieniu zdarzenia
awaryjnego, jak i ochronê s¹siednich obiektów oraz zbiorników w przypadku,
gdy takie zdarzenie ju¿ nast¹pi³o.
Zgodnoœæ wyników uzyskanych w przeprowadzonym doœwiadczeniu z wynikami symulacji po¿arów i literatur¹ œwiadczy o poprawnoœci przeprowadzonego
doœwiadczenia. Na wartoœci uzyskane podczas badañ du¿y wp³yw mia³a pogoda.
Wp³yw warunków atmosferycznych na po¿ary powierzchniowe paliw widoczny
jest na odczytach z radiometrów i termopar. Z powodu porywistego wiatru, który
intensywnie rozprasza³ ciep³o, uszkodzeniu uleg³a waga, ograniczy³o to mo¿liwoœci dokonywania pomiaru ubytku masy. Niewielkie wartoœci gêstoœci strumienia cieplnego wynikaj¹ z ma³ej skali po¿aru. Zestawiaj¹c dane z doœwiadczenia
z wynikami scenariuszy po¿arów powierzchniowych, mo¿na wyci¹gn¹æ wnioski,
¿e przy doœwiadczeniu w wiêkszej skali wartoœci prawdopodobnie zwiêkszy³yby
siê.
Przy prowadzeniu akcji gaœniczej po¿arów powierzchniowych, w z³o¿onym
procesie podejmowania decyzji, nale¿y szczególnie braæ pod uwagê powierzchniê
rozlewiska i stabilnoœæ atmosferyczn¹, g³ównie prêdkoœæ wiatru.
Maj¹c na uwadze otrzymane wyniki podczas magazynowania paliw klasy I,
nale¿y d¹¿yæ do jak najmniejszej pojemnoœci zbiorników. Zmniejszenie objêtoœci
zbiorników wp³ynie na pomniejszenie zasiêgu stref promieniowania cieplnego
oraz intensywnoœci spalania podczas ewentualnych rozszczelnieñ i po¿arów. Dodatkowo nale¿y mieæ na uwadze zagro¿enia ze strony paliw i ich par dla organizmu ludzkiego. S¹ to zagro¿enia, które czêsto odk³adaj¹ siê w czasie, ale w koñcu
mog¹ powodowaæ zagro¿enie ¿ycia, podobnie jak silne promieniowanie cieplne.

Streszczenia prac dyplomowych,
które otrzyma³y ocenê bardzo dobr¹
na stacjonarnych studiach I stopnia,
na kierunku in¿ynieria bezpieczeñstwa
na Wydziale In¿ynierii Bezpieczeñstwa
Cywilnego w roku akademickim 2015/16

Sebastian BACH
promotor: bryg. dr hab. Marzena PÓ£KA, prof. SGSP

Analiza parametrów zapalnoœci i wybuchowoœci
wybranych py³ów przemys³owych
Py³y palne wykorzystywane w procesach technologicznych wielu przedsiêbiorstw nios¹ ze sob¹ du¿e zagro¿enie po¿arowe i wybuchowe. Tworzenie zalegaj¹cych warstw py³ów oraz ob³oków mo¿e doprowadziæ do po¿arów i/lub wybuchów. Kontakt z py³ami palnymi ma na co dzieñ wielu pracowników z bran¿y
metalurgii, obróbki drewna, poligrafii, przemys³u chemicznego, spo¿ywczego
i wielu innych. Wypadki z przesz³oœci dowodz¹, ¿e zagro¿enie powodowane
przez py³y palne jest szczególnie niebezpieczne. Zap³on i wybuchy py³ów mog¹
powodowaæ ogromne straty finansowe w przedsiêbiorstwach przemys³owych
oraz ofiary œmiertelne. Wybuchy py³ów s¹ na tyle szybkimi zjawiskami, wobec
których cz³owiek zazwyczaj nie jest w stanie odpowiednio siê zabezpieczyæ. Na
proces wybuchów py³ów palnych wp³ywa wiele czynników. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi: stopieñ rozdrobnienia, zawartoœæ wilgoci, a przede wszystkim sk³ad
chemiczny py³ów. Do g³ównych parametrów niezbêdnych do okreœlenia zapalnoœci i wybuchowoœci py³ów nale¿¹ miêdzy innymi: temperatura zap³onu warstwy (MTZW) lub ob³oku (MTZO), minimalna energia zap³onu py³u czy wartoœæ maksymalnego ciœnienia wybuchu i szybkoœæ narastania ciœnienia w czasie
rozwoju wybuchu. Zapisy norm, ustaw i dyrektyw nie s¹ jednak w stanie
zredukowaæ iloœæ zdarzeñ niebezpiecznych do zera.
Celem pracy dyplomowej by³o przeprowadzenie analizy wartoœci parametrów
zapalnoœci, w tym minimalnej temperatury zap³onu ob³oków i warstw oraz wybuchowoœci takich jak oznaczenie wartoœci dolnych granic wybuchowoœci ob³oków
py³ów i maksymalnego ciœnienia wybuchu. Praca obejmowa³a równie¿ przygotowanie próbek py³ów do badañ, oznaczenie wilgotnoœci i gêstoœci nasypowej. Przeprowadzone badania eksperymentalne wykonano na stanowiskach laboratoryjnych
w laboratorium zak³adu Teorii Procesów Spalania i Wybuchów w Szkole G³ównej
S³u¿by Po¿arniczej zgodnych z normami PN-EN 14034 oraz PN-EN 50281.
W czêœci literaturowej opisano definicje terminów zwi¹zanych z zapalnoœci¹
i wybuchowoœci¹ py³ów w celu wprowadzenia w tematykê pracy. Nastêpnie
przedstawiono podzia³ i klasyfikacjê py³ów. Bior¹c pod uwagê ró¿ne kryteria,
py³y podzielono ze wzglêdu na: pochodzenie, kszta³t, sposób wystêpowania
w warunkach przemys³owych, wielkoœæ rozmiaru cz¹steczek, ró¿norodnoœci ziaren. Ze wzglêdu na wybuchowoœæ py³y klasyfikuje siê w czterech klasach: kategoria 0 – py³y niewybuchowe, kategoria 1 – py³y s³abo wybuchowe, kategoria
2 – py³y wybuchowe oraz kategoria 3 – py³y bardzo silnie wybuchowe.
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Wiêkszoœæ py³ów przemys³owych, przy odpowiednim rozdrobnieniu i koncentracji w powietrzu oraz odpowiednim Ÿródle, mo¿e tworzyæ atmosfery wybuchowe. Je¿eli dojdzie do zainicjowania zap³onu mieszaniny wybuchowej, wówczas ma miejsce wybuch, któremu towarzyszy fala ciœnienia oraz
przemieszczaj¹cy siê za ni¹ p³omieñ. Przep³yw gazów za fal¹ ciœnienia unosi py³y
osiad³e, powoduj¹c przenoszenie wybuchu na znaczne odleg³oœci. Zagro¿enie po¿arowe oraz wybuchowe zwi¹zane jest z gromadzeniem siê py³ów w warstwach
oraz dostêpnoœci¹ bodŸca energetycznego w otoczeniu py³u co prowadzi do po¿aru lub wybuchu. Zasadnicza ró¿nica miêdzy po¿arami, a wybuchami polega na
dynamice ruchu gazów.
Profilaktyka w ochronie przed wybuchami skupia siê na ci¹g³ej kontroli
maj¹cej na celu przestrzeganie przepisów na stanowiskach pracy. Sposobem na
zredukowanie wystêpowania wybuchów jest wprowadzenie automatycznych
uk³adów kontroli, sygnalizacji i sterowania oraz stosowanie odpowiednich zabezpieczeñ przeciwwybuchowych. Zabezpieczenia przeciwwybuchowe mo¿na
podzieliæ na nastêpuj¹ce grupy: dekompresje. t³umienie wybuchu, izolowanie
chronionej objêtoœci, bezp³omieniowe uwolnienie ciœnienia wybuchu.
W czêœci eksperymentalnej opisano badane py³y przemys³owe bêd¹ce pó³produktami œrodków czyszcz¹cych. Przeprowadzono badania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami PN-EN 14034 oraz PN-EN 50281.
Na podstawie przeprowadzonych badañ, mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce
wnioski. Badane py³y posiada³y ma³¹ dynamik¹ przyrostu ciœnienia w czasie
(dp/dt) oraz stosunkowo ma³¹ wartoœæ Pmax, nale¿y zakwalifikowaæ je do py³ów
s³abo wybuchowych. Ze wzglêdu, ¿e s¹ to py³y palne nale¿y stosowaæ wszystkie
dostêpne metody œrodki zapobiegaj¹ce wybuchom py³ów. Pod wzglêdem wybuchowoœci py³ 2 wykazywa³ wy¿sze wskaŸniki wybuchowoœci ni¿ py³ 1. Pod wzglêdem zagro¿enia wybuchem badane py³y nale¿¹ do najni¿szej klasy wybuchowoœci Kst. Charakteryzuj¹ siê ma³¹ wartoœci¹ Kst, a oznacza to bardzo ma³¹
dynamikê wzrostu ciœnienia w czasie. W porównaniu do np. py³ów wêgla kamiennego czy drzewnego. Jednak oba py³y nale¿¹ do py³ów palnych gdy¿ Kst jest
wiêksze ni¿ zero. Bior¹c pod uwagê wartoœæ Pmax mo¿na stwierdziæ, ¿e wartoœæ
te s¹ stosunkowo niskie w porównaniu do typowych py³ów przemys³owych.
W celu niedopuszczenia do zap³onu warstwy od nagrzanej powierzchni py³ów
o gruboœci warstwy 12,5 mm nie mo¿na dopuœciæ do ogrzania tej powierzchni do
temperaturê 200°C.W zak³adach przemys³owych gdzie wystêpuj¹ badane py³y
trzeba zapobiegaæ tworzeniu siê warstw py³ów na gor¹cych powierzchniach oraz
ograniczaæ temperaturê urz¹dzeñ przemys³owych, na których powierzchni
których mo¿e gromadziæ siê py³.

Przemys³aw NADOLNY
promotor: kpt. dr in¿. Pawe³ Gromek

Definicyjne uwarunkowania formalne wypadków
zwi¹zanych z prac¹ a sprawnoœæ systemu
bezpieczeñstwa pracy w Polsce
Celem pracy by³a analiza definicyjnych uwarunkowañ formalnych wypadków zwi¹zanych z prac¹ oraz systemowych za³o¿eñ bezpieczeñstwa pracy w Polsce pod k¹tem okreœlenia w³aœciwych mechanizmów wp³ywu i potencja³u
wp³ywu. To równie¿ sformu³owanie na tej podstawie propozycji zmian legislacyjnych ukierunkowanych na podniesienie sprawnoœci systemu bezpieczeñstwa
pracy w Polsce. Problem badawczy przyj¹³ formê pytania: W jaki sposób definicyjne uwarunkowania formalne wypadków zwi¹zanych z prac¹ mog¹ wp³ywaæ na sprawnoœæ systemu bezpieczeñstwa pracy w Polsce?. Zosta³ on rozwi¹zany poprzez, kolejno, scharakteryzowanie uwarunkowañ formalnych wypadków zwi¹zanych
z prac¹ w Polsce, opracowanie sposobu okreœlania sprawnoœæ systemu bezpieczeñstwa pracy w Polsce, a tak¿e zbadanie potencja³u wp³ywu definicyjnych uwarunkowañ formalnych wypadków zwi¹zanych z prac¹ na sprawnoœæ systemu
bezpieczeñstwa pracy w Polsce.
W toku realizacji niniejszej pracy przeprowadzono analizê literatury przedmiotu oraz wykonano badanie metod¹ sonda¿u diagnostycznego, technik¹ ankiety z wykorzystaniem narzêdzia badawczego – kwestionariusza ankiety. Praca
zosta³a podzielona na trzy rozdzia³y. W rozdziale pierwszym scharakteryzowano
istotê definicyjnych uwarunkowañ formalnych wypadków zwi¹zanych z prac¹
Polsce na podstawie regulacji stanowionych przez organy ustawodawcze i s¹downicze. Dokonano równie¿ analizy uwarunkowañ formalnych definicji wypadku
przy pracy oraz wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy.
W rozdziale drugim opisano za³o¿enia systemowe bezpieczeñstwa pracy w Polsce
i mechanizmy sprawnoœci tak rozumianego dzia³ania zorganizowanego. Ponadto
zaproponowano metodê okreœlania sprawnoœci systemu bezpieczeñstwa pracy,
bazuj¹c¹ na uniwersalnych mechanizmach sprawnoœci dzia³ania zorganizowanego oraz na za³o¿eniach systemowych bezpieczeñstwa pracy w Polsce. W rozdziale
trzecim skupiono siê na barierach sprawnoœci systemu bezpieczeñstwa pracy
w Polsce wynikaj¹cych z definicyjnych uwarunkowañ formalnych wypadków
zwi¹zanych z prac¹. Opisano przy tym sposoby wp³ywu tych¿e barier na sprawnoœæ omawianego systemu, z jednoczesnym uwzglêdnieniem w³aœciwego potencja³u wp³ywu. Jako forma podsumowania rozwa¿añ sformu³owano propozycje
zmian legislacyjnych ukierunkowanych na podniesienie sprawnoœci systemu
bezpieczeñstwa pracy w Polsce.
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Podstaw¹ opracowania by³y wyniki analizy literatury przedmiotu, w tym
aktów prawnych i orzecznictwa s¹dowego, a tak¿e wyniki badañ ankietowych
przeprowadzonych wœród osób o kwalifikacjach specjalistów ds. bezpieczeñstwa
i higieny pracy, zwi¹zanych z t¹ bran¿¹ od co najmniej 10 lat, aktywnie w niej
pracuj¹cych i bior¹cych czynny udzia³ w postêpowaniach powypadkowych.
Wyniki pracy zosta³y ujête w poni¿szych wnioskach.
1. Podstaw¹ orzecznictwa o kwalifikacji wypadków zwi¹zanych z prac¹ (wypadku przy pracy, wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, wypadku
w drodze do/z pracy) s¹ polskie akty prawne w randze ustaw. Kwalifikacja ta
jest mo¿liwa, gdy analizowane zdarzenie wykazuje zgodnoœæ ze wszystkimi
czterema kryteriami zawartymi w legalnych definicjach (nag³oœæ, zwi¹zek
z prac¹, przyczyna zewnêtrza, uraz lub œmieræ).
2. Treœci definicji wypadków zwi¹zanych z prac¹ zosta³y sformu³owane w sposób, który mia³ zapewniæ ich uniwersalnoœæ i jasnoœæ odbioru. W praktyce
jednak zdarzaj¹ siê trudnoœci interpretacyjne, szczególnie w przypadkach cechuj¹cych siê nadzwyczaj osobliwymi okolicznoœciami.
3. Zmiany, jakim uleg³y sposoby rozumienia wspomnianych definicji, nie
wp³ynê³y znacz¹co na zmniejszenie trudnoœci interpretacyjnych uwarunkowañ formalnych. Zmiany te s¹ mo¿liwe i wzglêdnie po¿¹dane. Dobrze opracowane propozycje zmian legislacyjnych powinny cechowaæ siê rozwi¹zaniem istniej¹cych problemów bez generowania kolejnych.
4. System bezpieczeñstwa pracy w Polsce to zbiór uwarunkowañ prawnych
i podmiotów stanowi¹cych i utrzymuj¹cych stan rzeczywisty bezpieczeñstwa
w zak³adach pracy na terenie kraju. Podejœcie systemowe do bezpieczeñstwa
pracy w Polsce warunkuje ci¹g³e d¹¿enie do poprawy warunków pracy poprzez holistyczn¹ analizê wszystkich elementów systemu, relacji zachodz¹cych miêdzy nimi i celów tego systemu.
5. Sprawnoœæ dzia³ania systemu stanowi wyznacznik jakoœci dzia³añ podejmowanych przez elementy systemu. Zasadne jest kontrolowanie sprawnoœci
wszelkich przedmiotowych przedsiêwziêæ w celu okreœlenia zasad postêpowania i kontroli realizacji planów dzia³ania. Kontrola sprawnoœci powinna przebiegaæ wed³ug wczeœniej okreœlonych sposobów. Wysok¹ dok³adnoœci¹
i elastycznoœci¹ oceny cechuje siê sposób okreœlania sprawnoœci systemu bezpieczeñstwa pracy bazuj¹cy na mechanizmach sprawnego dzia³ania.
6. Definicyjne uwarunkowania formalne mog¹ stanowiæ bariery sprawnoœci systemu ochrony pracy w Polsce. Trudnoœci zwi¹zane z interpretacj¹ wszelkich
przes³anek mog¹ oddzia³ywaæ w sposób bezpoœredni lub poœredni na
dzia³ania podejmowane przez podmioty systemu bezpieczeñstwa pracy w Polsce.
7. Na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz doœwiadczeñ ekspertów mo¿na okreœliæ mechanizmy oraz potencja³ wp³ywu definicyjnych uwarunkowañ formalnych na determinanty sprawnoœci systemu bezpieczeñstwa pracy
w Polsce. Badania dowodz¹, ¿e wp³yw ten jest znacz¹cy dla funkcjonowania
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systemu i wi¹¿e siê z rozleg³ymi utrudnieniami ogó³u dzia³añ podejmowanych przez podmioty systemu.
8. W celu redukcji wp³ywu trudnoœci zwi¹zanych z interpretacj¹ definicji wypadków zwi¹zanych z prac¹ nale¿y podj¹æ w³aœciwe dzia³ania. Spoœród mo¿liwych rozwi¹zañ najbardziej skuteczne wydaj¹ siê byæ zmiany zapisów
prawnych jako próba usuniêcia problemu u jego Ÿród³a. Zmiany te nie powinny odbieraæ definicjom cech uniwersalnoœci i ³atwoœci odbioru, a w sposób
klarowny legalizowaæ przyjête zasady interpretacji wynikaj¹ce z przesz³ych
przypadków bêd¹cych przedmiotami spraw s¹dowych.
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Ocena ryzyka wynikaj¹cego z przewozu
wybranych substancji niebezpiecznych
Celem niniejszej pracy dyplomowej pozostawa³o okreœlenie poziomu ryzyka
wynikaj¹cego z przewozu drogowego substancji niebezpiecznych. Zamiarem autorki by³o te¿ przetestowanie proponowanej przez konsorcjum „Metodyki oceny
ryzyka na potrzeby systemu zarz¹dzania kryzysowego RP” i wskazanie jej innowacyjnoœci i funkcjonalnoœci oraz ewentualnych elementów wymagaj¹cych korekty. Mimo i¿ analiza przeprowadzona zosta³a na obszarze konkretnej jednostki
samorz¹du terytorialnego (w tym przypadku powiatu ¿ywieckiego), zastosowanie samej metodyki pozostaje uniwersalne a wnioski, które nasuwaj¹ siê po jej
przeprowadzeniu mo¿na traktowaæ jako indukcyjne stanowi¹ce wartoœæ dodan¹
pracy.
Problemem, który autorka podjê³a siê rozwi¹zaæ w niniejszym opracowaniu
jest wskazanie sposobu, dziêki któremu mo¿liwym jest szacowanie ryzyka wynikaj¹cego z przewozu materia³ów niebezpiecznych.
Autorka, chc¹c uzyskaæ odpowiedŸ na postawiony problem badawczy, korzysta³a z metod zarówno iloœciowych, jak i jakoœciowych. Spoœród jakoœciowych
wyró¿niæ nale¿y IDI (individual in-depth interview) – indywidualny wywiad
pog³êbiony, którego celem by³o dok³adne zg³êbienie i zrozumienie poruszanego
zagadnienia, a tak¿e poznanie obowi¹zuj¹cych procedur w przedmiotowym zakresie. Tego typu badania by³y prowadzone z udzia³em m.in. doradcy ds. bezpieczeñstwa przewozu towarów niebezpiecznych ADR, Pracownikami Wydzia³u
Zarz¹dzania Kryzysowego Powiatu ¯ywieckiego czy Stra¿akami Komendy Powiatowej PSP w ¯ywcu. Ponadto, prowadzono tzw. „desk research” bazuj¹c na
danych G³ównego Urzêdu Statystycznego czy Urzêdu Statystycznego w Katowicach. Zasadnicz¹ czêœæ pracy stanowi zaœ analiza, wykorzystuj¹c bowiem studium przypadku, dokonano jego podzia³u na kilka czêœci (elementów sk³adowych) i ka¿d¹ z nich rozpatrywano osobno, analizuj¹c dane wejœciowe.
W pracy przeprowadzono ocenê ryzyka wynikaj¹cego z rozszczelnienia cystern przewo¿¹cych substancje niebezpieczne. Rozpatrzono dwa przypadki – wybuch typu BLEVE (zdarzenie z LPG) oraz toksyczne uwolnienie amoniaku. Ich
wybór nie pozostawa³ dzie³em przypadku. Rynek paliw p³ynnych stanowi bowiem jeden z najprê¿niej rozwijaj¹cych siê sektorów gospodarki kraju. Na szerok¹ skalê wykorzystywany jest m.in. w „gospodarstwach domowych do gotowania, ogrzewania i oœwietlania, a tak¿e w przemyœle budowlanym, metalowym,
tekstylnym czy ceramicznym”.
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£¹czna konsumpcja LPG w Polsce (dane na 2014 rok) wynosi³a 2200 tys. ton,
œwiadczy to o wzroœcie o 2,3% w stosunku do wielkoœci konsumpcji w poprzednim roku kalendarzowym. Dlatego te¿, pierwsz¹ z analizowanych substancji
jest mieszanina gazów propan-butan. O wyborze amoniaku przes¹dzi³ pragmatyzm poznawczy. Autorka pragnê³a sporz¹dziæ analizê dla substancji, która jest
wykorzystywana na analizowanym przez ni¹ obszarze. Co za tym idzie, niebezpieczeñstwo rozszczelnienia cysterny przewo¿¹cego tê substancjê jest realnym
zagro¿eniem.
Dokonywana analiza stanowi³a proces wieloetapowy, przy czym, ka¿dy z nich
pozostawa³ jednakowo wa¿ny. Niedoszacowanie wagi któregoœ i niedok³adnoœæ
przy jego przeprowadzaniu, b¹dŸ rozbie¿noœci wynikaj¹ce z ró¿nego pojmowania
danego zagadnienia skutkowaæ mog³y zaburzonym wynikiem ca³ego modelowania. Dlatego te¿ istotnym by³o, aby na samym pocz¹tku ujednoliæ nomenklaturê
i okreœliæ kolejnoœæ oraz „zawartoœæ” wszystkich elementów procesu, które winny byæ przeprowadzone. Dok³adne opisy nara¿onego terenu oraz kontekstu
wyst¹pienia danego zdarzenia pozwoli³y na lepsz¹ charakterystykê wystêpuj¹cego zagro¿enia. Dziêki temu zabiegowi ³atwiej by³o przeprowadzaæ dalsze
kroki analizy. W opracowaniu korzystano równie¿ z wytycznych zawartych
w publikacjach holenderskiej organizacji TNO, tzw. „coloured books”.
Przy dokonywaniu analizy ryzyka pos³u¿ono siê programami modeluj¹cymi
zagro¿enie, jak np. Aloha®. Skutkowa³o to usprawnieniem ca³ego procesu oraz
da³o pe³niejszy obraz sposobu rozprzestrzeniania siê zagro¿enia dziêki mo¿liwoœci geolokalizacji. Nale¿a³o jednak braæ pod uwagê ograniczenia, jakie wynikaj¹
z niedoskona³oœci takich programów (np. limitowanie czasu wycieku czy nie uwzglêdnianie sposobu ukszta³towania terenu), gdy¿ te mog³y znacz¹co wp³ywaæ na
wynik ca³ej analizy.
Przy ocenie skutków „Metodyka..” da³a mo¿liwoœæ wyboru (b¹dŸ samodzielnego
definiowania) tych¿e kategorii skutków, które z punktu widzenia decydenta mog¹
wyst¹piæ (np. ofiary œmiertelne, ewakuowani, straty w œrodowisku). Zabieg ten pozwoli³ na „dopasowanie” analizy do specyfiki terenu na którym by³a przeprowadzana. Dziêki temu mo¿liwe by³o dok³adniejsze oszacowanie skutków danego zdarzenia. Wskazanie wartoœci liczbowej prawdopodobieñstwa wyst¹pienia danego
skutku, je¿eli nie istniej¹ ¿adne bazy danych historycznych zdarzenia, stanowi³y wyzwanie dla decydenta. W takim przypadku nieocenion¹ okaza³a siê metoda ekspercka. Bowiem w takim przypadku uwzglêdniono nie tylko „fizyczne zabezpieczenia”,
lecz równie¿ np. œwiadomoœæ mieszkañców. Im wiêksza ona by³a, tym prawdopodobieñstwo np. zatrucia toksycznym gazem pozostawa³o mniejsze. Przedstawienie
poziomu ryzyk danych scenariuszy zdarzeñ w wersji graficznej (na matrycy ryzyka)
pozwoli³o na szybk¹ analizê porównawcz¹. Dziêki temu decydent bêdzie móg³
podj¹æ adekwatne dla ka¿dego z nich sposoby jego ograniczenia (np. poprzez zakup
dodatkowego sprzêtu do ratownictwa chemicznego – minimalizacja skutków, b¹dŸ
wyznaczenie innych tras przewozu – ograniczenie prawdopodobieñstwa).
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„Metodyka…” pozostaje prób¹ stworzenia sposobu szacowania ryzyka na ka¿dym szczeblu administracyjnym. Analiza przeprowadzona w niniejszej pracy
wskaza³a, i¿ jest ona u¿yteczna dla szczebla powiatowego. Ryzyko wynikaj¹ce
z przewozu substancji niebezpiecznych na terenie powiatu ¿ywieckiego sklasyfikowane zosta³o jako „œrednie”.
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