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Kon cepc ja ochrony in fras truktu ry kry tyczn ej
na lata 2015-2017

The Con cept of Cri tic al In fras tructu re Pro tect ion
for the Years 2015-2017

Stre sz cze nie

W ar ty ku le za pre zen towa no kon ce pcjê ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej na lata 
2015-2017 wy ni kaj¹c¹ z aktu a li za cji Na ro do we go Pro gra mu Ochro ny In fra stru ktu -
ry Kry ty cz nej, jak rów nie¿ za kres zmian pra wnych maj¹cych bez po œred ni wp³yw
na  pro ble maty kê in fra stru ktu ry kry ty cz nej. Pre zen to wa na dys ku sja sta no wi
pok³osie zmian w za kre sie kie ro wa nia dzia³ami ad mi ni stra cji rz¹do wej maj¹cych
klu czo we zna cze nie z per spe kty wy za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa fun kcjo no wa nia
in fra stru ktu ry kry ty cz nej.

S³owa klu czowe: Na rod owy Pro gram Ochrony In fras truktu ry Kry tyczn ej,
in fras truktu ra kry tyczna kon cepc ja ochrony, ak tua liza cja, dzia³y ad min ist racji
rz¹do wej, wi zja Rady Mi nistrów

Summary

The ar ticle pre sents the con cept of cri tic al in fras tructu re pro tect ion for the years
2015-2017 re sult ing from the updat ing of the Na tion al Pro gram for Cri tic al
In fras tructu re Pro tect ion, as well as a ran ge of le gal so lut ions that have a direct
im pact on cri tic al in fras tructu re. Di scuss ed so lut ions are the afterm ath of chan ges in 
the ma nag eme nt of govern ment ad min ist ration of key im port ance from the
per spect ive of en sur ing the protection of the critical infrastructure.

Keywords: Na tion al Pro gram for Cri tic al In fras tructu re Pro tect ion, cri tic al
in fras tructu re, con cept of pro tect ion, update, de partm ents of govern ment, the
vi sion of Co unc il of Mi nis ters



Wpro wad zenie

Wspó³cze s na kon ce p cja ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej opie ra siê na
za³o¿e niu, i¿ ta jest rea li zo wa na w ra mach sy ste mu zarz¹dza nia kry zy so we go.
Szcze gó³owe za da nia z za kre su ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej okre œla usta wa 
z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym1. Nad mie nio ny akt pra w ny, na -
zy wa ny ustaw¹-matk¹ w ob sza rze zarz¹dza nia kry zy so we go, kon sta tu je, i¿ wi zjê
Rady Mi ni strów w za kre sie ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej (OIK) w Pol sce
okre œla Na ro do wy Pro gram Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej (NPOIK). Pro -
gram ten przy go to wu je Dy re ktor Rz¹do we go Cen trum Bez pie cze ñ stwa (Dy re k -
tor RCB) we wspó³pra cy z mi ni stra mi i kie row ni ka mi urzê dów cen tra l nych
odpo wie dzial ny mi za sy ste my in fra stru ktu ry kry ty cz nej (sy ste my IK) oraz z mi -
ni stra mi w³aœci wy mi w spra wach bez pie cze ñ stwa na ro do we go. Wer sja pro gra -
mu, przy go to wa na w 2011 roku, opa trzo na zo sta³a w ca³oœci kla u zul¹ za strze ¿o -
ne, to te¿ pie r wsza po wszech nie do stê p na wer sja uj rza³a œwiat³o dzien ne w 2013
roku. Na ro do wy Pro gram Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej na lata 2013-2015, 
w li sto pa dzie 2015 r., zgod nie z dwu le t nim cza so kre sem pla no wa nia, zo sta³ za -
ktua lizo wa ny, Jego bie¿¹ca wer sja do ty czy pre zen ta cji prio ry te tów, ce lów, wy ma -
gañ i stan dar dów na lata 2015-2017. Rów no cze œ nie li sto pad 2015 r. wy da je siê byæ 
prze³omo wy dla kon ce pcji ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej z in nych po wo -
dów. Za przy siê ¿e nie nowo utwo rzo ne go rz¹du oraz imp le men ta cja usta wy z 17 li -
sto pa da 2015 r. o zmia nie usta wy o dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej oraz nie któ -
rych in nych ustaw2 wpro wa dza zmia ny w za kre sie odpo wie dzial no œci wy bra nych 
mi ni strów odpo wie dzia l nych za sy ste my in fra stru ktu ry kry ty cz nej. Pre zen ta cja
zmian za wa r tych w Na ro do wym Pro gra mie Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej, 
jak rów nie¿ wska za nie klu czo wych zmian wy ni kaj¹cych ze zmia nie usta wy o d -
zia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej, sta no wi¹ przed miot zain te re so wañ po szcze gó l -
nych czê œci roz wa ¿añ. 

1. Pod sta wy pra w ne w za kre sie ochro ny in fra stru ktu ry
kry ty cz nej

Pro ble ma ty ka in fra stru ktu ry kry ty cz nej i jej ochro ny zna laz³a swo je od zwier -
cied le nie w za pi sach usta wy z 26 kwie t nia 2007 r.3 Pre cy zu je ona pod sta wo we de -
fi ni cje w za kre sie ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej, cel two rze nia Na ro do we go
Pro gra mu Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej, za sa dy wy zna cza nia krajo wej
i eu ro pe j skiej in fra stru ktu ry kry ty cz nej, jak rów nie¿ za da nia w za kre sie ochro ny
in fra stru ktu ry kry ty cz nej. Za da nia te, obe j muj¹:
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1  Usta wa z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym (DzU z 2007 r., nr 89, poz. 590; z 2013 r.
poz. 1166; z 2015 r. poz. 1485).

2  Usta wa z 19 li sto pa da 2015 r. o zmia nie usta wy o dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej oraz nie któ -
rych in nych ustaw (DzU z 2015 r., poz. 1960).

3  Usta wa z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu…, op. cit. 



l gro ma dze nie i prze twa rza nie in fo r ma cji do tycz¹cych za gro ¿eñ in fra stru ktu ry 
kry ty cz nej,

l opra co wy wa nie i wdra ¿a nie pro ce dur na wy pa dek wyst¹pie nia za gro ¿eñ in -
fra stru ktu ry kry ty cz nej,

l od twa rza nie in fra stru ktu ry kry ty cz nej,
l wspó³pra cê miê dzy ad mi ni stracj¹ pu b liczn¹ a w³aœci cie la mi oraz po sia da cza -

mi sa mo ist ny mi i za le ¿ ny mi obie któw, in sta la cji lub urz¹dzeñ in fra stru ktu ry
kry ty cz nej w za kre sie jej ochro ny

4
.

Poza wy mie nio ny mi ele men ta mi, usta wa spre cy zo wa³a rów nie¿ obo wi¹zki
ope ra to rów in fra stru ktu ry kry ty cz nej po le gaj¹ce na ochro nie in fra stru ktu ry po -
przez przy go to wa nie i wdro ¿e nie pla nów ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej, a ta -
k ¿e utrzy ma nie w³as nych sy ste mów re ze r wo wych, któ re za pe w niaj¹ bez pie cze ñ -
stwo i pod trzymanie fun kcjo nowania in fra stru ktu ry do cza su jej pe³nego
od two rze nia. Rów no cze œ nie w ra mach imp le men ta cji wy ma gañ dy re kty wy Rady
Eu ro py5, usta wa zo bo wi¹za³a ty ch ¿e ope ra to rów in fra stru ktu ry kry ty cz nej do
wy zna cze nia oso by odpo wie dzia l nej za utrzy ma nie kon ta któw z pod mio ta mi
w³aœci wy mi w za kre sie ochrony infrastruktury krytycznej. 

Obo wi¹zki w za kre sie dzia³añ na rzecz in fra stru ktu ry kry ty cz nej zde fi nio wa -
no rów nie¿ w od nie sie niu do Dy re kto ra RCB oraz mi ni strów odpo wie dzia l nych
za sy ste my in fra stru ktu ry kry ty cz nej oraz w³aœci wych w spra wach bez pie cze ñ -
stwa na ro do we go.

Nad mie nio na usta wa stwa rza de le gacje do roz wi¹zañ szcze gó³owych do -
tycz¹cych spo so bu re a li za cji obo wi¹zków i wspó³pra cy w za kre sie Na ro dowego
Pro gramu Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej przez or ga ny ad mi ni stra cji pu b li -
cz nej i s³u¿by odpo wie dzia l ne za bez pie cze ñ stwo na ro do we z ope ra to ra mi in fra -
stru ktu ry kry ty cz nej6, a ta k ¿e spo so bu two rze nia, aktu a li za cji oraz stru ktu ry pla -
nów ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej opra co wy wa nych przez ope ra to rów te j ¿e, 
wa run ków i try bu uz na nia spe³nie nia obo wi¹zku po sia da nia pla nu od po wia -
daj¹cego wy mo gom pla nu ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej7. 

Poza wy mie nio ny mi ele men ta mi do tycz¹cymi in fra stru ktu ry kry ty cz nej,
usta wa o zarz¹dza niu kry zy so wym, de fi niuj¹c stru ktu rê pla nów za rza dza nia kry -
zy so we go na po zio mie krajo wym, wo je wó dz kim, po wia to wym oraz gmin nym,
wska zu je, i¿ za wie raj¹ one8: 

Kon cepc ja ochrony in fras truktu ry kry tyczn ej na lata 2015-2017  9

4  Ibi dem, art. 6.
5  Dy re kty wa Rady Eu ro py 2008/114/WE z 8 grud nia 2008 r. w spra wie roz po zna wa nia i wy zna -

cza nia eu ro pe j skiej in fra stru ktu ry kry ty cz nej oraz oce ny po trzeb w za kre sie po pra wy jej ochro ny
(DzU UE., L 345, 23/12/2008 P. 0075-0082).

6  Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 30 kwie t nia 2010 r. w spra wie Na ro do we go Pro gra mu
Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej (DzU 2010 nr 83 poz. 541).

7  Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 30 kwie t nia 2010 r. w spra wie pla nów ochro ny in fra stru ktu ry
kry ty cz nej (DzU 2010 r. nr 83 poz. 542).

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



l cha ra kte ry stykê za gro ¿eñ i oce nê ry zy ka ich wyst¹pie nia, w tym tych, któ re
do tycz¹ in fra stru ktu ry kry ty cz nej,

l pro ce du ry re a li za cji za dañ z za kre su zarz¹dza nia kry zy so we go, w tym
zwi¹zane z ochron¹ in fra stru ktu ry kry ty cz nej,

l wy kaz in fra stru ktu ry kry ty cz nej zlo kali zo wa nej na te re nie wo je wó dz twa, po -
wia tu, gmi ny, dla któ rych przy goto wy wa ny jest plan zarz¹dza nia kry zy so we go,

l prio ry te ty w za kre sie ochro ny, a ta k ¿e od twa rza nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej.
Poza wy mie nion¹ ustaw¹ o zarz¹dza niu kry zy so wym i wy da ny mi na jej pod -

sta wie roz porz¹dze nia mi z 30 kwie t nia 2010 r., do aktów pra wnych bez po œred nio
tra ktuj¹cych o ochro nie in fra stru ktu ry kry ty cz nej za li czyæ na le ¿y:
1) Usta wê z 18 ma r ca 2010 r. o szcze gó l nych upra w nie niach mi ni stra w³aœci we -

go do spraw skar bu pa ñ stwa oraz ich wy ko ny wa niu w nie któ rych spó³kach
ka pi ta³owych lub gru pach ka pi ta³owych pro wadz¹cych dzia³al noœæ w se kto -
rach ene r gii ele ktry cz nej, ropy na fto wej oraz pa liw p³yn nych9,

2) Roz porz¹dze nie Pre ze sa Rady Mi ni strów z 14 li pca 2010 r. w spra wie pe³no -
mo c ni ka do spraw ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej

10
,

3) Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 3 grud nia 2015 r. w spra wie Pe³no mo c ni ka 
Rz¹du do spraw Stra te gi cz nej In fra stru ktu ry Ener ge ty cz nej

11
.

Pie r wszy z przy wo³anych aktów pra wnych sta no wi pra w ny typ dzia³añ na
rzecz za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa w sy ste mie za opa trze nia w ene r giê, su ro w ce
ener ge ty cz ne i pa li wa. Roz porz¹dze nie wy ko na w cze do dys ku to wa nej usta wy
okre œla szcze gó³owy tryb powo³ywa nia i odwo³ywa nia pe³no mo c ni ka do spraw
ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej. Z ko lei roz porz¹dze nie w spra wie Pe³no mo c -
ni ka Rz¹du do spraw Stra te gi cz nej In fra stru ktu ry Ener ge ty cz nej jest roz wi¹za -
niem no wym, tra ktuj¹cym o wy ko ny wa niu przez pe³no mo c ni ka wy bra nych
upra w nieñ Skar bu Pa ñ stwa w sto sun ku do ope ra to ra sy ste mu ele ktroe nerge -
tyczne go i ope ra to ra sy ste mu prze sy³owe go gazu.

Pre zen to wa ne roz wi¹za nia pra w ne na le ¿a³oby uzu pe³niæ o akty pra w ne,
w któ rych u¿y to bez po œred nie go od nie sie nia do in fra stru ktu ry kry ty cz nej12, jak
rów nie¿ forma lno- pra w nych roz wi¹zañ bran ¿o wych, któ re zna j duj¹ za sto so wa -
nie w od nie sie niu do obie któw, urz¹dzeñ, in sta la cji i us³ug uz na nych za in fra -
stru ktu rê kry tyczn¹. Za kres po dej mo wa nej dys ku sji okre œlo nej tytu³em ar ty ku³u 

10 Zeszyty Naukowe SGSP nr 57 (1) 2016

9  Usta wa z 18 ma r ca 2010 r. o szcze gó l nych upra w nie niach mi ni stra w³aœci we go do spraw skar bu
pa ñ stwa oraz ich wy ko ny wa niu w nie któ rych spó³kach ka pi ta³owych lub gru pach ka pi ta³owych pro -
wadz¹cych dzia³al noœæ w se kto rach ene r gii ele ktry cz nej, ropy na fto wej oraz pa liw p³yn nych
(DzU z 2010 r. nr 65, poz. 404).

10  Roz porz¹dze nie Pre ze sa Rady Mi ni strów z 14 li pca 2010 r. w spra wie pe³no mo c ni ka do spraw
ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej (DzU z 2010 r. nr 135, poz. 906).

11  Roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z 3 grud nia 2015 r. w spra wie Pe³no mo c ni ka Rz¹du do spraw
Stra te gi cz nej In fra stru ktu ry Ener ge ty cz nej (DzU z 2015 r., poz. 2116).

12  Przyk³adem mo¿e byæ tu miê dzy in ny mi Ob wie sz cze nie Ma r sza³ka Se j mu Rze czypo spo li tej Pol -
skiej z 28 li pca 2015 r. w spra wie og³osze nia jed no li te go te kstu usta wy o re ze r wach stra te gi cz nych
(DzU z 2015 r., poz. 1229), art. 3, 4, 8 (pkt 9), 18.



po zwa la jed nak roz wa ¿a nia na te mat roz wi¹zañ bran ¿o wych w po szcze gó l nych
sy ste mach in fra stru ktu ry kry ty cz nej po zo sta wiæ jako treœæ odrêbnego materia³u. 

2. Wi zja Rady Mi ni strów w za kre sie za pe w nie nia
bez pie cze ñ stwa fun kcjo no wa nia in fra stru ktu ry krytycznej

Kon ce p cja Rady Mi ni strów do tycz¹ca za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa fun kcjo -
no wa nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej zo sta³a za pre zen towa na w ko le j nych wer sjach 
Na ro do we go Pro gra mu Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej13. Dys ku to wa ny do -
ku ment okre œla za kres, cele, prio ry te ty, za sa dy pro gra mu, jego ad re sa tów, jak
rów nie¿ za sa dy iden ty fi ka cji in fra stru ktu ry kry ty cz nej, za kres odpo wie dzial no -
œci po szcze gó l nych ucze st ni ków pro gra mu, po dej mo wa ne dzia³ania na rzecz
ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej oraz ponad na ro do wy wy miar. Sk³ada siê on
z ki l ku czê œci, obe j muj¹cych czêœæ g³ówn¹ oraz za³¹czni ki. Cha ra kte ry styki czê -
œci Na ro do we go Pro gra mu Ochro ny In fra stru ktu ry Krytycznej wydanego
w 2013 r. oraz jego zaktualizowanej wersji z 2015 r. dokonano w tabeli 1.

Ta be la 1. Cha ra kte ry styka czê œci Na ro do we go Pro gra mu
Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej

Do ku ment NPOIK 2013 NPOIK 2015

Do ku ment
g³ówny

Na ro do wy Pro gram Ochro ny In fra stru ktu ry
Kry ty cz nej – do ku ment g³ówny

(na lata 2013-2015)

Na ro do wy Pro gram Ochro ny In fra stru ktu ry
Kry ty cz nej – do ku ment g³ówny

(na lata 2015-2017)

Za³¹cznik nr 1 Na ro do wy Pro gram Ochro ny In fra stru ktu ry
Kry ty cz nej. Za³¹cznik nr 1 – Cha ra kte ry styka 

sy ste mów in fra stru ktu ry krytycznej

Na ro do wy Pro gram Ochro ny In fra stru ktu ry
Kry ty cz nej. Za³¹cznik nr 1 – Stan dar dy

s³u¿¹ce za pe w nie niu spra w ne go fun kcjo no -
wa nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej – do bre

praktyki i rekomendacje

Za³¹cznik nr 2 Na ro do wy Pro gram Ochro ny In fra stru ktu ry
Kry ty cz nej. Za³¹cznik nr 2 – Stan dar dy

s³u¿¹ce za pe w nie niu spra w ne go fun kcjo no -
wa nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej – do bre

praktyki i rekomendacje

Na ro do wy Pro gram Ochro ny In fra stru ktu ry
Kry ty cz nej. Za³¹cznik nr 2 – Kry te ria po zwa -

laj¹ce wy od rê b niæ in sta la cje i us³ugi
wchodz¹ce w sk³ad sy ste mów in fra stru ktu ry

kry ty cz nej*

Za³¹cznik nr 3 Na ro do wy Pro gram Ochro ny In fra stru ktu ry
Kry ty cz nej. Za³¹cznik nr 3 – Kry te ria po zwa -

laj¹ce wy od rê b niæ in sta la cje i us³ugi
wchodz¹ce w sk³ad sy ste mów in fra stru ktu ry

kry ty cz nej**

Nie do ty czy

*Do ku ment chro nio ny w opa r ciu o prze pi sy usta wy z 5 sie r p nia 2010 r. o ochro nie in fo r ma cji nie ja w nych
(DzU z 2010 r. nr 182, poz. 1228). 
**Ibi dem.

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [4] oraz [7].
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13  RCB, Na ro do wy Pro gram Ochro ny In fra stru ktu ry 2013 oraz Na ro do wy Pro gram Ochro ny In fra -
stru ktu ry Kry ty cz nej 2015.



Co do za sa dy, NPOIK ma stwa rzaæ wa run ki do po pra wy bez pie cze ñ stwa in -
fra stru ktu ry kry ty cz nej w Pol sce do tycz¹ce zw³aszcza:
l za po bie ga nia zak³óce niom fun kcjo no wa nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej,
l przy go to wa nia na sy tu a cje, któ re mog¹ nie ko rzy st nie wp³yn¹æ na in fra stru -

ktu rê kry tyczn¹,
l re a go wa nia w przy pa d ku dys fun kcji fun kcjo no wa nia in fra stru ktu ry kry ty cz -

nej (zni sz cze nia lub zak³óce nia),
l od twa rza nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej

14
.

Prio ry te ta mi pro gra mu s¹ dzia³ania na rzecz pog³êbia nia wspó³pra cy w re la cji
publi czno- prywa t nej po miê dzy ucze st ni ka mi pro gra mu15, iden ty fi ka cja za le ¿ no -
œci, jak rów nie¿ do ko na nie oce ny ry zy ka zak³óce nia fun kcjo no wa nia sy ste mu
przez ope ra to rów in fra stru ktu ry kry ty cz nej we wspó³pra cy z or ga na mi do ko -
nuj¹cymi iden ty fi ka cji za gro ¿eñ na po szcze gó l nych po zio mach admini stra cji pu -
b li cz nej w te re nie oraz s³u¿ ba mi spe cja l ny mi, w tym prze de wszy stkim z sze fem
Agen cji Bez pie cze ñ stwa Wewnêtrznego.

Wœród wie lu za sad pro gra mu nie zmien nie naj wa¿ nie j sze po zo staj¹ trzy, od -
nosz¹ce siê do: wspó³odpo wie dzial no œci16, wspó³pra cy17 oraz za ufa nia18.

Za ktua lizo wa ny w 2015 r. NPOIK za wie ra li stê ad re sa tów pro gra mu, któ ry mi 
w szcze gó l no œci s¹ ad mi ni stra cja rz¹dowa, re pre zen towa na przez mi ni strów
odpo wie dzia l nych za sy ste my in fra stru ktu ry kry ty cz nej i wo je wo dów, a ta k ¿e
ope ra to rzy in fra stru ktu ry kry ty cz nej. Li stê po ten cja l nie zain tere so wa nych ucze -
st ni ków pro gra mu uzu pe³niaj¹ po zo sta³e pod mio ty go spo da r cze i or ga ni za cje19,
œrodowisko naukowe i spo³eczeñstwo. 

Wy kaz obie któw in fra stru ktu ry kry ty cz nej w opa r ciu o przy jê te kry te ria sy -
ste mo we oraz prze kro jo we sporz¹dza Dy re ktor RCB. Kry te ria, o któ rych mowa,
ta k ¿e pod le gaj¹ aktu a li za cji, co sta no wi je den z po wo dów zmie niaj¹cej siê li cz by
ele men tów w po szcze gó l nych sy ste mach in fra stru ktu ry kry ty cz nej. Li cz bê ele -
men tów in fra stru ktu ry kry ty cz nej20 w la tach 2012-2015, z po dzia³em na sy ste my,
za pre zen towa no w ta be li 2.

12 Zeszyty Naukowe SGSP nr 57 (1) 2016

14  Por. Usta wa z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu…, op. cit., art. 5b.
15  R. Wró bel, In fra struktu ra kry ty cz na i jej po wszech ny cha ra kter [w:] Pa ra dyg ma ty Ba dañ nad

bez pie cze ñ stwem. Zarz¹dza nie w sy tu a cjach kry zy so wych w te o rii i w pra kty ce, Wyd. Wy ¿szej Szko³y
Bez pie cze ñ stwa, Po znañ 2013, s. 686-697.

16  Po dzia³ odpo wie dzial no œci wy ni kaj¹cy z fun kcji spe³nia nej przez in fra stru ktu rê kry tyczn¹
– z jed nej stro ny s³u¿e b ny cha ra kter ad mi ni stra cji, z dru giej zaœ dzia³al noœæ ko mer cy j na se kto ra pry wa t -
ne go.

17  Zbie ¿ ne, wza je m ne, sko ordy no wa ne dzia³ania na rzecz osi¹gniê cia okre œlo ne go celu, po zwa -
laj¹ce uni kaæ du b lo wa nia dzia³añ.

18  Prze ko na nie, ¿e po wo dem po dej mo wa nych dzia³añ, jest d¹¿e nie do re a li za cji wspó l nie zde fi nio -
wane go przez ad mi ni stra cjê pu b liczn¹ i ope ra to rów in fra stru ktu ry kry ty cz nej celu po le gaj¹cego na po -
pra wie bez pie cze ñ stwa in fra stru ktu ry kry ty cz nej. 

19  W po prze dniej wer sji NPOIK z 2013 r. przed siê bio r cy.
20  Ele men ty in fra stru ktu ry kry ty cz nej w ro zu mie niu ar ty ku³u oz na czaj¹ obie kty, urz¹dze nia, in sta -

la cje i us³ugi uz na ne za in fra stru ktu rê kry tyczn¹ w opa r ciu o przy jê te kry te ria iden ty fi ka cji IK. 



Ta be la 2. Li cz ba ele men tów in fra stru ktu ry kry ty cz nej

w la tach 2012-2015 z po dzia³em na sy ste my

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ra zem

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, (…) oz na cza sy stem, o któ rym mowa w art. 3, pkt 2 usta wy z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu 
kry zy so wym.

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [3], [14] oraz [15].

Naj wiê cej obie któw, urz¹dzeñ, in sta la cji i us³ug za li czo nych w po czet in fra -
stru ktur kry ty cz nych na prze strze ni oma wia nych lat zi den tyfi kowa no w sy ste -
mie za opa trze nia w ene r giê, su ro w ce ener ge ty cz ne i pa li wa, zaœ naj mniej w sy ste -
mie za opa trze nia w ¿y w noœæ. Ten osta t ni, obok sy ste mu rato w ni cze go, s¹
sy ste ma mi, w któ rych na prze strze ni lat 2012-2015 li cz ba ele men tów in fra stru -
ktu ry kry ty cz nej nie uleg³a zmia nie. 

Poza przy pi sa niem kon kre t nej li cz by ele men tów in fra stru ktu ry kry ty cz nej
do po szcze gó l nych sy ste mów ist nie je je sz cze inne kry te rium ety kie to wa nia IK.
Jej lo ka li za cja de ter mi nu je po dzia³ ele men tów in fra stru ktu ry kry ty cz nej na wo -
je wó dz twa. Przyk³ado wy re jestr, w opa r ciu o nad mie nio ne kry te rium, obe j -
muj¹cy lata 2013-2014, za pre zen towa no w ta be li 3.

Ta be la 3. Li cz ba ele men tów in fra stru ktu ry kry ty cz nej w la tach 2013-2014 z po dzia³em 
na wo je wó dz twa

eiks¹lœon lod

.
mo p -oks

 wa juk

eik s le bul

eik su bul

ei kzdó³

eik s lopo³a
m

ei k cei
 wo za

m

eik s lopo

ei k ca pra kdop

eik sa ldop

eik s ro
 mop

eiks¹lœ

eik syzr ko têi
wœ

.za
m-.

mra
w

eik s lo po klei
w

.
mo poi n doh caz

me za
R

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**

*W ze sta wie niu nie uwz glê d nio no trzech obie któw zlo kali zo wa nych poza gra ni ca mi RP.
**Ibi dem.

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [15].

Dys ku sja do tycz¹ca in fra stru ktu ry kry ty cz nej by³aby nie pe³na bez in fo r ma -
cji, ¿e li cz ba ele men tów in fra stru ktu ry kry ty cz nej w sy ste mach/wo je wó dztwach
mo¿e siê zmie niaæ z ró ¿ nych po wo dów, wœród któ rych za najwa¿niejsze nale¿y
uznaæ:
l odwo³ywa nie siê ope ra to rów IK od de cy zji o uz na niu (b¹dŸ te¿ nie) admi ni -

stro wane go przez nie go ele men tu za in fra stru ktu rê kry tyczn¹,
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l aktu a li za cjê kry te riów iden ty fi ka cji,
l zmia ny pra w ne (np. zwi¹zane ze zmian¹ mi ni stra zarz¹dzaj¹cego da nym

dzia³em ad mi ni stra cji rz¹do wej, w ra mach któ re go roz po zna no ele men ty IK.
Za pre zen towa ne w ta be li 3 ze sta wie nie wska zu je, i¿ je dy nie w wo je wó dztwie

opo l skim li cz ba ele men tów in fra stru ktu ry kry ty cz nej w 2014 r. nie uleg³a zmia -
nie wzglêdem roku poprzedniego.

Na ro do wy Pro gram Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej de fi niu je mi ni strów
kie ruj¹cych dzia³ami ad mi ni stra cji rz¹do wej odpo wie dzia l nych za sy ste my in fra -
stru ktu ry kry ty cz nej. W NPOIK na lata 2013-2015 mi ni strów tych okre œlo no go -
spo da rza mi/wspó³go spo da rza mi sy ste mów in fra stru ktu ry kry ty cz nej, nie mniej
jed nak NPOIK na lata 2015-2017 nie u¿y wa tego okre œle nia w od nie sie niu do
nad mie nio nych pod mio tów. Z uwa gi na za kres po dej mo wa nych przez nich ini -
cja tyw, zo sta li oni na zwa ni koor dyna to ra mi/wspó³koor dyna to ra mi sy ste mów
IK21. Mi ni strów odpo wie dzia l nych za sy ste my in fra stru ktu ry kry ty cz nej wraz
z liczb¹ ele men tów IK w la tach 2013-2014 za pre zen towa no w ta be li 4.

Ta be la 4. Mi ni stro wie odpo wie dzia l ni za sy ste my in fra stru ktu ry kry ty cz nej

wraz z liczb¹ ele men tów IK w la tach 2013-2014
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2013 188 392 84 1 8 3 64 20 760

2014 188 322 85 1 7 3 63 20 689

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [15].

Li cz bo wa kla sy fi ka cja ele men tów IK nad zo ro wa nych przez mi ni strów od po -
wie dzia nych za sy ste my in fra stru ktu ry kry ty cz nej do ko na na w ta be li 4, wska zu -
je, ¿e – poza jed nym przy pa d kiem – li cz ba ele men tów IK nad zo ro wa nych przez
da ne go mi ni stra zmie nia siê. Spa dek zna cz nej li cz by ele men tów IK po zo -
staj¹cych w za kre sie zain te re so wañ Mi ni stra Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji w 2014 r.
wi¹za³ siê w g³ów nej mie rze z aktu a li zacj¹ kry te riów sto so wa nych w od nie sie niu
do sy ste mu ³¹czno œci oraz spadkiem ogólnej liczby elementów uznanych za IK
w ra mach tego systemu a¿ o 63 pozycje. 

Ope ra to ra mi in fra stru ktu ry kry ty cz nej s¹ w³aœci cie le oraz po sia da cze sa mo -
ist ni lub za le ¿ ni obie któw, in sta la cji, urz¹dzeñ i us³ug in fra stru ktu ry kry ty cz nej.
Mog¹ oni zarz¹dzaæ wiê cej ni¿ jedn¹ in fra stru ktur¹ kry tyczn¹. Dla zo bra zo wa nia

14 Zeszyty Naukowe SGSP nr 57 (1) 2016

21  Zo bacz NPOIK 2015, s. 6, 17, 19, 20, 21, 26, 37, 42, 43, 46. 



zró¿ ni co wa nia powi¹zañ w³as no œcio wych na przyk³ad zie lat 2013-2014, w ta be -
li 5 przed sta wio no li cz bê ope ra to rów in fra stru ktu ry kry ty cz nej w jej po szcze gó l -
nych sy ste mach.

Ta be la 5. Li cz ba ope ra to rów in fra stru ktu ry kry ty cz nej w po szcze gó l nych sy ste mach

w la tach 2013-2014

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ra zem

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, (…) oz na cza sy stem, o któ rym mowa w art. 3, pkt 2 usta wy z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu 
kry zy so wym.

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [15].

Do ko na ne w ta be lach 2 i 5 ze sta wie nia wska zuj¹, i¿ w sy ste mach za wie -
raj¹cych du¿¹ li cz bê IK, naj wiê ksze zró¿ ni co wa nie w³as no œcio we wy stê pu je w sy -
ste mie ra to w ni czym (20 ele men tów IK, 19 ope ra to rów IK). Dla po rów na nia
w 2014 roku na jednego operatora przypada³o œrednio:
l w ra mach sy ste mu za pe w niaj¹cego ci¹g³oœæ dzia³ania – 2 (ok. 1,8) ele men ty

IK (44 ele men ty IK, 24 ope ra to rów IK),
l w ra mach sy ste mu za opa trze nia w wodê – 2 (ok. 1,8) ele men ty IK (67 ele men -

tów IK, 37 ope ra to rów IK),
l w ra mach sy ste mu ³¹czno œci – 6 ele men tów IK (162 ele men ty IK, 27 ope ra to -

rów IK), 
l w ra mach sy ste mu za opa trze nia w ene r giê, su ro w ce ener ge ty cz ne i pa li wa

– bez ma³a 7 (ok. 6,7) ele men tów IK (188 ele men tów IK, 28 ope ra to rów IK),
l w ra mach sy ste mu trans po rto we go – 8 (ok. 7,9) ele men tów IK (63 ele men ty

IK, 8 ope ra to rów IK),
l w ra mach sy ste mu sie ci tele infor maty cz nych – 9 ele men tów IK (54 ele men ty

IK, 6 ope ra to rów IK),
l w ra mach sy ste mu fi nan so we go – 12 (ok. 12,1) ele men tów IK (85 ele men tów

IK, 7 ope ra to rów IK).
Dzia³ania mi ni strów odpo wie dzia l nych za sy ste my IK – koor dy na to -

rów/wspó³koor dy na to rów sy ste mów IK, po dzie lo ne zo sta³y na ki l ka grup tj.
dzia³ania ini cjuj¹ce, wy ko na w cze, wspie raj¹ce, kon sul tacy j ne oraz pro muj¹ce22. 

Wœród dzia³añ ini cjuj¹cych zna j duj¹ siê te, któ re zwi¹zane s¹ z: 
l ini cjo wa niem i pro wa dze niem pro ce su legi sla cyj ne go aktów pra wnych

maj¹cych po pra wiæ fun kcjo no wa nie sy ste mu ochro ny IK w za kre sie koor -
dyno wa ne go sy ste mu,

l ini cjo wa niem i utrzy my wa niem kon ta któw z ope ra to ra mi IK, 
l wdra ¿a niem no wo cze s nych te ch nik ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej,
l po bu dza niem do akty w no œci ucze st ni ków pro gra mu,
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l przy go to wa niem stra te gii za chê caj¹cych se ktor pry wa t ny do udzia³u w pro -
gra mie. 

Dzia³ania wy ko na w cze spro wa dzaj¹ siê do:
l do ko ny wa nia oce ny ry zy ka zak³óce nia fun kcjo no wa nia IK w wy ni ku dys-

fun kcji,
l do ko ny wa nia re gu la r nych ana liz i ocen sku te cz no œci ochro ny in fra stru ktu ry

kry ty cz nej w da nym sy ste mie IK,
l or ga ni za cji i obs³ugi fo rum IK na po zio mie sy ste mo wym,
l ucze st ni c twa w me cha ni z mie ochro ny IK,
l or ga ni za cji w ra mach sy ste mu IK szko leñ z za kre su ochro ny in fra stru ktu ry

kry ty cz nej dla sa morz¹dów i se kto ra pry wa t ne go,
l wdra ¿a nia sy ste mu zarz¹dza nia ci¹g³oœci¹ dzia³ania,
l za pe w nia nia dba³oœci o uw z glêd nie nie za dañ z za kre su ochro ny in fra stru ktu -

ry kry ty czej w dzia³al no œci pod leg³ych lub pod porz¹dko wa nych or ga nów,
l wspó³pra cy z in ny mi koor dyna to ra mi w za kre sie roz po zna nia wspó³za le ¿ no -

œci po miê dzy sy ste ma mi IK,
l udzie la nia po mo cy RCB w za kre sie iden ty fi ka cji IK oraz wdra ¿a niu i aktu a li -

za cji NPOIK,
l wspó³pra cy z or ga na mi, nad zo ruj¹cymi ele ment IK, je œli ten nie zna j du je siê

bez po œred nio we w³aœci wo œci da ne go mi ni stra,
Poza dzia³ania mi o cha ra kte rze po bu dzaj¹cym oraz stri c te wyko na w czy mi,

mi ni stro wie odpo wie dzia l ni za sy ste my in fra stru ktu ry kry ty cz nej s³u¿¹ wspa r -
ciem dla in nych pod mio tów za j muj¹cych siê pro ble ma tyk¹ in fra stru ktu ry
krytyczej. Przybiera ono postaæ:
l wspie ra nia RCB w bu do wie sy ste mu ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej,
l wspie ra nia w or ga ni za cji æwi czeñ na po zio mie sy ste mu s³u¿¹cych oce nie spraw -

no œci ochro ny IK,
l wspie ra nia dzia³añ zmie rzaj¹cych do od two rze nia IK.

Rów no cze œ nie koor dy na to rzy sy ste mów IK uz gad niaj¹ pla ny ochro ny in fra -
stru ktu ry kry ty cz nej ele men tów po zo staj¹cych w ich w³aœci wo œci, do ra dzaj¹
i udzie laj¹ po mo cy mery to ry cz nej i po mo cy w za kre sie zna le zie nia eks per tów
ope ra to rom IK oraz po dej muj¹ dzia³ania pro muj¹ce. Te osta t nie do tycz¹ pro mo -
wa nia na po zio mie sy ste mu IK pro gra mów edu ka cy j nych w za kre sie ochro ny IK
oraz dzia³añ maj¹cych na celu pod no siæ œwia do moœæ w ob sza rze ochro ny IK. Za -
da nia po zo sta³ych ucze st ni ków pro gra mu zo sta³y zde fi nio wa ne sta no wi¹ przed -
miot oso b nych roz wa ¿añ.  

Do ko na ne w za ktua lizo wa nej wer sji NPOIK 2015 zmia ny objê³y swo im za -
kre sem rów nie¿ czêœæ za ty tu³owan¹ ochro na in fra stru ktu ry kry ty cz nej. Ochro na
te j ¿e nie zmien nie jest tra kto wa na w ujê ciu pro ce so wym jako dzia³al noœæ rea li zo -
wa na w po wta rza nym cy klu Zaplanuj- Wykonaj- SprawdŸ- Zasto suj23, nie mniej
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23  Cykl ten zna ny jest rów nie¿ jako cykl ZWSZ, cykl PDCA (ang. Plan- Do- Chec k -Act) i jest po pu -
la r ne zna ny jako cykl De min ga.



jed nak w sto sun ku do pro gra mu z 2013 r., w bie¿¹cej wer sji do ku mne tu zre zyg -
no wa no z re ko men da cji me to dy sce na riu szo wej wyko rzy sty wa nej do oce ny ry zy -
ka. NPOIK na lata 2015-2017 w tej czê œci pro gra mu po wta rza je dy nie po wszech -
nie zna ne stwier dze nie, i¿ ry zy ko jest funkcj¹ za gro ¿e nia i po da t no œci, a dzia³ania 
do tycz¹ce wy bo ru mo de lu ochro ny, ro dza jów sto so wa nej ochro ny oraz si³ i œro d -
ków po win ny byæ opa r te na za sa dzie propo rcjo nal no œci – wa r to œci po zio mu ry zy -
ka. Oce na ry zy ka zak³óce nia fun kcjo no wa nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej do ko ny -
wa na jest ka¿ do ra zo wo w przy pa d ku iden ty fi ka cji no wych za gro ¿eñ
wp³ywaj¹cych lub mog¹cych mieæ wp³yw na IK, wraz z aktu a li zacj¹ pla nu ochro -
ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej, a ta k ¿e wów czas, gdy nie zbêd ne jest za pe w nie nie
zgod no œci z do ku men ta mi rz¹dowymi. 

Za ktua lizo wa ny pro gram za wie ra nowe ujê cie w ob sza rze po dej mo wa nych
dzia³añ na rzecz ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej. Nie spro wa dzaj¹ siê one, jak
to mia³o mie j s ce w po prze dniej wer sji do przed siê w ziêæ i pro ce dur ochro ny fi zy -
cz nej, te ch ni cz nej, oso bo wej, tele infor maty cz nej, pra wnej, pla nów od twa rza nia,
ale do ze spo³ów dzia³añ orga niza cy j nych i te ch ni cz nych maj¹cych na celu za pe w -
nie nie bez pie cze ñ stwa fi zy cz ne go, tech ni cz ne go, oso bo we go, tele infor maty czne -
go, pra wne go ele men tom in fra stru ktu ry kry ty cz nej oraz pro wadz¹cych do utrzy -
ma nia i od two rze nia fun kcji rea li zo wa nych przez IK. Zmia nê w po dej œciu spo-
so bu de fi nio wa nia dzia³añ na rzecz ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej, w opa r ciu 
o ana li zê Na ro do we go Pro gra mu Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej z 2013
i 2015 r., za pre zen towa no w ta be li 6. 

Ta be la 6. Spo sób de fi nio wa nia dzia³añ na rzecz ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej

NPOIK 2013 NPOIK 2013

Dzia³ania ochron ne Dzia³ania na rzecz za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa

Ochro na fi zy cz na Za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa fi zy cz ne go

Ochro na te ch ni cz na Za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa tech ni cz ne go

Ochro na oso bo wa Za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa oso bo we go

Ochro na tele infor maty cz na Za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa tele infor maty czne go

Ochro na pra w na Za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa pra wne go

Pla ny od twa rza nia Pla ny ci¹g³oœci dzia³ania i od twa rza nia

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Jed nym z fi la rów bu do wa ne go sy ste mu ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej
jest wspó³pra ca stron zain tere so wa nych osi¹gniê ciem wspó l ne go celu. Jest ona
rea li zo wa na przez wy mia nê wszy stkich in fo r ma cji, któ re mog¹ od dzia³ywaæ na
osi¹gniê cie za mie rzo ne go celu, jak rów nie¿ utrzy ma nie re gu la r nych kon ta któw
po miê dzy pod mio ta mi zaan ga¿o wa ny mi w pro ces ochro ny in fra stru ktu ry kry ty -
cz nej. Przy j mu je siê, i¿ model wspó³pracy w ochronie infrastruktury krytycznej
wspó³tworz¹:
l po ziom stra te gi cz ny,
l po ziom ope ra cy j ny,
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l po ziom zarz¹dczy
24

.
Sku te cz noœæ wspó³pra cy de ter mi nu je jej wy stê po wa nie na wszy stkich po zio -

mach sy ste mu ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej, to te¿ wy mia na in fo r ma cji sta -
no wi¹ca sed no de fi nio wa nej wspó³pra cy rea li zo wa na jest w po sta ciach:
l fo rum ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej,
l bie¿¹cej wy mia ny in fo r ma cji,
l or ga ni za cji szko leñ, kon fe ren cji, æwi czeñ oraz udzie la nia do ra dz twa

25
.

Wy mia na in fo r ma cji w ra mach fo rum od by wa siê z wy ko rzy sta niem fo rum
krajo we go, sy ste mo we go oraz re gio nal ne go. To osta t nie ma cha ra kter miê dzy sy -
ste mowy i zbie ra siê przy naj mniej trzy razy w roku lub czê œciej, je œli wyst¹pi taka
po trze ba26. Pra ce roz po czê te w tra kcie po sie dze nia fo rum s¹ kontunuowanie
tak¿e po jego zakoñczeniu. 

Bie¿¹ca wy mia na in fo r ma cji od by wa siê w ra mach me cha ni z mu ochro ny in -
fra stru ktu ry kry ty cz nej, któ re go fun kcjo no wa nie opie ra siê na wy mia nie in fo r -
ma cji o za gro ¿e niach, zwiê kszo nym zapo trze bo wa niu na us³ugi lub pro du kty
oraz w ra mach pla t fo r my in ter ne to wej27. 

W wy ni ku do ko na nej aktu a li za cji pro gra mu do pro ce su wy mia ny in fo r ma cji
o za gro ¿e niach w³¹czo no RCB jako pie r wszy punkt kon ta kto wy w wy mia nie in -
fo r ma cji po miê dzy ope ra to ra mi IK, wo je wo da mi, koor dyna to ra mi sy ste mów IK
oraz in ny mi pod mio ta mi. Szcze gó l ny przy pa dek sta no wi je dy nie ca sus art. 12a
usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym, obe j muj¹cy wy mia nê in fo r ma cji na rzecz
prze ciw dzia³ania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeñ o charakterze
terrorystycznym. 

Zmia ny do ko na ne w za kre sie or ga ni za cji szko leñ, kon fe ren cji, æwi czeñ objê³y 
znie sie nie obo wi¹zków orga ni za to ra æwi czeñ (przy go to wa nie pla nów æwi czeñ
i ich uz gad nia nie, okre œle nie celu i efe ktu æwi czeñ, za pe w nie nie w³aœci wych wa -
run ków do re a li za cji æwi czeñ, przy go to wa nie do ku men ta cji æwi czeñ, za pe w nie -
nie œro d ków fi nan so wych, prze ka za nie Dy re kto ro wi RCB za twier dzo ne go spra -
wo z da nia z æwi czeñ) oraz za³o¿eñ okre œlaj¹cych miê dzy in ny mi cele i efe kty,
za kres æwi czeñ, fo r mê/ro dzaj/za siêg, mie j s ce prze pro wa dze nia, ha r mo no gram,
te r min, za kres do ku men ta cji28. 
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24  Po prze dnia wer sja pro gra mu za wie ra³a dwa po zio my: stra te gi cz ny oraz ope ra cy j ny.
25  Por. R. Wró bel, I. Ku lik, Gra de cy zy j na w przy go to wa niu pod mio tów ochro ny in fra stru ktu ry

kry ty cz nej [w:] Pi¹tek Z., Tru chan J. (red.), Te ch no lo gie w ochro nie in fra stru ktu ry kry ty cz nej – zew nê -
trz ne go pa ñ stwa Unii Eu ro pe j skiej, Wyd. Sto wa rzy sze nia Ruch Wspól not Ob ron nych, Szczy t no 2013,
s. 199-210.

26  Przy naj mniej raz w roku fo rum wo je wó dz kie musi ze braæ siê w pe³nym sk³ad zie – w po zo sta³ych
przy pa d kach spo t ka nia mog¹ mieæ cha ra kter te ma ty cz ny lub bran ¿o wy.

27  Nad mie nio na pla t fo r ma z jed nej stro ny spe³nia fun kcjê pla t fo r my wy mia ny in fo r ma cji o za gro ¿e -
niach i po da t no œci, z dru giej zaœ pla t fo r my opra co wa nia wy ty cz nych do stra te gii i roz wi¹zañ zmnie j -
szaj¹cych ry zy ko zak³óce nia fun kcjo no wa nia IK.

28  Por. R. Wró bel, Mul time dia l ny Tre ning De cy zy j ny w kon tro li przy go to wa nia pod mio tów ochro -
ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej w Pol sce [w:] J. Sta w ni cka, M. Wosz cza ty ñ ski, M. Wa lan cik(red.),
Wspó³cze s ne wy zwa nia dla bez pie cze ñ stwa na ro do we go, Wyd. Na uko we Wy ¿sza Szko³a Bi z ne su
w D¹bro wie Gó r ni czej, D¹bro wa Gó r ni cza 2015.



Za ktua lizo wa ny pro gram przed sta wia rów nie¿ plan dzia³añ na lata 2015-2017
o cha ra kte rze organi zacyj no-pra w nym, te ch ni cz nym oraz edu ka cy j nym i szko le -
nio wym. Plan ten za pre zen towa no w tabeli 7. 

Ta be la 7. Rola wy bra nych pod mio tów w pla nie dzia³añ na lata 2015-2017

Ro dzaj
dzia³añ

Za da nie

Rola pod mio tu

RCB
Koor dy na to rzy 
sy ste mów IK

Ope ra to rzy
IK

Wo je wo da

Dzia³ania
orga niza -

cy j no-
-pra w ne

Opra co wa nie pro ce dur pro wa dze nia 
kon tro li i au dy tów we wnê trz nych

Wiod¹cy Wspie raj¹cy Wspie raj¹cy Nie do ty czy

Opra co wa nie me to dy ki oce ny ry zy -
ka zak³óce nia fun kcjo no wa nia IK

i i den tyfi ka cji za le ¿ no œci miê dzy sy -
ste ma mi IK

Wiod¹cy Wspie raj¹cy Wspie raj¹cy Nie do ty czy

Opra co wa nie pro ce du ry ko mu ni ka -
cji w przy pa d ku wyst¹pie nia

za gro ¿eñ dla IK

Wiod¹cy Wspie raj¹cy Wspie raj¹cy Nie do ty czy

Dzia³ania 
te ch ni cz ne

Uru cho mie nie grup ro bo czych do
opra co wa nia mi ni ma l nych stan dar -

dów w za kre sie za pe w nie nia
bezpieczeñstwa IK

Wiod¹cy Nie do ty czy Wspie raj¹cy Nie do ty czy

We ry fi ka cja sku te cz no œci me to dy ki
iden ty fi ka cji obiektów IK

Wiod¹cy Wspie raj¹cy Wspie raj¹cy Nie do ty czy

Uru cho mie nie bazy da nych o in cy -
den tach w obie ktach IK

Wiod¹cy Nie do ty czy Wspie raj¹cy Wspie raj¹cy 

Uru cho mie nie pla t fo r my szko le nio -
wej dla ope ra to rów IK i ad mi ni stra cji 

publicznej

Wiod¹cy Nie do ty czy Nie do ty czy Nie do ty czy

Dzia³ania
edu ka cy j -
ne i sz ko -
le nio we

Opra co wa nie pro gra mu szko le nia
pod sta wo we go z za kre su ochro ny IK 
oraz przy go to wa nie ma te ria³ów dy -
da kty cz nych do sa mo kszta³ce nia dla
ope ra to rów IK i ad mi ni stra cji pu b li -

cz nej

Wiod¹cy Wspie raj¹cy Wspie raj¹cy Nie do ty czy

Opra co wa nie i wy da wa nie bro szur
info rma cy j nych oraz po rad ni ków

z za kre su ochro ny IK dla ope ra to rów 
IK i ad mi ni stra cji pu b li cz nej

Wiod¹cy
Wspie raj¹cy 
Wspie raj¹cy 

n/d

Wspie raj¹cy Wspie raj¹cy Nie do ty czy

Prze pro wa dze nie pi lo ta ¿o wych æwi -
czeñ z za kre su ochro ny IK w jed nym 

z obie któw IK

Wiod¹cy Wspie raj¹cy Wspie raj¹cy Nie do ty czy

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [7].

Pro gram do ko nu je rów nie¿ nie wie l kich ko rekt w za kre sie za kre su dzia³añ
ochron nych in fra stru ktu ry kry ty cz nej wy ko ny wa nych w ra mach Euro pe j skie go
Pro gra mu Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej. Nie zmien nie naj wa¿ nie j szym
ele men tem po zo sta je dy re kty wa w spra wie roz po zna wa nia i wy zna cza nia eu ro pe -
j skiej in fra stru ktu ry kry ty cz nej oraz oce ny po trzeb w za kre sie po pra wy jej ochro -
ny, in stru men ty fi nan suj¹ce dzia³ania z za kre su ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz -
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nej29 oraz kon ce p cja wspó³pra cy z pa ñ stwa mi trze ci mi. Za da nia w za kre sie
ochro ny IK, zak³adaj¹ce wspó³pra cê z in ny mi kra ja mi i orga ni za cja mi miê -
dzyna rodo wy mi, po sia daj¹ Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, koordynatorzy systemów IK oraz organy administracji
lokalnej. 

Za ko or dy na cjê wdro ¿e nia pro gra mu od po wia da Dy re ktor RCB, któ ry w cy -
klu co ro cz nym przed sta wia Ra dzie Mi ni strów oce nê sku te cz no œci pro gra mu,
uw z glêd niaj¹c przy tym in fo r ma cje otrzy ma ne od mi ni strów odpo wie dzia l nych
za sy ste my IK oraz wo je wo dów. Nad mie nio na oce na skutecznoœci programu
obejmuje takie mierniki, jak:
1) za twier dzo ne pla ny ochro ny IK,
2) au dy ty sta nu ochro ny IK,
3) zmia ny stru ktu ra l ne i bu d¿e to we,
4) æwi cze nia z udzia³em s³u¿b ra to w ni czych i ochron nych30.

Dys ku sja nad za kre sem zmian w Na ro do wym Pro gra mie Ochro ny In fra stru -
ktu ry Kry ty czej nie by³aby kom p le t na bez ko men ta rza do tycz¹cego za³¹czni ków
do do ku mne tu g³ów ne go. Jak wy ni ka z ana li zy tre œci za wa r tych w ta be li 1, doty -
ch cza so wy za³¹cznik nr 1 – Cha ra kte ry styka sy ste mów in fra stru ktu ry kry ty cz nej
zo sta³ wy co fa ny, a w jego mie j s ce prze su niê to za ktua li zo wan¹ wer sjê doty ch cza -
sowe go za³¹czni ka nr 2 – Stan dar dy s³u¿¹ce za pe w nie niu spra w ne go fun kcjo no -
wa nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej – do bre pra kty ki i rekomendacje. Zmiany, które
wprowadzono, poszerzaj¹ znacznie zakres praktyk i rekomendacji o:
l naj wa¿ nie j sze re ko men da cje do tycz¹ce za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa wszy st -

kich ty pów,
l ele men ty sy ste mu zarz¹dza nia ci¹g³oœci¹ dzia³ania w czê œci po œwiê co nej pla -

nom ci¹g³oœci dzia³ania i od bu do wy,
l sza co wa nie ry zy ka. 

Szcze gó l ne zna cze nie, w aspe kcie za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa in fra stru ktu ry
kry ty cz nej, maj¹ pla ny ci¹g³oœci dzia³ania sk³adaj¹ce siê z pla nów zarz¹dza nia
kry zy so we go, pla nów/pro ce dur awa ry j nych zog ni sko wa nych na przy wró ce -
niu/wzno wie niu dzia³ania pro ce sów i za so bów po wyst¹pie niu awa rii oraz pla -
nów/pro ce dur od two rze nia utra co nych za so bów. Plan od twa rza nia tych osta t -
nich, maj¹c na uwa dze ró ¿ ne przy czy ny zni sz cze nia za so bów, po wi nien
uw z glêd niaæ te¿ ró ¿ ne wa rian ty ich obu do wy, nie za le ¿ nie, czy dotyczy to ludzi,
lokalizacji, technologii, informacji czy ³añcuchach dostaw. 

Oce na ry zy ka s³u¿y okre œle niu stan dar dów ochro ny IK i usta le niu prio ry te -
tów dzia³añ dla te go te¿ po win na zo staæ wy ko na na w spo sób sta ran ny. Po dej œcie
pro ce so we w ochro nie in fra stru ktu ry kry ty cz nej wy ma ga w pie r wszej ko le j no œci

20 Zeszyty Naukowe SGSP nr 57 (1) 2016

29  Pro gram „Za po bie ga nie, go to woœæ i zarz¹dza nie sku t ka mi ter ro ry z mu i in ny mi ro dza ja mi ry zy ka 
dla bez pie cze ñ stwa” – CIPS w la tach 2007–2013 oraz in stru ment „Fun dusz Bez pie cze ñ stwa We wnê trz -
ne go” – ISF w la tach 2014-2020.

30  NPOIK 2015, s. 47. 



prze pro wa dze nia ana li zy wp³ywu zda rze nia na bi z nes (ana li za BIA31). Jej prze -
pro wa dze nie przy czy nia siê do sza co wa nia ry zy ka w spo sób rze te l ny, któ re mo¿e
obe j mo waæ ele men ty me to dy ki za pre zen towa nej w no r mie ISO 3100032. Prze pro -
wa dze nie analizy BIA oraz szacowania ryzyka nale¿y wykonywaæ, realizuj¹c
kolejno takie kroki, jak:
1) iden ty fi ka cja pro ce sów za chodz¹cych w or ga ni za cji,
2) iden ty fi ka cja pro ce sów kry ty cz nych,
3) okre œle nie za so bów,
4) iden ty fi ka cja za gro ¿eñ oraz po da t no œci,
5) ana li za ry zy ka,
6) ewa lu a cja ry zy ka33.

Za pre zen towa ne po dej œcie w przy goto wy wa niu dzia³añ sprzy ja nie zak³óco nej
re a li za cji pro ce sów kry ty cz nych organizacji.

3. Za kres zmian w nad zo rze wy bra nych sy ste mów
in fra stru ktu ry kry ty cz nej

Klu czow¹ rolê w bu do wie sy ste mu ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej w Pol -
sce od gry waj¹ mi ni stro wie odpo wie dzia l ni za sy ste my IK. Za kres ich dzia³añ
w po sz cze gól nych ob sza rach szcze gó³owo de fi niu je NPOIK. Przy wo³any do ku -
ment, za rów no w wer sji z 2013, jak i 2015 roku do okre œli³ z na zwy mi ni strów
koor dy na to rów/wspó³koor dy na to rów sy ste mów IK, nie mniej jed nak nowe usta -
le nia w za kre sie zarz¹dza nia dzia³ami ad mi ni stra cji rz¹do wej wpro wa dzaj¹ nie co
zmian. Usta wa z 17 li sto pa da 2015 r. o zmia nie usta wy o dzia³ach ad mi ni stra cji
rz¹do wej oraz nie któ rych in nych ustaw34 zmie nia w ki l ku przy pa d kach mi ni stra
zarz¹dzaj¹cego da nym dzia³em ad mi ni stra cji rz¹do wej. Maj¹c po wy ¿sze na uwa -
dze, dla uporz¹dko wa nia dys ku to wa nej kwe stii w pie r wszej ko le j no œci, w ta be li 8
za pre zen towa no mi ni strów rz¹du od gry waj¹cych klu czow¹ rolê w ochro nie
elementów infrastruktury krytycznej, zarz¹dzane przez nich dzia³y administracji 
publicznej oraz prawne podstawy dzia³ania.

Ana li zuj¹c ze sta wie nie do ko na ne w ta be li 8, na le ¿y za uwa ¿yæ, i¿ w nowo u two -
rzo nym rz¹dzie powo³ano Mi ni stra Go spo dar ki Mo r skiej i ̄ eglu gi Œródl¹do wej,
któ re mu po wie rzo na zarz¹dza nie dzia³ami go spo dar ka mo r ska, rybo³ów stwo
oraz ¿e glu gê œródl¹dow¹, a ta k ¿e Mi ni stra Ene r gii. Ten osta t ni zarz¹dza dzia³ami 
ene r gii i go spo dar ki z³o¿a mi ko pa lin.

Kon cepc ja ochrony in fras truktu ry kry tyczn ej na lata 2015-2017  21

31  BIA – ang. Bu si ness Im pact Ana ly sis.
32  No r ma PN-ISO 31000:2012 opra co wa na przez Ko mi tet Te ch ni cz ny (KT) nr 6 do spraw Sy ste -

mów Zarz¹dza nia i za twier dzo na przez Pre ze sa PKN 27 lu te go 2012 r. jest dos³ow nym t³uma cze niem
No r my Miê dzy naro do wej 31000:2009. No r ma PN-ISO 31000:2012 jest de dy ko wa na or ga ni za cjom po -
dej muj¹cym dzia³ania wi¹¿¹ce siê z ry zy kiem, zmu szo nym do zarz¹dza nia nim.

33  NPOIK 2015, s. 126.
34  Usta wa z 19 li sto pa da 2015 r. o zmia nie usta wy o dzia³ach…, op. cit.



Ta be la 8.  Mi ni stro wie od gry waj¹cy klu czow¹ rolê w ochro nie ele men tów in fra stru ktu ry
kry ty cz nej, zarz¹dza ne przez nich dzia³y oraz pra w ne pod sta wy dzia³ania

Mi ni ster Zarz¹dza ny dzia³ Pod sta wa pra w na

Mi ni ster
Skar bu

Pa ñ stwa

Skarb Pa ñ stwa 1) Roz porz¹dze nie RM z 3 li sto pa da 1999 r. w spra wie utwo rze nia
Mi ni ste r stwa Skar bu Pa ñ stwa (DzU z 1999 r., nr 91, poz. 1023).

2) Roz porz¹dze nia Pre ze sa Rady Mi ni strów z 17 li sto pa da 2011 r.
w spra wie szcze gó³owe go za kre su dzia³ania Mi ni stra Skar bu Pa ñ -
stwa (DzU z 2015 r., poz. 1902).

3) Zarz¹dze nie nr 70 Pre ze sa Rady Mi ni strów z 20 wrze œ nia 2013 r.
w spra wie na da nia sta tu tu Mi ni ste r stwu Skar bu Pa ñ stwa 
(M.P. z 2013 r., poz. 761).

Mi ni ster
Ene r gii

– Ene r gia

– Go spo dar ka
z³o¿a mi ko pa lin

1) Roz porz¹dze nia Rady Mi ni strów z 7 grud nia 2015 r. w spra wie
utwo rze nia Mi ni ste r stwa Ene r gii (DzU z 2015 r., poz. 2075).

2) Roz porz¹dze nie Pre ze sa Rady Mi ni strów z 9 grud nia 2015 r.
w spra wie szcze gó³owe go za kre su dzia³ania Mi ni stra Ene r gii 
(DzU z 2015 r., poz. 2087).

Mi ni ster
Cy fry za cji

Info rma ty za cja1) 1) Roz porz¹dze nie Pre ze sa Rady Mi ni strów z 17 li sto pa da 2015 r.
w spra wie szcze gó³owe go za kre su dzia³ania Mi ni stra Cy fry za cji
(DzU z 2015 r., poz. 1910).

2) Roz porz¹dze nie Pre ze sa Rady Mi ni strów z 9 grud nia 2015 r.
zmie niaj¹ce roz porz¹dze nie w spra wie szcze gó³owe go za kre su
dzia³ania Mi ni stra Cy fry za cji (DzU z 2015 r., poz. 2090).

3) Roz porz¹dze nia Rady Mi ni strów z 7 grud nia 2015 r. w spra wie
utwo rze nia Mi ni ste r stwa Cy fry za cji (DzU z 2015 r., poz. 2077). 

Mi ni ster
Fi nan sów

– Bu d¿et

– Fi nan se 
pu b li cz ne

– In sty tu cje
fi nan so we

1) Roz porz¹dze nia Rady Mi ni strów z 3 grud nia 2015 r. w spra wie
utwo rze nia Mi ni ste r stwa Fi nan sów (DzU z 2015 r., nr 91,
poz. 1021).

Mi ni ster
Ro l ni c twa

i Roz wo ju Wsi

– Ro l ni c two

– Roz wój wsi

– Ryn ki ro l ne

1) Roz porz¹dze nie Pre ze sa Rady Mi ni strów z 17 li sto pa da 2015 r.
w spra wie szcze gó³owe go za kre su dzia³ania Mi ni stra Ro l ni c twa
i Ro z wo ju Wsi (DzU z 2015 r., poz. 1906). 

2) Roz porz¹dze nia Rady Mi ni strów z 20 li sto pa da 2015 r. w spra wie
prze kszta³ce nia Mi ni ster Ro l ni c twa i Roz wo ju Wsi2)

(DzU z 2015 r., poz. 1945).

Mi ni ster
Œro do wi ska

– Go spo dar ka
wod na

– Œro do wi sko

1) Roz porz¹dze nie Pre ze sa Rady Mi ni strów z 17 li sto pa da 2015 r. 
w spra wie szcze gó³owe go za kre su dzia³ania Mi ni stra Œro do wi ska
(DzU z 2015 r., poz. 1904).

2) Roz porz¹dze nie Pre ze sa Rady Mi ni strów z 9 grud nia 2015 r.
zmie niaj¹ce roz porz¹dze nie w spra wie szcze gó³owe go za kre su
dzia³ania Mi ni stra Œro do wi ska (DzU z 2015 r., poz. 2095).

Mi ni ster
Zdro wia

– Zdro wie 1) Roz porz¹dze nia Rady Mi ni strów z 26 paŸ dzie r ni ka 1999 r.
w spra wie utwo rze nia Mi ni ste r stwa Zdro wia (Dz. U. z 1999 r., 
Dz. U. nr 91, poz. 1018).

2) Roz porz¹dze nie Pre ze sa Rady Mi ni strów z 17 li sto pa da 2015 r. 
w spra wie szcze gó³owe go za kre su dzia³ania Mi ni stra Zdro wia 
(DzU z 2015 r., poz. 1908).

Mi ni ster
In fra stru ktu ry

i Bu dow ni c twa

– Bu dow ni c two,
pla no wa nie
i zago spoda ro wa -
nie prze strzen ne
oraz mie szka lni c -
two3)

1) Roz porz¹dze nie Pre ze sa Rady Mi ni strów z 17 li sto pa da 2015 r.
w spra wie szcze gó³owe go za kre su dzia³ania Mi ni stra In fra stru ktu ry 
i Bu dow ni c twa (Dz. U. 2015, poz. 1907)
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Mi ni ster Zarz¹dza ny dzia³ Pod sta wa pra w na

– £¹cznoœæ4)

– Trans port

2) Roz porz¹dze nia Rady Mi ni strów z 7 grud nia 2015 r. w spra wie
utwo rze nia Mi ni ste r stwa In fra stru ktu ry i Bu dow ni c twa 
(DzU z 2015 r., poz. 2080).

3) Roz porz¹dze nia Rady Mi ni strów z 9 grud nia 2015 r. zmie niaj¹ce
roz porz¹dze nie w spra wie utwo rze nia Mi ni ste r stwa In fra stru ktu ry
i Bu dow ni c twa (DzU z 2015 r., poz. 2094).

4) Zarz¹dze nie nr 151 Pre ze sa Rady Mi ni strów z 28 grud nia 2015 r.
w spra wie na da nia sta tu tu Mi ni ste r stwu In fra stru ktu ry i Bu dow ni c -
twa (M.P. poz. 1303).

Mi ni ster Spraw 
We wnê trz nych 
i Ad mi ni stra cji

– Ad mi ni stra cja
pu b li cz na5)

– Spra wy
we wnê trze

– Wy zna nia re li gi j -
ne oraz mnie j szo -
œci na ro do we
i et ni cz ne

1) Roz porz¹dze nia Rady Mi ni strów z 17 li sto pa da 2015 r.w spra wie
szcze gó³owe go za kre su dzia³ania Mi ni stra Spraw We wnê trz nych
i Ad mi ni stra cji (DzU z 2015 r., poz. 1897).

2) Roz porz¹dze nia Rady Mi ni strów z 20 li sto pa da 2015 r. w spra wie
utwo rze nia Mi ni ste r stwa Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji
(DzU z 2015 r., poz. 1946).

3) Roz porz¹dze nia Rady Mi ni strów z 7 grud nia 2015 r. w spra wie
prze kszta³ce nia Mi ni ste r stwa Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji 
(DzU z 2015 r., poz. 2079).

4) Roz porz¹dze nia Rady Mi ni strów z 9 grud nia 2015 r. zmie niaj¹ce roz -
porz¹dze nie w spra wie szcze gó³owe go za kre su dzia³ania Mi ni stra
Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji (DzU z 2015 r., poz. 2088).

5) Zarz¹dze nie nr 152 Pre ze sa Rady Mi ni strów z 28 grud nia 2015 r. 
w spra wie na da nia sta tu tu Mi ni ste r stwu Spraw We wnê trz nych 
i Ad mi ni stra cji (DzU z 2015 r., poz. 1294).

6) Zarz¹dze nie nr 11 Pre ze sa Rady Mi ni strów z 26 sty cz nia 2016 r.
zmie niaj¹ce zarz¹dze nie w spra wie na da nia sta tu tu Mi ni ste r stwu
Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji (DzU z 2016 r., poz. 91).

Mi ni ster
Go spo dar ki

Mo r skiej
i ¯eglu gi

Œródl¹do wej

– Go spo dar ka
mo r ska6)

– Rybo³ów stwo7)

– ¯eglu ga
œródl¹dowa

1) Roz porz¹dze nia Rady Mi ni strów z 7 grud nia 2015 r w spra wie
utwo rze nia Mi ni ste r stwa Mi ni ster Go spo dar ki Mo r skiej i ¯eglu gi
Œródl¹do wej (DzU z 2015 r., poz. 2078).

2) Roz porz¹dze nie Pre ze sa Rady Mi ni strów z 9 grud nia 2015 r.
zmie niaj¹ce roz porz¹dze nie w spra wie szcze gó³owe go za kre su
dzia³ania Mi ni stra Go spo dar ki Mo r skiej i ¯eglu gi Œródl¹do wej
(DzU z 2015 r., poz. 2091).

1) Info rma ty za cja obe j mu je ta k ¿e spra wy ko mu ni ka cji. Mi ni ste r stwo Cy fry za cji bê dzie zarz¹dza³o naj wa¿ -
niej szy mi re je stra mi, za któ re do ty ch czas od po wia da³o Mi ni ste r stwo Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji.
2) Prze kszta³ce nie, o któ rym mowa w ust. 1, po le ga na wy³¹cze niu z Mi ni ste r stwa Ro l ni c twa i Roz wo ju
Wsi, obs³uguj¹cego do ty ch czas spra wy dzia³ów ro l ni c two, roz wój wsi, ryn ki ro l ne i rybo³ów stwo, ko mó -
rek orga niza cy j nych obs³uguj¹cych spra wy dzia³u rybo³ów stwo oraz pra co w ni ków obs³uguj¹cych ten
dzia³.
3) Prze jê te od doty ch cza sowe go Mi ni ste r stwa In fra stru ktu ry i Roz wo ju.
4) £¹cznoœæ prze nie sio no z do cza so we go MAiC. £¹cznoœæ obe j mu je ty l ko spra wy po czty.
5) Poza spra wa mi dzia³u ad mi ni stra cja pu b li cz na w za kre sie ge o de zji i ka r to gra fii, któ re „prze ka za no” do
Mi ni ste r stwa In fra stru ktu ry i Bu dow ni c twa.
6) Go spo dar ka mo r ska i ¿e glu ga œródl¹dowa prze jê te od doty ch cza sowe go Mi ni ste r stwa In fra stru ktu ry
i Ro z wo ju.
7) Do ty ch czas w Mi ni ste r stwie Ro l ni c twa i Roz wo ju Wsi.

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rów no cze œ nie isto t ne zmia ny wpro wa dzo no w za kre sie dzia³ania mi ni strów:
Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji, Cy fry za cji, In fra stru ktu ry i Bu dow ni c -
twa. Temu pie r wsze mu, po czte ro le t niej prze rwie po no w nie od da no spra wy ad -
mi ni stra cji pu b li cz nej z wy³¹cze niem spraw ge o de zji i ka r to gra fii, któ re od
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7 grud nia 2015 r. le¿¹ w ge stii Mi ni stra In fra stru ktu ry i Bu dow ni c twa, a ta k ¿e
dzia³ wy zna nia re li gi j ne oraz mnie j szo œci na ro do we i et ni cz ne. Mi ni ster Cy fry za -
cji zarz¹dza od 9 grud nia 2015 r. je dy nie dzia³em info rma ty za cja, mimo i¿ pie r -
wsza wer sja roz porz¹dze nia w spra wie szcze gó³owe go za kre su dzia³ania Mi ni stra
Cy fry za cji z 17 li sto pa da 2015 r. mi ni stro wi temu po wie rza³a ta k ¿e kie ro wa nie
dzia³em ³¹cznoœæ. Osta te cz nie dzia³em tym zarz¹dza Mi ni ster In fra stru ktu ry
i Bu dow ni c twa, przy czym dzia³ ³¹cznoœæ obe j mu je wy³¹cz nie spra wy po czty
(a nie jak do 17 li sto pa da 2015 r. spra wy po czty i tele komu ni ka cji). Uw z glêd -
niaj¹c kla sy fi ka cjê odpo wie dzial no œci zde fi nio wan¹ w Na ro do wym Pro gra mie
Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej z 2013 i 2015 r., jak rów nie¿ now¹ kon ce pcjê
Rady Mi ni strów w za kre sie odpo wie dzial no œci za po szcze gó l ne dzia³y ad mi ni -
stra cji pu b li cz nej, w ta be li 9 do ko na no ze sta wie nia mi ni strów 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.

Ta be la 9. Mi ni stro wie odpo wie dzia l ni za sy ste my in fra stru ktu ry kry ty cz nej
w do ku men tach i prze pi sach pra wa

Mi ni ster odpo wie dzia l ny za sy stem in fra stru ktu ry kry ty cz nej

Mi ni ster wg NPOIK
2013

Mi ni ster wg NPOIK
2015

Mi ni ster w œwie t le
prze pi sów pra wa

Reko men do wa na zmia na

– Mi ni ster Go spo dar ki

– Mi ni ster Skar bu 
Pa ñ stwa

– Mi ni ster Go spo dar ki

– Mi ni ster Skar bu 

– Pa ñ stwa

– Mi ni ster w³aœci wy 
ds. ene r gii 

– Mi ni ster w³aœci wy
– ds. skar bu pa ñ stwa

– Mi ni ster Ene r gii

– Mi ni ster Skar bu 
Pa ñ stwa

Mi ni ster Ad mi ni stra cji
i Cy fry za cji

Mi ni ster Ad mi ni stra cji
i Cy fry za cji

Mi ni ster w³aœci wy
ds. ³¹czno œci

Mi ni ster In fra stru ktu ry
i Bu dow ni c twa

Mi ni ster Ad mi ni stra cji
i Cy fry za cji

Mi ni ster Ad mi ni stra cji
i Cy fry za cji

Mi ni ster w³aœci wy 
ds. info r ma ty za cji

Mi ni ster Cy fry za cji

Mi ni ster Fi nan sów Mi ni ster Fi nan sów Mi ni ster w³aœci wy 
ds. fi nan sów

Mi ni ster Fi nan sów

Mi ni ster Ro l ni c twa 
i Roz wo ju Wsi

Mi ni ster Ro l ni c twa 
i Roz wo ju Wsi

Mi ni ster w³aœci wy 
ds. ro l ni c twa 

Mi ni ster Ro l ni c twa 
i Roz wo ju Wsi

– Mi ni ster Œro do wi ska

– Mi ni ster Ad mi ni stra cji 
i Cy fry za cji

– Mi ni ster Œro do wi ska

– Mi ni ster Ad mi ni stra cji 
i Cy fry za cji

– Mi ni ster w³aœci wy 
ds. œro do wi ska

– Mi ni ster w³aœci wy ds. ad -
mi ni stra cji pu b li cz nej

– Mi ni ster Œro do wi ska

– Mi ni ster Spraw 
We wnê trz nych 
i Ad mi ni stra cji

Mi ni ster Zdro wia Mi ni ster Zdro wia Mi ni ster w³aœci wy 
ds. zdro wia

Mi ni ster Zdro wia

Mi ni ster Trans po rtu, 
Bu dow ni c twa 
i Go spo dar ki Mo r skiej

Mi ni ster In fra stru ktu ry
i Ro z wo ju

– Mi ni ster w³aœci wy
ds. trans po rtu

– Mi ni ster w³aœci wy ds. go -
spo dar ki mo r skiej i ¿e glu gi 
œródl¹do wej

– Mi ni ster In fra stru ktu ry
i Bu dow ni c twa

– Mi ni ster Go spo dar ki
Mo r skiej i ¯eglu gi
Œródl¹do wej

Mi ni ster Spraw 
We wnê trz nych

Mi ni ster Spraw
We wnê trz nych

Mi ni ster w³aœci wy ds. spraw
we wnê trz nych

Mi ni ster Spraw We wnê -
trz nych i Ad mi ni stra cji
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Mi ni ster odpo wie dzia l ny za sy stem in fra stru ktu ry kry ty cz nej

Mi ni ster wg NPOIK
2013

Mi ni ster wg NPOIK
2015

Mi ni ster w œwie t le
prze pi sów pra wa

Reko men do wa na zmia na

Mi ni ster Ad mi ni stra cji
i Cy fry za cji

Mi ni ster Ad mi ni stra cji
i Cy fry za cji

– Mi ni ster w³aœci wy ds. ad -
mi ni stra cji pu b li cz nej

– Mi ni ster w³aœci wy 
ds. info rma ty za cji

– Mi ni ster Spraw 
We wnê trz nych 
i Ad mi ni stra cji

– Mi ni ster Cy fry za cji1)

Mi ni ster Œro do wi ska Mi ni ster Œro do wi ska Mi ni ster w³aœci wy 
ds. œro do wi ska 

Mi ni ster Œro do wi ska

1)Wy da je siê, ¿e z uwa gi na cha ra kter sy ste mu za pe w niaj¹cego ci¹g³oœæ dzia³ania ad mi ni stra cji pu b li cz nej
mi ni strem odpo wie dzia l nym za sy stem po wi nien byæ Mi ni ster Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji. Au -
tor jest jed nak zda nia, i¿ na le ¿a³oby siê za sta no wiæ, czy wspó³odpo wie dzia l nym za sy stem nie na le ¿y
uczy niæ Mi ni stra Cy fry za cji – wszak do tego mi ni stra na le¿¹ spra wy info rma ty za cji ad mi ni stra cji pu b li cz -
nej oraz sy ste mów i sie ci tele infor maty cz nych ad mi ni stra cji pu b li cz nej.

îród³o: opra co wa nie w³asne35.

Wœród reko men do wa nych zmian, bêd¹cych efe ktem prze pro wa dzo nej ana li -
zy, jest:
l zmia na wspó³go spo da rza sy ste mu za opa trze nia w ene r giê, su ro w ce ener ge ty -

cz ne i pa li wa – z Mi ni stra Go spo dar ki na Mi ni stra Ene r gii,
l zmia na go spo da rza sy ste mu ³¹czno œci – z Mi ni stra Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji

na Mi ni stra In fra stru ktu ry i Bu dow ni c twa,
l zmia na na zwy go spo da rza sy ste mu sie ci tele infor maty cz nych – z Mi ni stra

Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji na Mi ni stra Cy fry za cji,
l zmia na wspó³go spo da rza sy ste mu za opa trze nia w wodê – z Mi ni stra Ad mi ni -

stra cji i Cy fry za cji na Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji,
l zmia na na zwy go spo da rza sy ste mu trans po rto we go – z Mi ni stra In fra stru ktu -

ry i Roz wo ju na Mi ni stra In fra stru ktu ry i Bu dow ni c twa oraz do da nie jako
wspó³go spo da rza Mi ni stra Go spo dar ki Mo r skiej i ¯eglu gi Œródl¹do wej,

l zmia na na zwy go spo da rza sy ste mu rato w ni cze go – z Mi ni stra Spraw We wnê -
trz nych na Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji,

l zmia na na zwy go spo da rza sy ste mu za pe w niaj¹cego ci¹g³oœæ dzia³ania ad mi -
ni stra cji pu b li cz nej – z Mi ni stra Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji na Mi ni stra Spraw 
We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji oraz prze dysku to wa nie kwe stii do da nia jako
wspó³go spo da rza Mi ni stra Cy fry za cji.
Poza za kre sem pre zen to wa nych zmian w zarz¹dza niu dzia³ami ad mi ni stra cji

pu b li cz nej usta wa o zmia nie usta wy o dzia³ach ad mi ni stra cji pu b li cz nej i nie któ -
rych in nych ustaw, w zwi¹zku z art. 12a usta wy Pra wo ener ge ty cz ne36, wpro wa -
dza je sz cze je den wa ¿ ny aspekt s³u¿¹cy ochro nie ele men tów in fra stru ktu ry kry -
ty cz nej. Jest nim powo³anie Pe³no mo c ni ka Rz¹du do spraw Stra te gi cz nej
In fra stru ktu ry Ener ge ty cz nej. Za kres jego upra w nieñ re gu lu je roz porz¹dze nie
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35  Por. R. Wró bel, I. Ku lik, Rola ad mi ni stra cji pu b li cz nej w ochro nie in fra stru ktu ry kry ty cz nej pa ñ -
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36  Usta wa z 10 kwie t nia 1997 r. Pra wo ener ge ty cz ne (DzU z 2012 r., poz. 392, DzU z 2015 r.,
poz. 1064).



Rady Mi ni strów z 3 grud nia 2015 r. w spra wie Pe³no mo c ni ka Rz¹du do spraw
Stra te gi cz nej In fra stru ktu ry Ener ge ty cz nej37. Fun kcjê nad mie nio ne go pe³no mo -
c ni ka pe³ni se kre tarz sta nu w Kan ce la rii Pre ze sa Rady Mi ni strów. Wy ko nu je on
miê dzy in ny mi za da nia wy ni kaj¹ce z praw maj¹tko wych Skar bu Pa ñ stwa w za -
kre sie praw z akcji i udzia³ów na le¿¹cych do Skar bu Pa ñ stwa, ³¹cz nie z wy ni -
kaj¹cymi z nich pra wa mi oso bi sty mi oraz upra w nie nia okre œlo ne w art. 5a i art.
18 ust. 1 usta wy o za sa dach wy ko ny wa nia upra w nieñ przys³uguj¹cych Skar bo wi
Pa ñ stwa w sto sun ku do ope ra to ra sy ste mu prze sy³owe go ele ktroe nerge tyczne go
i ope ra to ra sy ste mu prze sy³owe go ga zo we go38. Rów no cze œ nie po sia da ko m pe ten -
cjê do przed sta wia nia Ra dzie Mi ni strów do roz pa trze nia pro je któw aktów pra -
wnych i do ku men tów wy ni kaj¹cych z za kre su jego dzia³ania, mo¿e powo³ywaæ
ze spo³y eks per ckie, do ra d cze oraz zle caæ prze pro wa dze nie ba dañ i eks per tyz
w za kre sie rea li zo wa nych przez nie go za dañ. Co ro cz nie przed sta wia Ra dzie
Ministrów analizy, oceny i wnioski, a tak¿e sprawozdania ze swojej dzia³alnoœci.

Pod su mo wa nie

Wi zja Rady Mi ni strów w za kre sie ochro ny obie któw, urz¹dzeñ, in sta la cji
i us³ug uz na nych za in fra stru ktu rê kry tyczn¹ pre zen to wa na jest w Na ro do wym
Pro gra mie Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej. Jego pie r wsza do stê p na sze ro -
kie mu gro nu od bio r ców wer sja z 2013 r. zak³ada³a, i¿ osi¹gniê cie za mie rzo ne go
celu pro gra mu po win no zo staæ osi¹gniê te w per spe kty wie 6 lat, przy czym
dba³oœæ o ad ap ta cjê roz wi¹zañ zak³ada aktu a li za cjê nie rza dziej, ni¿ co dwa lata.
Aktu ali zo wa ny do ku ment po wi nien uw z glêd niaæ zmia ny oto cze nia a ta k ¿e uwa -
run ko wa nia ochro ny. Aktu a li za cja NPOIK do ko na na w 2015 r. owo cuj¹ca
wersj¹ pro gra mu na lata 2015-2017, po sze rza za kres re a li za cji za dañ prze wi dzia -
nych dla mi ni strów odpo wie dzia l nych za sy ste my in fra stru ktu ry kry ty cz nej, na -
zwa nych ju¿ nie go spo da rza mi/wspó³go spo da rza mi a koor dyna to ra mi/wspó³ko -
ordy nato ra mi. Rów no cze œ nie zmia ny do strze ga l ne s¹ w do ko ny wa niu oce ny
ry zy ka, po zo staj¹cej w œcis³ej ko re la cji z sy stem ci¹g³oœci dzia³ania. Obe c ne do ty -
ch czas ro dza je ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej zast¹pio no dzia³ania mi na
rzecz za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa. Mo del wspó³pra cy w ochro nie in fra stru ktu ry
kry ty cz nej prze orga nizo wa no z dwóch na trzy po zio my, wpro wa dzaj¹c do da t ko -
wo sche mat ko mu ni ka cji w ra mach me cha ni z mu ochro ny IK i do ko nuj¹c kos -
me ty cz nych ko rekt w do ty ch czas za ry so wa nych sche ma tach. Z pro gra mu usu -
niê to obo wi¹zki orga ni za to rów æwi czeñ z za kre su ochro ny in fra stru ktu ry
kry ty cz nej oraz za³o¿e nia do nich. Zre defi nio wa no plan dzia³añ na dwa po za -
twier dze niu aktu a li za cji NPOIK przez Radê Mi ni strów39, za kres ele men tów
dzia³añ w ra mach Euro pe j skie go Pro gra mu Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej
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stwa (DzU z 2015 r. poz. 978, 1223 i 1322).
39  Uchwa³a Rady Mi ni strów nr 210/2015, http://rcb.gov.pl/?p=5744 (do stêp: 01.02.2016 r.).



oraz mie r ni ki sku te cz no œci pro gra mu. Za naj wa¿ nie j sze zmia ny w doty ch cza so -
wych za³¹czni kach do pro gra mu na le ¿y uz naæ re zy g na cjê z za³¹czni ka po œwiê co -
ne go cha ra kte ry styce sy ste mów in fra stru ktu ry kry ty cz nej oraz roz bu do wê czê œci
po œwiê co nej do brym pra kty kom i re ko men da cjom, zw³asz cza w za kre sie dzia³añ
na rzecz zapewnienia bezpieczeñstwa teleinformatycznego, planów ci¹g³oœci
dzia³ania i odbudowy oraz szacowania ryzyka. 

Zmia na kon ce pcji przy dzia³u zarz¹dza nia dzia³ami ad mi ni stra cji rz¹do wej
w li sto pa dzie 2015 r. wywo³uje bez po œred ni wp³yw na nie któ re sy ste my in fra -
stru ktu ry kry ty cz nej oraz nad zór nad nimi. Tym sa mym ka ta log mi ni strów
odpo wie dzia l nych z sy ste my in fra stru ktu ry kry ty cz nej przed sta wio ny w NPOIK 
w 2015 r. na le ¿a³oby ua ktu a l niæ. Za kres reko men do wa nych zmian za pre zen -
towa no w ar ty ku le. Wywo³uj¹ca zmia ny przy wo³ana usta wa o zmia nie usta wy
o d zia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej i nie któ rych in nych ustaw rów no cze œ nie stwa -
rza de le ga cjê do powo³ania Pe³no mo c ni ka Rz¹du do spraw Stra te gi cz nej In fra -
stru ktu ry Ener ge ty cz nej. Roz wi¹za nie to po twier dza prio ry tet ochro ny sy ste mu
za opa trze nia w ene r gie, su ro w ce ener ge ty cz ne i pa li wa40.
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Ra town ictwo po wod ziowe w Pol sce – za³o¿e nia
sys tem owe

Flood Rescue in Poland – System Assumptions

Stre sz cze nie

W ar tyk ule przed staw iono au tors kie uj êcie ra town ictwa po wod ziowe go
w Pol sce. Wska zano jego miej sce w ak tua lny ch struk tur ach ra town ictwa, trak tuj¹c
o nich zde cyd owa nie sze rzej ni¿ je dyn ie przez pry zmat wy padk owej kra jow ego
sys temu ra town iczo-ga œnic zego, sys temu Pañ stw owe Ra town ictwo Me dyczne oraz 
³¹cz¹cego je sys temu po wiad ami ania ra tunk owe go. Ra town ictwo po wod ziowe
prze anal izo wano w sposób ca³oœciowy, ukazuj¹c jego systemowy charakter.

Zi dent yfi kow ano elem enty sys temu ra town ictwa po wod ziowe go w Pol sce.
Za prez ento wano wy kaz za dañ w³aœ ciwych po dmiotów, z kt órych wy nik aj¹ re lac je
za chodz¹ce mi êdzy nimi. Opis ano tak¿e syn tet yczny cel wyo drê bnien ia anal izo -
wan ego sys temu z jego nad rzê dnych, kra jow ych odp owi edników (Pol skiego
Sys temu Ra town ictwa, sys temu ochrony ludnoœ ci, sys temu bez pie czeñstwa po w-
szechn ego oraz sys temu bez pie czeñstwa na rod owe go RP).

Ar tyku³ wzbo gac ono o in form acje na te mat umiejs cowi enia sys temu ra tow-
n ictwa po wod ziowe go w pol skich struk tur ach bezpi ecz eñstwa.

S³owa klu czowe: ra town ictwo, po wódŸ, sys tem, ochrona prze ciwp owo dzi owa

Summary

The flo od re s cue is de alt with, as a branch of the com mon se cu ri ty and me ant as 
an ope ra tio nal ac ti vi ty at all sta te se cu ri ty ma na ge ment le vels in all sta tes of the sta te 
per fo r man ce. It is di re c ted to pro tect pe o p le, as well as pro per ties and en vi ron ment 
in or der to meet people’s exi sten ce ne eds. It is con du c ted in or in the con text of
cir cu m stan ces re la ted to direct and  immediate response to the flood threat.

The ana ly sis re sults con ce r ning the  flo od re s cue aspects al low us  to un de r stand
them in the sy ste ma tic  ap pro ach. Flo od re s cue en ti ties con sti tu te the sy stem
ele ments. They are con ne c ted by re la tions which  are fo r ma li zed in re le vant
no r ma ti ve do cu ments. The re la tions cre a te a hy brid stru c tu re of the flo od re s cue
sy stem. The hy bri di za tion re lies on con ne c ting hie ra r chi cal sub stru c tu res



Wpro wad zenie

Za gro ¿e nie po wo dzio we zda je siê na sta³e wpi sy waæ w uwa run ko wa nia bez -
pie cze ñ stwa na ro do we go RP. Zgod nie z tre œcia mi Krajo we go Pla nu Zarz¹dza nia
Kry zy so we go, „to jed no z naj czê œciej wy stê puj¹cych za gro ¿eñ na tu ra l nych, bêd¹ce 
zja wi skiem  przy rod ni czym  o  cha ra kte rze  eks tre ma l nym,  czê sto gwa³to w nym,
wy stê puj¹cym nie regu la r nie”1. Po mi mo swo jej nie regu lar no œci, przy pi sa no mu
naj wy¿sz¹ wa r toœæ ry zy ka uzy skan¹ w toku oce ny, w opa r ciu o ma try cê ry zy ka
z pro ce du ry opra co wa nia ra po r tów cz¹stko wych do Raportu o za gro ¿e niach bez pie -
cze ñ stwa na ro do we go, z uw z glêd nie niem za gro ¿eñ mo ¿ li wych do osza co wa nia na
pod sta wie da nych za wa r tych w ra po r tach cz¹stko wych 2.

Na ta kie post rze ga nie ry zy ka po wo dzio we go maj¹ wp³yw m.in. ol brzy mie
stra ty lu dz kie i ma te ria l ne z nim zwi¹zane. W ci¹gu osta t nich dwu dzie stu lat ty l -
ko trzy z naj wiê kszych po wo dzi zu bo ¿y³y Pol skê na kwo tê siê gaj¹c¹ ponad
30 mld z³ (1997 r. – 13 635 mln z³, 2001 r. – 4215 mln z³, 2010 r. – 12 790 mln z³)3.
Nie bez zna cze nia po zo sta je fakt, ¿e w tra kcie tych zda rzeñ œmieræ po nios³o nie -
ma l ¿e 100 osób.

Z uwa gi na cha ra kter za gro ¿e nia po wo dzio we go i jego wy so ce ne ga ty w ny po -
ten cja³ wp³ywu na bez pie cze ñ stwo spo³ecz no œci lo ka l nych (w tym bez po œred nio
na ¿y cie lu dzi), na prze strze ni lat wy pra co wa no i sta le do sto so wu je siê kon kre t ne
spo so by ochro ny prze ciwpo wo dzio wej. Tym bo da j ¿e naj bar dziej do strze ga l nym
me dia l nie jest ra tow ni c two po wo dzio we. W³aœci we mu dzia³ania wy ma gaj¹ prze -
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(de di ca ted to ma na ge ment en ti ties) with ne twork sub stru c tu res (de di ca ted to
exe cu to ry ones). The main sy stem ob je c ti ve is to pro tect pe o p le as well as
pro per ties and en vi ron ment (to ex tend people’s exi sten ce ne eds in bio lo gi cal and
survi val- cul tu ral di men sions) in or in the con text of cir cu m stan ces re la ted to di rect
and im me dia te re spon se to the flo od thre at. It is im po r tant that such kind of
operational activity is executed at all levels of state security management and in all
levels of its performance.

Ow ning to clo se cor re spon den ce be twe en the flo od re s cue and the re s cue in
syn the tic me a ning, the flo od re s cue sy stem is also clo se ly fun c tio nal ly con ne c ted
with the na tio nal and in ter na tio nal se cu ri ty sy stems and stru c tu res. The stron gest
re la tions are ob se r ved in case of sta te re s cue sy stem, pe o p le pro te c tion sy stem,
com mon se cu ri ty sy stem, na tio nal se cu ri ty sy stem as well as such in ter na tio nal
equ i va lents as INSARAG, UNDAC, Pe o p le Protection Mechanism of European
Union and NATO Crisis Management System.

Keywords: re scue, flo od, sys tem, flo od pro tect ion

1  Krajo wy Plan Zarz¹dza nia Kry zy so we go 2013/2015,  RCB, Wa r sza wa 2015, s. 8.
2  Ta m ¿e, s. 7.
3  Sze rzej, Do rze cze Wis³y. Mo no gra fia po wo dzi maj - cze r wiec 2010, M. Ma cie je wski, M.S. Osto j -
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wa ¿ nie zaan ga ¿o wa nia zna cz nej li cz by zró¿ ni co wa nych pod mio tów, któ rych
wrêcz spe kta kula r ny wysi³ek s³u¿y ra to wa niu za gro ¿o ne go ¿y cia i zdro wia lu dz -
kie go, a ta k ¿e œro do wi ska i mie nia w wy mia rach nie zbêd nych do prze ¿y cia lud -
no œci. Zgod nie z da ny mi Krajo we go Cen trum Ko or dy na cji Ra tow ni c twa
i Ochro ny Lud no œci (KCKRiOL) w sa mym ty l ko 2010 r. pod mio ty ra to w ni cze
ucze st ni czy³y w ok. 76,8 tys. in ter we ncji zwi¹za nych z akcj¹ prze ciw po wo dziow¹
oraz li k wi dacj¹ za gro ¿eñ po wsta³ych w sku tek opa dów de szczu. Two rzy³y ich za -
so by g³ów nie Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej (PSP, 20 tys. fun kcjo na riu szy, czy li
nie ma l ¿e 60% ich ogó³u), ocho t ni czych stra ¿y po ¿a r nych (OSP, 60 tys. dru hów),
Si³ Zbro j nych RP (8,4 tys. ¿o³nie rzy), Stra ¿y Gra ni cz nej (2,8 tys. fun kcjo na riu -
szy) i Po li cji (3,5 tys. fun kcjo na riu szy)4. Z obie kty w nych przy czyn nie spo sób
wy mie niæ tu wszy stkich pod mio tów ra to w ni czych, w tym or ga ni za cji po zarz¹do -
wych, or ga ni za cji zak³ado wych i do ra Ÿ nych zrze szeñ oby wa te l skich.

Zró¿ ni co wa nie ilo œcio we i ja ko œcio we pod mio tów ra tow ni c twa po wo dzio we -
go, spe cy fi cz ny cha ra kter ich dzia³añ, a ta k ¿e nie jedno zna cz noœæ re la cji, któ re za -
chodz¹ miê dzy nimi, re la ty w nie mo c no ko m p li kuj¹ ob raz ra tow ni c twa po wo -
dzio we go w Pol sce. Do œwia d cze nia w³asne au to rów ni nie j sze go opra co wa nia
po zwa laj¹ wy snuæ przy pu sz cze nie, ¿e w da l szym ci¹gu ist nie je wie le ob sza rów
wy ma gaj¹cych do pre cyzo wa nia i uspra w nieñ w ni nie j szym za kre sie. Jest to o tyle 
utru d nio ne, ¿e nie spo sób jed noz na cz nie na kre œliæ, czym jest sy stem
ratownictwa powodziowego w Polsce.

Po wy ¿sze roz wa ¿a nia sta no wi¹ wpro wa dze nie do eks plo ra cji przed mio to wej
pro ble ma ty ki. Za jej cel autorzy przy jê li uzy ska nie od po wie dzi na na stê puj¹ce
py ta nia:
1. Jaka jest isto ta ra tow ni c twa po wo dzio we go w Pol sce?
2. W czym wy ra ¿a siê jego sy ste mo wy cha ra kter?
3. W jaki spo sób sy stem ra tow ni c twa po wo dzio we go wpi su je siê w krajo we stru ktu ry

bez pie cze ñ stwa?
Pod jê ty wysi³ek ba da w czy sku t ko wa³ uzy ska niem sy ste mo we go opi su ra tow -

ni c twa po wo dzio we go w Pol sce. Mo¿e to sta no wiæ punkt wyj œcia do w³aœci wych
pog³êbio nych ana liz na da l szych eta pach pra cy naukowej.

1. Isto ta ra tow ni c twa po wo dzio we go

Wez bra nia to aku mu la cje wody w zbio r ni kach wod nych oraz cie kach, któ re
mog¹ od dzia³ywaæ de stru kcy j nie (w wy mia rze spo³eczno -go spoda r czym) na te re -
ny wyko rzy sty wa ne przez cz³owie ka. Sta no wi¹ bez po œred ni¹ przy czy nê po dej -
mo wa nia dzia³añ ra to w ni czych o cha ra kte rze po wo dzio wym5.
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4  In fo r ma cja do tycz¹ca sy tu a cji zwi¹za nej z in ten syw ny mi opa da mi de szczu od dnia 14.05.2010 r., 
Krajo we Cen trum Ko or dy na cji Ra tow ni c twa i Ochro ny Lud no œci KG PSP, Wa r sza wa 2010.
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W tym mie j s cu po ja wia siê py ta nie o to, w czym wy ra ¿a siê wspo mnia ny cha -
ra kter. Niew¹tpli wie jest on zwi¹zany z ra to wa niem, sze rzej zaœ z rato w ni c twem.

Ra to wa nie i ra tow ni c two to te r mi ny bar dzo zbli ¿o ne zna cze nio wo. Sub teln¹
ró ¿ ni cê w ich ro zu mie niu tra f nie uwi da cz nia A. Skra bacz. Wed³ug niej ra to wa nie 
ma zde cy do wa nie czyn no œcio wy, wy ko na w czy cha ra kter. Jest uto ¿ sa mia ne z bez -
po œred ni¹ po moc¹ w trud nej, nag³ej sy tu a cji. Ra tow ni c two ro zu mie siê na to miast 
bar dzo sze ro ko, przez pry z mat dzie dzi ny bez pie cze ñ stwa po wszech ne go6.

Wiê cej, œcis³a re la cja ra tow ni c twa i bez pie cze ñ stwa po wszech ne go zda je siê
mieæ swój wy raz w rela ty wi za cji tego pie r wsze go z pro ble ma tyk¹ ochro ny lud no -
œci. Ochro na lud no œci jest jed nym z ele men tów ka ta lo gu za sad ni czych mi sji rea -
li zo wa nych w ra mach bez pie cze ñ stwa na ro do we go (szcze gó³owo zaœ bez pie cze ñ -
stwa po wszech ne go). Re a li za cji w³aœci wych dzia³añ ocze ku je siê od li cz nych
i bar dzo zró¿ ni co wa nych pod mio tów. S¹ wœród nich or ga ny ad mi ni stra cji pu b li -
cz nej, inne or ga ny i in sty tu cje pa ñ stwo we (w tym s³u¿by, in spe kcje i stra ¿e),
przed siê bio r stwa, or ga ni za cje po zarz¹dowe, oby wa te le, a w spe cy fi cz nych i od po -
wie d nio uza sa d nio nych oko li cz no œciach Si³y Zbro j ne RP (SZ RP). Za cel ochro -
ny lud no œci przy j mu je siê bo wiem ochro nê lu dzi (¿y cia i zdro wia), a ta k ¿e mie nia 
i œro do wi ska w za kre sie nie zbêd nym do ich prze ¿y cia w wy mia rach bio lo gi cz -
nym i byto wo-ku ltu ro wym, w³¹czaj¹c tu udzie la nie po mo cy huma ni ta r nej i pra -
wnej w cza sie ka ta strof, klêsk ¿y wio³owych, kon fli któw zbro j nych, oku pa cji
i bez po œre d nio po nich. Nie ogra ni cza siê jej wiêc wy³¹cz nie do re a go wa nia na za -
gro ¿e nia, obe j muj¹c do men¹ dzia³ania ta k ¿e za po bie ga nie tym za gro ¿e niom,
przy go to wa nie na ich ewen tu aln¹ mate ria li za cjê i przy wra ca nie sta nu nor ma l ne -
go (przy naj mniej w od nie sie niu do wa run ków bio lo gi cz nych i byto wo-ku ltu ro -
wych na akce pto wa l nym po zio mie)7.

O ile jed nak na ochro nê lud no œci sk³adaj¹ siê dzia³ania o cha ra kte rze pre wen -
cy j nym, re stry kcy j nym, ope ra cy j nym i lo gi sty cz nym, to ra tow ni c two do ty czy
zde cy do wa nie je dy nie ich ope ra cy j nych od po wied ni ków. Co wiê cej, prze ko na nie 
o spó j no œci przed mio tu ochro ny lud no œci i ra tow ni c twa po zwa la sfo r mu³owaæ
tezê, ¿e dzia³ania ope ra cy j ne w za kre sie ochro ny lud no œci to w do mi nuj¹cej
wrêcz mie rze w³aœ nie dzia³ania w za kre sie ra tow ni c twa. Ich cech¹ cha ra kte ry -
styczn¹, od ró ¿ niaj¹c¹ dzia³ania w za kre sie ra tow ni c twa od po zo sta³ych dzia³añ
ope ra cy j nych w za kre sie ochro ny lud no œci, s¹ oko li cz no œci ich pro wa dze nia, czy -
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li stan nag³oœci, tryb pi l ny, brak mo ¿ li wo œci bie r ne go ocze ki wa nia na roz wój sy -
tu a cji za gro ¿e nia8.

Na grun cie po wy ¿szych roz wa ¿añ mo ¿ na sfo r mu³owaæ de fi ni cjê ra tow ni c twa,
uto ¿ sa mian¹ z dzie dzin¹ bez pie cze ñ stwa po wszech ne go oz na czaj¹c¹ dzia³al noœæ
ope ra cyjn¹ na wszy stkich po zio mach zarz¹dza nia bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa, we
wszy stkich sta nach jego fun kcjo no wa nia, ukie run ko wan¹ na ochro nê lu dzi, a ta -
k ¿e mie nia i œro do wi ska  w za kre sie nie zbêd nych do ich prze ¿y cia w wy mia rach
bio lo gi cz nym i byto wo-ku ltu ro wym, w oko li cz no œciach lub w zwi¹zku z oko licz -
no œcia mi re a go wa nia na za gro ¿e nia w try bie niezw³ocz nym (naty ch mia sto wym,
pi l nym)9.

Wspo mnia ne oko li cz no œci bêd¹ z oczy wi s tych przy czyn dete rmi no wa ne cha -
ra kte rem za gro ¿e nia. W przy pa d ku za gro ¿e nia po wo dzio we go, wyni ki ana li zy
in tui cy j nej su ge ruj¹, by wzi¹æ tu po uwagê m.in.:
– pro wa dze nie dzia³añ ra to w ni czych na te re nach o zró¿ ni co wa nej gê sto œci za lud -

nie nia (zw³asz cza na te re nach mie j skich),
– ko nie cz noœæ zaan ga ¿o wa nia zna cz nych za so bów (nie ty l ko ra to w ni czych) w ce -

lu ewa ku a cji osób, zwierz¹t i mie nia,
– mo ¿ li woœæ po wsta wa nia utrud nieñ w ru chu dro go wym (np. z po wo du samo -

ewa ku a cji lud no œci),
– powi¹za nie fun kcjo na l ne in sta la cji, sy ste mów i in fra stru ktur na te re nach za le -

wo wych,
– po ten cjaln¹ nie chêæ osób do pod da nia siê dzia³aniom ra to w ni czym z oba wy

o u tra tê mie nia pozo sta wia ne go w stre fie za gro ¿e nia,
– wy so ki po ten cja³ mate ria li za cji za gro ¿eñ wtó r nych zwi¹za nych ze ska ¿e niem

ujêæ wód pi t nych,
– ko nie cz noœæ za pe w nie nia po¿¹da ne go po zio mu go to wo œci ope ra cy j nej pod mio -

tów ra tow ni c twa w jed no stkach tery to ria l nych, z któ rych dys po no wa ne s¹ za so -
by na po trze by dzia³añ prze ciwpo wo dzio wych.
Tak wiêc rato w ni c twem po wo dzio wym, w ko re spon den cji do de fi ni cji sa me -

go ra tow ni c twa, mo ¿ na na zwaæ dzie dzi nê bez pie cze ñ stwa po wszech ne go oz na -
czaj¹c¹ dzia³al noœæ ope ra cyjn¹ na wszy stkich po zio mach zarz¹dza nia bez pie cze -
ñ stwem pa ñ stwa, we wszy stkich sta nach jego fun kcjo no wa nia, ukie run ko wan¹
na ochro nê lu dzi, a ta k ¿e mie nia i œro do wi ska w za kre sie nie zbêd nym do ich
prze ¿y cia w wy mia rach bio lo gi cz nym i byto wo-ku ltu ro wym, w oko li cz no œciach
lub w zwi¹zku z oko licz no œcia mi re a go wa nia na za gro ¿e nia w try bie niezw³ocz -
nym (naty ch mia sto wym, pi l nym), jako wy raz re a go wa nia na za gro ¿e nie po wo -
dzio we, bior¹c tu pod uwa gê cha ra kter tego za gro ¿e nia, opi sa ny po wy ¿ej na re la -
ty w nie wy so kim po zio mie ogó l no œci.
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2. Sy stem ra tow ni c twa po wo dzio we go
– czyn ni ki kon sty tuty w ne

Przy to czo na de fi ni cja zda je siê od zwie rcie d laæ z³o¿o noœæ pro ble ma ty ki ra tow -
ni c twa po wo dzio we go jako inte gra l ne go ele men tu ochro ny lud no œci w ob li czu
po wo dzi. Z pra wdopo dobie ñ stwem bli skim jed no œci przed sta wie nie go w spo sób
ca³oœcio wy (ho li sty cz ny) to nie by wa le trud ne i z³o¿o ne przed siê w ziê cie. Po dej -
œcie sy ste mo we zda je siê byæ u¿y te cz nym ujê ciem w tym za kre sie, zw³asz cza
z uwa gi na po ten cja l nie wy so ki ho lizm tra kto wa nia przed mio tu roz wa ¿añ.

Do tra kto wa nia w ujê ciu sy ste mo wym ko nie cz ne jest ziden tyfi ko wa nie czyn -
ni ków kon sty tuty w nych sy ste mu. S¹ to ele men ty go sta no wi¹ce, re la cje (lub wiê -
zi) ³¹cz¹ce te ele men ty, a ta k ¿e cel ich wyod rê b nie nia z ota czaj¹cej rze czy wi sto œci
(cel nad rzêd ny sy ste mu, jego mi sja)10.

W przy pa d ku sy ste mu ra tow ni c twa po wo dzio we go jego cel nad rzêd ny jest
wpi sa ny we w³aœciw¹ de fi ni cjê. To ochro na lu dzi, a ta k ¿e mie nia i œro do wi ska
w za kre sie nie zbêd nym do ich prze ¿y cia w wy mia rach bio lo gi cz nym i byto -
wo-ku ltu ro wym, w oko li cz no œciach lub w zwi¹zku z oko licz no œcia mi re a go wa nia 
na za gro ¿e nia w try bie niezw³ocz nym (naty ch mia sto wym, pi l nym), jako wy raz
re a go wa nia na za gro ¿e nie po wo dzio we.

Re a li za cja tego celu zo sta³a wpi sa na w ka ta lo gi za dañ wie lu pod mio tów, zwa -
nych tu pod mio ta mi ra tow ni c twa po wo dzio we go. Po ni ¿ej ze bra no ogó l ne in fo r -
ma cje o roli i/lub za da niach ich naj bar dziej isto t nych od po wied ni ków.

Do za dañ mi ni stra w³aœci we go spra wom we wnê trz nym i ad mi ni stra cji na le ¿y
ini cjo wa nie i re a li za cja po li ty ki oraz za pe w nie nie ko or dy na cji dzia³añ w dzie dzi -
nach zwi¹za nych z rato w ni c twem po wo dzio wym, w tym ochro ny bez pie cze ñ stwa 
i porz¹dku pub li cz ne go, ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej, a ta k ¿e ad mi ni stra cji pu b li -
cz nej. Tre œci do ku men tów usta wo wych i in nych prze pi sów nak³adaj¹ na nie go
wy ko ny wa nie za dañ z dzie dzi ny ob ron no œci i ochro ny bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa,
jak rów nie¿ re a li za cjê upra w nieñ w sto sun ku do te re no wych or ga nów rz¹do wej
ad mi ni stra cji ogó l nej oraz or ga nów sa morz¹du tery to rial ne go. Oso ba pe³ni¹ca
opi sy wan¹ fun kcjê nad zo ru je dzia³al noœæ ra to w nicz¹ Po li cji, PSP, Stra ¿y Gra ni -
cz nej i Ob ro ny Cy wi l nej. Ko or dy nu je dzia³ania porz¹dko wo -o chron ne oraz
czyn no œci ra to w ni cze w ob li czu klêsk ¿y wio³owych i in nych po do bnych zda rzeñ
za gra ¿aj¹cych bez pie cze ñ stwu po wszech ne mu, spra wy z za kre su or ga ni za cji 
i pla no wa nia cy wi l nej, ochro ny lud no œci, mie nia i œro do wi ska w okre sie po ko ju
i wo j ny. Ko or dy nu je spra wy zwi¹zane z za pe w nie niem fun kcjo no wa nia ad mi ni -
stra cji rz¹do wej, dzia³al no œci¹ i fun kcjo no wa niem te re no wych or ga nów rz¹do wej 
ad mi ni stra cji ogó l nej i spe cja l nej oraz ich wspó³dzia³ania z ad mi ni stracj¹ sa -
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morz¹dow¹, a ta k ¿e spra wu je nad zór nad dzia³al no œci¹ te re no wych or ga nów
rz¹do wej ad mi ni stra cji ogó l nej.

Wo je wo da od po wia da za wy ko ny wa nie po li ty ki ra tow ni c twa po wo dzio we go
Rady Mi ni strów w wo je wó dztwie, a w szcze gó l no œci do sto so wu je do mie j s co -
wych wa run ków cele po li ty ki Rady Mi ni strów oraz ko or dy nu je i kon tro lu je wy -
ko na nie w³aœci wych za dañ. Jest odpo wie dzia l ny za za pe w nie nie wspó³dzia³ania
wszy stkich or ga nów ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa morz¹do wej dzia³aj¹cych w wo je -
wó dztwie, jak rów nie¿ kie row ni c two nad ich dzia³al no œci¹ w za kre sie za po bie ga -
nia za gro ¿e niu ¿y cia, zdro wia lub mie nia oraz za gro ¿e niom œro do wi ska, bez pie -
cze ñ stwa pa ñ stwa i utrzy ma nia porz¹dku pub li cz ne go, ochro ny praw
oby wa te l skich, a ta k ¿e za po bie ga nia klê skom ¿y wio³owym i in nym nad zwy cza j -
nym za gro ¿e niom oraz zwa l cza nia i usu wa nia ich sku t ków. Do ko nu je przy tym
oce ny sta nu za bez pie cze nia prze ciwpo wo dzio wego wo je wó dz twa, opra co wu je
plan ope ra cy j ny ochro ny przed po wo dzi¹ oraz po sia da upra w nie nia do og³asza -
nia i odwo³ywa nia po go to wia i ala r mu prze ciwpo wo dzio wego. Co wiê cej wy ko -
nu je on i ko or dy nu je za da nia w za kre sie ob ron no œci i bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa,
w tym zarz¹dza nia kry zy so we go11.

Sta ro sta jest w zna cz nej mie rze odpo wie dzia l ny za wy ko ny wa nie za dañ pu b li cz -
nych po wia tu o cha ra kte rze ponad gmin nym12. Za li cza siê tu m. in. kwe stie ochro ny
prze ciwpo wo dzio wej, ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej i za po bie ga nia in nym nad zwy cza j -
nym za gro ¿e niom ¿y cia i zdro wia lu dzi oraz œro do wi ska (w tym wy po sa ¿e nia i utrzy -
ma nia po wia to we go ma ga zy nu prze ciwpo wo dzio wego). Do za dañ sta ro sty w spra -
wach zarz¹dza nia kry zy so we go na le ¿y kie ro wa nie dzia³ania mi zwi¹za ny mi
z mo nito ro wa niem, pla no wa niem, re a go wa niem i usu wa niem sku t ków za gro ¿eñ na
te re nie po wia tu oraz re a li za cja za dañ z za kre su pla no wa nia cy wi l ne go.

Wójt (bu r mistrz, pre zy dent mia sta) jest or ga nem w³aœci wym w spra wach
zarz¹dza nia kry zy so we go i ob ro ny cy wi l nej na naj ni ¿ szych po zio mie po dzia³u
admi ni stra cyjne go pa ñ stwa. Do jego g³ów nych za dañ w spra wach zarz¹dza nia kry -
zy so we go na le ¿y kie ro wa nie dzia³ania mi zwi¹za ny mi z moni to ro wa niem, pla no -
wa niem, re a go wa niem i usu wa niem sku t ków za gro ¿eñ na te re nie gmi ny oraz re a li -
za cja za dañ z za kre su pla no wa nia cy wi l ne go. Mo¿e on rów nie¿ zarz¹dzaæ
ewa ku a cjê osób prze by waj¹cych na te re nie gmi ny, o ile nie s¹ za sad ne inne
dzia³ania s³u¿¹ce za pe w nie niu ich bez pie cze ñ stwa.

Wy mie nio ne po wy ¿ej or ga ny de cy zy j ne wchodz¹ce w sk³ad stru ktur
zarz¹dza nia kry zy so we go, pe³ni¹ce ta k ¿e fun kcje te re no wych sze fów ob ro ny cy -
wi l nej (poza mi ni strem w³aœci wym spra wom we wnê trz nym i ad mi ni stra cji) maj¹ 
do swo jej dys po zy cji w³aœci we cen tra zarz¹dza nia kry zy so we go, ze spo³y zarz¹-
dza nia kry zy so we go oraz ko mór ki od po wia daj¹ce za spra wy bez pie cze ñ stwa i za-
rz¹dza nia kry zy so we go w od po wied nich urzê dach. Te pie r wsze spe³niaj¹ fun kcje 
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pun ktu koor dyna cyj ne go i oœro d ka ³¹czno œci, na po trze by dzia³al no œci s³u¿b ra -
to w ni czych i ko mu na l nych, któ re bior¹ bez po œred ni i po œred ni udzia³ w akcjach
ra to w ni czych. Ze spo³y zarz¹dza nia kry zy so we go to ko le gia l ne pod mio ty opinio -
dawczo -dora d cze, zaœ na wspo mnia nych ko mór kach spo czy wa g³ówny ciê ¿ar
obs³ugi admi ni stra cyj nej prac w przed mio to wej te ma ty ce.

Na le ¿y wspo mnieæ, ¿e w pro ble ma ty kê ra tow ni c twa po wo dzio we go wpi su je
siê rów nie¿ dzia³al noœæ ko le gia l nych or ga nów w³adzy sa morz¹do wej na po szcze -
gó l nych po zio mach po dzia³u admi ni stra cyjne go pa ñ stwa. Na naj wy ¿szym po zio -
mie ogó l no œci ich rola zo sta³a ogra ni czo na do aspe któw nad zo r czych, kon tro l -
nych, regu la cy j nych (w sto sun ku do kwe stii pra wa lo ka l ne go) i fi nan so wych
(w od nie sie niu do w³aœci we go im bu d¿e tu).

Opi sa ne po wy ¿ej pod mio ty ra tow ni c twa po wo dzio we go wy ko nuj¹ za da nia
kie ro w ni cze (zarz¹dcze) w ra mach sy ste mu ra tow ni c twa po wo dzio we go w Pol -
sce. Nie mniej jed nak to ich wy ko na w cze od po wied ni ki s¹ de dy ko wa ne do pro -
wa dze nia bez po œred nich dzia³añ ra to w ni czych w ob li czu po wo dzi.

PSP, OSP i po zo sta³e jed no stki ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej pro wadz¹ bez po -
œred ni¹ wa l kê ze sku t ka mi klêsk ¿y wio³owych. Mog¹ przy tym re a li zo waæ
dzia³ania ta k ¿e w za kre sie ra tow ni c twa tech ni cz ne go, che mi cz ne go, eko logi cz ne go 
i me dy cz ne go. Sta no wi¹ trzon re a go wa nia na za gro ¿e nie po wo dzio we w try bie pi l -
nym – g³ówne za so by ra tow ni c twa po wo dzio we go w Pol sce. W³aœci we po win no œci
wy ni kaj¹ bez po œred nio z do ku men tów re gu luj¹cych za sa dy ich fun kcjo no wa nia.

Po li cja to fo r ma cja ad mi ni stra cji ze spo lo nej, która akty w nie ucze st ni czy
w dzia³aniach z za kre su ra tow ni c twa po wo dzio we go, wspie raj¹c tym sa mym funk -
cjo no wa nie krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go (KSRG). W od nie sie niu
do przed mio tu ra tow ni c twa po wo dzio we go jej fun kcjo na riu sze mog¹ przy j mo -
waæ i ana li zo waæ in fo r ma cje o nie bez pie cz nych zda rze niach, wy pa d kach, awa -
riach i ka ta stro fach, do cie raæ do mie j s ca zda rze nia i do ko ny waæ wstê p nej oce ny
cha ra kte ru i ska li za gro ¿e nia, izo lo waæ te ren dzia³añ przed nie po¿¹da ny mi i post -
ron ny mi oso ba mi, mog¹cymi prze szka dzaæ w udzie la nej po mo cy, za bez pie czaæ
mie j s ce dzia³añ i umo ¿ li wiaæ szy b kie do ta r cie tam za so bów ra to w ni czych, ochra -
niaæ i re gu lo waæ ruch dro go wy, czu waæ nad bez pie cze ñ stwem lud no œci, a ta k ¿e
(w mia rê po trzeb i mo ¿ li wo œci) udo stê p niaæ œro d ki ³¹czno œci, ko mu ni ka cji oraz
inne za so by sprzê to we.

Pod mio ty sy ste mu Pa ñ stwo we Ra tow ni c two Me dy cz ne (sy ste mu PRM) re a li zuj¹ 
za da nia po le gaj¹ce na za pe w nie niu po mo cy ka ¿ dej oso bie zna j duj¹cej siê w sta nie
nag³ego za gro ¿e nia zdro wo t ne go. Œci œle przy tym wspó³pra cuj¹ z po zo sta³ymi pod -
mio ta mi ra tow ni c twa po wo dzio we go, któ re nie rza d ko za pe w niaj¹ i utrzy muj¹ wa -
run ki do udzie la nia po mo cy przez ze spo³y ra tow ni c twa me dy cz ne go.

WOPR13 jest pod mio tem ra tow ni c twa po wo dzio we go ukie run ko wa nym na 
pro wa dze nie dzia³añ ra to w ni czych, po le gaj¹cych w szcze gó l no œci na orga ni zo wa -
niu i udzie la niu po mo cy oso bom, któ re uleg³y wy pa d ko wi lub na ra ¿o ne s¹ na
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nie bez pie czeñ stwo utra ty ¿y cia lub zdro wia na ob sza rze wod nym. WOPR mo¿e
or ga ni zo waæ, kie ro waæ, ko or dy no waæ i bez po œred nio pro wa dziæ dzia³ania ra to w -
ni cze. Wspó³dzia³a z ad mi ni stracj¹ pu b liczn¹ i in ny mi pod mio ta mi fun kcjo -
nuj¹cymi na rzecz ob ron no œci pa ñ stwa, bez pie cze ñ stwa po wszech ne go i porz¹d-
ku pub li cz ne go.

Jed no stki po go to wia ko mu nal ne go (po go to wie ener ge ty cz ne, po go to wie ga -
zo we, po go to wie wo do ci¹gowe i kana liza cy j ne, inne) wspó³pra cuj¹ w ra mach ra -
tow ni c twa po wo dzio we go z po zo sta³ymi pod mio ta mi wyko na w czy mi ana lizo wa -
ne go sy ste mu. Nie rza d ko umo ¿ li wiaj¹ im roz po czê cie po dej mo wa nia
bez po œred nich czyn no œci ra to w ni czych.

Stra ¿e gmin ne (mie j skie) rów nie¿ wspó³dzia³aj¹ w za kre sie ra to wa nia ¿y cia
i zdro wia oby wa te li. Sta no wi¹ wspa r cie pod czas usu wa nia awa rii te ch ni cz nych,
sku t ków klêsk ¿y wio³owych oraz mie j s co wych za gro ¿eñ. Zo sta³y pra w nie zob li -
go wa ne do ochro ny obie któw ko mu na l nych i urz¹dzeñ u¿y te cz no œci pu b li cz nej.
Mog¹ zo staæ wy ko rzy sta ne do info r mo wa nia spo³ecz no œci lo ka l nej o sta nie i ro -
dza ju za gro ¿e nia. Za da nia stra ¿y gmin nych (mie j skich) w cza sie dzia³añ ra to w ni -
czych mo ¿ na ponad to przy rów naæ do obo wi¹zków Po li cji, co jest wy ni kiem po -
kre w ne go cha ra kte ru dzia³al no œci oby d wóch ro dza jów s³u¿b.

SZ RP s¹ zdo l ne pro wa dziæ sze ro ko za kro jon¹ dzia³al noœæ ra to w nicz¹ w ob li -
czu po wo dzi. Mo¿e ona po le gaæ w szcze gó l no œci na wspó³udzia le w zwa l cza niu
klêsk ¿y wio³owych i ich sku t ków, wspó³udzia le w moni to ro wa niu za gro ¿eñ, wy -
ko ny wa niu za dañ zwi¹za nych z ocen¹ sku t ków zja wisk za ist nia³ych na ob sza rze
wyst¹pie nia za gro ¿eñ, pro wa dze niu i wy ko ny wa niu za dañ poszuki wawczo-
 ratow ni czych, ewa ku a cji lud no œci i mie nia, izo lo wa niu ob sza ru wy stê po wa nia
za gro ¿eñ lub mie j s ca pro wa dze nia akcji ra to w ni czej, wy ko ny wa nie prac za bez -
pie czaj¹cych, ra to w ni czych i ewa kua cy j nych przy za gro ¿o nych obie ktach bu do -
w la nych i za by t kach, pro wa dze niu spe cjali sty cz nych dzia³añ, wy ma gaj¹cych
u¿y cia spe cjali stycz ne go sprzê tu lub ma te ria³ów wy bu cho wych, li k wi da cji ska -
¿eñ che mi cz nych oraz ska ¿eñ i za ka ¿eñ bio lo gi cz nych, usu wa niu ska ¿eñ pro mie -
nio twór czych, a ta k ¿e udzie la nie po mo cy me dy cz nej i wy ko ny wa niu za dañ
sanitar no-prze ciwepide micz nych14.

Z doty ch cza so wych roz wa ¿añ wy ni ka, ¿e zró¿ ni co wa ne za da nia rea li zo wa ne
przez po szcze gó l ne pod mio ty ra tow ni c twa sta no wi¹ o stru ktu rze sie cio wej kon s ty -
tuo wane go przez nie sy ste mu. W pe w nych ty l ko za kre sach mo ¿ na mó wiæ o hiera -
rchi cz no œci ich re la cji. Do ty czy ona prze de wszy stkim pod mio tów kie row ni czych
(zarz¹dczych) oraz re la cji do wó d czych w ra mach dzia³añ wy ko na w czych.

W kon se k wen cji po wy ¿sze go, sy ste mem ra tow ni c twa po wo dzio we go mo ¿ na
na zy waæ sie cio wo ustru ktury zo wa ny zbiór pod mio tów ra tow ni c twa po wo dzio -
we go po³¹czo nych re la cja mi kon sty tuo wany mi przez w³aœci we do ku men ty nor -
ma ty w ne, wyod rê b nio ny z rze czy wi sto œci z uwa gi na rea li zo wa ny cel – ochro nê
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lu dzi, a ta k ¿e mie nia i œro do wi ska w za kre sie nie zbêd nym do ich prze ¿y cia w wy -
mia rach bio lo gi cz nym i byto wo-ku ltu ro wym, w oko li cz no œciach lub w zwi¹zku
z oko licz no œcia mi re a go wa nia na za gro ¿e nia w try bie niezw³ocz nym (naty ch mia -
sto wym, pi l nym), w re zu l ta cie dzia³al no œci ope ra cy j nej rea li zo wa nej na wszy -
stkich szcze b lach or ga ni za cji pa ñ stwa, we wszy stkich sta nach jego fun kcjo no wa -
nia, rea li zo wa nej jako wy raz re a go wa nia na za gro ¿e nia po wo dzio we.

3. Sy stem ra tow ni c twa po wo dzio we go w krajo wych
sy ste mach bez pie cze ñ stwa

Œcis³e powi¹za nie ra tow ni c twa po wo dzio we go z pro ble ma tyk¹ ochro ny lud -
no œci i sze rzej, z bez pie cze ñ stwem po wszech nym, de ter mi nu je umie js co wie nie
sy ste mu ra tow ni c twa po wo dzio we go w pol skich sy ste mach bez pie cze ñ stwa.

Jak ju¿ zasy gna lizo wa no, ra tow ni c two po wo dzio we, z uwa gi na swój przed -
miot, jest nie roze rwa l nie zwi¹zane z rato w ni c twem ro zu mia nym ogó l nie. To
wrêcz je den z ro dza jów ra tow ni c twa, po wsta³y wsku tek jego po dzia³u wed³ug ty -
po lo gii bran ¿o wej15. Fakt ten ma bez po œred nie prze³o¿e nie na œcis³¹ za le ¿ noœæ sy -
ste mu ra tow ni c twa po wo dzio we go i Pol skie go Sy ste mu Ra tow ni c twa (PSR)16.
Ry su nek 1 rzu ca œwiat³o na tê za le ¿ noœæ w ujê ciu ide o wym. Wy ni ka z nie go, ¿e
do me na dzia³ania PSR sk³ada siê z dzia³añ opi suj¹cych po szcze gó l ne ro dza je ra -
tow ni c twa. Jed nym z nich jest ra tow ni c two po wo dzio we. Mo ¿ na w zwi¹zku z tym 
kon klu do waæ, ¿e sy stem ra tow ni c twa po wo dzio we go jest sy ste mem szcze -
gó³owym PSR. Na le ¿y w tym mie j s cu wy ja œ niæ, i¿ w przed sta wio nym po wy ¿ej
ujê ciu po szcze gó l ne pod mio ty ra tow ni c twa mog¹ wcho dziæ rów no cze œ nie
w sk³ad wie lu sy ste mów szcze gó³owych PSR (np. PSP wpi su je pra kty cz nie we
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Rys. 1. Sche mat ideo wy umiejs cowi enia sys temu ra town ictwa po wod ziowe go w PSR

îród³o: opra co wa nie w³asne.

15  Sze rzej, A. Skra bacz, Ra tow ni c two…, s. 12, P. Gro mek, Ra tow ni c two…, s. 18-25.
16  Sze rzej, P. Gro mek, Ra tow ni c two…, s. 30, 65-150.



wszy stkie zi den tyfi kowa ne po wy ¿ej). P³ynie z tego isto t ny wnio sek, ¿e sy ste my
szcze gó³owe PSR nie s¹ jego pod sy ste ma mi. Nie spe³nio no bo wiem wa run ku ich
roz³¹czno œci w ramach nadrzêdnego bytu systemowego – w tym przypadku PSR.

Umie js co wie nie sy ste mu ra tow ni c twa po wo dzio we go w PSR sta no wi swe go
ro dza ju punkt wyj œcia do okre œle nia jego za le ¿ no œci wzglê dem sy ste mu ochro ny
lud no œci. Wspo mnia no ju¿, ¿e cech¹ cha ra kte ry styczn¹ ra tow ni c twa (w tym ra -
tow ni c twa po wo dzio we go) jest nag³oœæ, tryb pi l ny pro wa dze nia dzia³añ o cha ra -
kte rze ope ra cy j nym. Na ry sun ku 2 przed sta wio no ideê umie js co wie nia sy ste mu
ra tow ni c twa po wo dzio we go w sy ste mie ochro ny lud no œci, bior¹c pod uwa gê ni -
niejsz¹ kwe stiê.

Zlo kali zo wa nie sy ste mu ra tow ni c twa po wo dzio we go w stru ktu rach sy ste mu
ochro ny lud no œci ma swo je kon se k wen cje w po sta ci rela ty wi za cji tego pie r wsze -
go ze stru ktu ra mi fun kcjo na l nie nad rzêd ny mi wzglê dem tego dru gie go. Na ry -
sun ku 3 zo bra zo wa no sche mat ide o wy za le ¿ no œci, ja kie za chodz¹ na dro dze sy -
stem bez pie cze ñ stwa na ro do we go RP – sy stem ochro ny lud no œci.

Wy chodz¹c z za³o¿e nia, ¿e sy stem ra tow ni c twa po wo dzio we go jest sy ste mem
szcze gó³owych PSR, w kon se k wen cji zaœ sta no wi in te gra l ny ele ment sy ste mu
ochro ny lud no œci, otrzy mu je siê pre zen ta cjê jego powi¹zañ z po zo sta³ymi, nad -
rzêd ny mi sy ste ma mi bez pie cze ñ stwa. S¹ to sy stem bez pie cze ñ stwa po wszech ne -
go (bêd¹cy sy ste mem szcze gó³owym sy ste mu bez pie cze ñ stwa na ro do we go RP)
oraz sy stem bez pie cze ñ stwa narodowego RP.

Na tym eta pie roz wa ¿añ na le ¿y wspo mnieæ, ¿e w Pol sce fun kcjo nuj¹ ponad to
legi sla cy j nie sfor mali zo wa ne sy ste my bez pie cze ñ stwa. Tymi naj bli ¿ szy mi przed -
mio to wo sy ste mo wi ra tow ni c twa po wo dzio we go s¹ KSRG i sy stem PRM. Nie
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Rys. 2. Sche mat ideo wy umiejs cowi enia sys temu ra town ictwa po wod ziowe go w sys tem ie ochrony
ludnoœ ci

îród³o: opra co wa nie w³asne.



spo sób jed noz na cz nie okre œliæ cha ra kte ru za le ¿ no œci wy stê puj¹cych miê dzy
nimi. W od nie sie niu do kwe stii kie ro w ni czych (zarz¹dczych), KSRG i sy stem
PRM bêd¹ nie ja ko pod rzêd ne wzglê dem tego oma wia ne go. Z dru giej stro ny pe w -
ne kwe stie do tycz¹ce fun kcjo no wa nia KSRG (stru ktu ry do wo dze nia dzia³ania -
mi) oraz sy ste mu PRM (wy so kie stru ktu ra l ne umo co wa nie na po zio mie wo je wó -
dz kim) bêd¹ pod da wa³y pod w¹tpli woœæ za sad noœæ od no sze nia tej re la cji do
pe³nych struktur omawianych systemów.

Ponad to nad mie nia siê, ¿e PSR fun kcjo nu je rów nie¿ w ra mach miê dzyna ro -
do wych stru ktur bez pie cze ñ stwa. Par ty cy pa cja pol skich ra to w ni ków w Miê dzy -
naro do wej Gru pie Do ra d czej ds. Ra tow ni c twa INSARAG (z ang. In ter na tio nal
Se arch and Re s cue Ad vi so ry Gro up), ze spo le eks per tów ONZ ds. roz po zna wa nia
i ko or dy na cji UNDAC (z ang. Uni ted Na tions Di sa ster As ses s ment and Co or di na -
tion) i me cha ni z mie Ochro ny Lud no œci Unii Eu ro pe j skiej, jak rów nie¿ wza je m -
ne re la cje za si le nio we z Sy ste mem Zarz¹dza nia Kry zy so we go NATO s¹ tego wy -
sta r czaj¹cym do wo dem17. Mimo i¿ dzia³ania z za kre su ra tow ni c twa po wo dzio-
we go re a li zu je siê w doœæ chara ktery sty cz nych wa run kach mate ria li za cji w³aœci -
we go za gro ¿e nia, nie spo sób wy klu czyæ sy tu a cji ich pro wa dze nia we wspó³pra cy
z za gra nicz ny mi pod mio ta mi ra tow ni c twa, za rów no na terytorium kraju, jak te¿
poza jego granicami.
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Rys. 3. Sche mat ideo wy umiejs cowi enia sys temu ochrony ludnoœ ci w sys tem ie bez pie czeñstwa
na rod owe go RP

îród³o: opra co wa nie w³asne.

17  Sze rzej, P. Gro mek, Ra tow ni c two…, s. 52-63.



Pod su mo wa nie

Rato w nictwo po wo dziowe to dzie dzi na bez pie cze ñ stwa po wszech ne go oz na -
czaj¹ca dzia³al noœæ ope ra cyjn¹ na wszy stkich po zio mach zarz¹dza nia bez pie cze -
ñ stwem pa ñ stwa, we wszy stkich sta nach jego fun kcjo no wa nia. Jest ukie run ko -
wa na na ochro nê lu dzi, a ta k ¿e mie nia i œro do wi ska w za kre sie nie zbêd nym do
ich prze ¿y cia w wy mia rach bio lo gi cz nym i byto wo-ku ltu ro wym, w oko li cz no -
œciach lub w zwi¹zku z oko licz no œcia mi re a go wa nia na za gro ¿e nia w try bie
niezw³ocz nym (naty ch mia sto wym, pi l nym). Sta no wi swe go ro dza ju wy raz bez -
po œred nie go reagowa nia na zagr o¿enie po wod ziowe.

Wy ni ki ana li zy pro ble ma ty ki ra tow ni c twa po wo dzio we go uza sad niaj¹ mo ¿ li -
woœæ tra kto wa nia go w ujê ciu sy ste mo wym. Ele men ty oma wia ne go sy ste mu to
pod mio ty ra tow ni c twa po wo dzio we go. S¹ po³¹czo ne re la cja mi for mali zowa ny mi
tre œcia mi w³aœciwych do ku men tów nor ma ty w nych. Za le ¿ no œci te tworz¹ stru -
ktu rê hy bry dow¹ sy ste mu ra tow ni c twa po wo dzio we go. W³aœci wa hy bry dy za cja
po le ga na po³¹cze niu ze sob¹ stru ktur hie rar chi cz nych (w³aœci wych pod mio tom
kiero wni czym - zarz¹dczym) ze stru ktu ra mi sie cio wy mi (w³aœci wy mi pod mio tom 
wy ko na w czym). Ce lem nad rzêd nym (misj¹) tak wyod rê b nio nej z rze czy wi sto œci
ca³oœci jest ochro na lu dzi, a ta k ¿e mie nia i œro do wi ska w za kre sie nie zbêd nym do
ich prze ¿y cia w wy mia rach bio lo gi cz nym i byto wo-ku ltu ro wym, w oko li cz no -
œciach lub w zwi¹zku z  oko licz no œcia mi re a go wa nia na za gro ¿e nia po wo dzio we
w try bie niezw³ocz nym (naty ch mia sto wym, pi l nym). Co isto t ne ta dzia³al noœæ
ope ra cy j na jest z za³o¿e nia rea li zo wa na na wszystkich szczeblach organizacji
pañstwa, we wszystkich stanach jego funkcjonowania.

Z uwa gi na fakt, ¿e ra tow ni c two po wo dzio we jest uwa ¿a ne za je den z ro dza jów
ra tow ni c twa ro zu mia ne go w sen sie ogó l nym, ma to swo je prze³o¿e nie na wpi sy wa -
nie siê sy ste mu ra tow ni c twa po wo dzio we go w krajo we sy ste my oraz miê dzy naro -
do we stru ktu ry bez pie cze ñ stwa. Ana li zuj¹c naj sil nie j sze za le ¿ no œci sy ste mo we,
mowa tu prze de wszy stkim o Pol skim Sy ste mie Ra tow ni c twa, sy ste mie ochro ny
lud no œci, sy ste mie bez pie cze ñ stwa po wszech ne go RP oraz sy ste mie bez pie cze ñ -
stwa na ro do we go RP, jak rów nie¿ INSARAG, UNDAC, me cha ni z mie Ochro ny
Lud no œci Unii Eu ro pe j skiej i Sy ste mie Zarz¹dza nia Kry zy so we go 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

Stre sz cze nie

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 podsu-
mowaniu 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  Ar ty ku³ zo sta³ przy go to wa ny w ra mach re a li za cji pra cy sta tu to wej pt. Wy bra ne aspe kty bez pie -
cze ñ stwa ki bi ców pi³ka r skich pod czas roz gry wek Ekstra kla sy – oce na po zio mu bez pie cze ñ stwa, Nu mer
te ma tu S/E-422/5/15.



Wpro wad zenie

Im pre zy ma so we, w tym me cze pi³ki no ¿ nej, zna j duj¹ zain tere so wa nie nie ty l -
ko bez po œred nich ucze st ni ków, lecz sku piaj¹ rów nie¿ uwa gê po bo cz nych obse r -
wa to rów. Wed³ug po wszech nej opi nii sta no wi¹ one wa ¿ ny ele ment ¿y cia spo³ecz -
ne go, poli ty cz ne go i kul tura l ne go. A tym sa mym na grun cie kon sty tu cji
i obo wi¹zuj¹cych prze pi sów pra wa, im pre zy ma so we tra kto wa ne siê jako do bro
ku l tu ry o za pe w nio nym rów nym do stê pie dla wszy stkich oby wa te li. Pod¹¿aj¹c za 
opi ni¹ ki bi ców oraz Se r giu sza Pa sz ko wskie go i An drze ja Kru czy ñ skie go, s¹ one
za zwy czaj „Ÿród³em nie co dzien nych prze ¿yæ i nad zwy cza j nych emo cji. Cza sem
tak nie zwyk³ych, ¿e ura staj¹ do ran gi pra wdzi we go œwiê ta”2. Nie mniej jed nak
zda rzaj¹ siê i sy tu a cje, któ re wy ma gaj¹ od pod mio tów odpo wie dzia l nych za bez -
pie cze ñ stwo im prez ma so wych szcze gó l ne go zain tere so wa nia. Nie jed no krot nie
pod czas roz gry wek pi³ka r skich Ekstra kla sy od by waj¹cych siê na sta dio nie Le gii
Wa r sza wa w se zo nie 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 do cho dzi³o do agre sy w -
nych za cho wañ ze stro ny ki bi ców. Prze ja wia³y siê one naj czê œciej po przez wu l ga -
r ne okrzy ki, u¿y wa nie gróŸb, za stra sza nie oraz u¿y wa nie nie do zwo lo nych œro d -
ków piro tech ni cz nych, ta k ¿e rzu ca nie rac na p³ytê bo i ska i ni sz cze nie sta dio nu.
Ni nie j sza pro ble ma ty ka do tycz¹ca agre sy w nych za cho wañ, ale ta k ¿e roz wi¹zañ
pra wnych, orga niza cy j nych czy te ch ni cz nych nie jest te ma tem no wym. Œwiadcz¹ 
o tym cho cia ¿ by usta wy o bez pie cze ñ stwie im prez maso wych, li cz ne roz -
porz¹dze nia, a ta k ¿e ra po r ty, spra wo z da nia i pu b li ka cje na uko we po œwiê co ne
proble ma ty ce bez pie cze ñ stwa im prez ma so wych. Ró ¿ no rod noœæ ana liz i spra wo -
z dañ do tycz¹cych bez piecze ñ stwa ki bi ców pi³ka r skich przy czy ni³y siê do pod jê -
cia te ma tu pra cy sta tu to wej pt. „Wy bra ne aspe kty bez pie cze ñ stwa kibiców
pi³karskich podczas rozgrywek Ekstraklasy – ocena poziomu bezpieczeñstwa”.
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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

2  S. Pa sz ko wski, A. Kru czy ñ ski, Im pre zy Ma so we, Or ga ni za cja Bez pie cze ñ stwo Do bre pra kty ki,
Wy daw ni c two Di fin, Wa r sza wa 2015, s. 13.



1. Metodologia badañ

Za cel na uko wy pra cy sta tu to wej po sta wio no, okre œle nie w ja kim sto p niu roz -
wi¹za nia pra w ne, te ch ni cz ne, orga niza cy j ne oraz indy widu a l ne po czu cie bez pie -
cze ñ stwa wp³ywaj¹ na bez pie cze ñ stwo ki bi ców pi³ka r skich pod czas roz gry wek
pi³ka r skich Ekstra kla sy od by waj¹cych siê na sta dio nie Le gii Wa r sza wa. Pra cê
sta tu tow¹ opa r to na ki l ku rów no cen nych ele men tach, któ re wy ma ga³y od au to -
rów po sta wie nia nie jednej, ale kilku niewiadomych stanowi¹cych istotê
problemu:
1. W ja kim sto p niu prze pi sy do tycz¹ce bez pie cze ñ stwa me czów pi³ki no ¿ nej za pe w -

niaj¹ bez pie cze ñ stwo ki bi com pi³ka r skim? 
2. W ja kim sto p niu iloœæ ki bi ców pi³ka r skich wp³ywa na po czu cie bez pie cze ñ stwa i iloœæ 

obo wi¹zków orga ni za to ra?
3. Jak bar dzo me cze pod wy ¿szo ne go ry zy ka wy ma gaj¹ od pod mio tów odpo wie dzia l -

nych za bez pie cze ñ stwo im prez ma so wych pod jê cia do da t ko wych obo wi¹zków?
4. Na ile pora dnia wy ma ga od orga ni za to ra me czu pi³ki no ¿ nej pod jê cia do da t ko wych

dzia³añ?
5. Na ile du¿a jest ró ¿ ni ca w post rze ga niu bez pie cze ñ stwa przez ki bi ców pi³ka r skich

i po d mio ty wy ko nuj¹ce za da nia zle co ne przez orga ni za to ra?
6. Na ile isto t ny jest wp³yw re zu l ta tu osi¹ga ne go przez dru ¿y nê na za cho wa nie jej ki bi -

ców?
7. Jak re la cja ki bi ców z klu bem oraz ki bi ca mi dru ¿y ny prze ciw nej przek³ada siê na bez -

pie cze ñ stwo ki bi ców ma sta dio nie?
8. Czy po pra wa bez pie cze ñ stwa ki bi ców uza le ¿ nio na jest od wpro wa dze nia no wych

prze pi sów czy le p sze go egze k wo wa nia prze pi sów ist niej¹cych
3
?

W toku re a li za cji pra cy ba da w czej za sto so wa no me to dy teo re ty cz ne oraz em -
pi ry cz ne. W ramach pie r wszych za sto so wa no tak zwan¹ me to dê anali tyczno -syn -
te tyczn¹, sk³adaj¹c¹ siê – jak sama na zwa wska zu je – z ana li zy i syn te zy. Do da t -
ko wo pos³u¿o no siê uo gó l nie niem oraz wnio sko wa niem in du kcy j nym
i de du kcy j nym. Wœród me tod em pi ry cz nych wy ko rzy sta no son da¿ diag no sty cz -
ny4.

Sto suj¹c me to dê ana li zy, do ko na no przegl¹du roz wi¹zañ pra wnych, orga niza -
cy j nych, w zakre sie spo r to wych im prez ma so wych, w tym w szcze gó l no œci me -
czów pi³ki no ¿ nej. Okre œlo no wzaje m ne re la cje, sto sun ki, zwi¹zki, w celu ich ko -
le j ne go od rê b ne go zba da nia, wy kry cia isto ty i po zna nia za le ¿ no œci przy czy no wo
sku t ko wych oraz w³aœci wo œci ró ¿ no rod nych stron. Na stê p nie ca³y pro ces my œlo -
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wy, któ ry po le ga³ na po³¹cze niu w ca³oœæ wyod rê b nio nych i zba da nych w toku
ana li zy ele mentów sk³ado wych przed sta wio no w po sta ci syntezy. 

Uo gó l nie nie wy ko rzy sta no, jako ko lejn¹ te o re tyczn¹ me to dê ba dawcz¹, któr¹
za sto so wa no g³ów nie w pro ce sie pod sumo wy wa nia pro wa dzo nych roz wa ¿añ na
ka ¿ dym eta pie opra co wy wa nia wy ni ków ba dañ. W ten spo sób uwy pu klo na zo -
sta³a za sad noœæ prze cho dze nia od twier dzeñ szcze gó³owych do bardziej
ogólnych.

W toku ni nie j szej pra cy za sto so wa no rów nie¿ wnio sko wa nie in du kcy j ne oraz
de du kcy j ne. Pie r wsze z nich po le ga³o na wy pro wa dze niu kon klu zji ogó l nych
z przes³anek, któ re by³y ich przy padkami. Oz na cza to, ¿e im wiê cej przyk³adów
szcze gó³owych prze ma wia³o za za sad no œci¹ przy jê te go przy pa d ku ogó l ne go, tym
bar dziej by³ on pra wdo podo b ny. Z ko lei wnio sko wa nie de du kcy j ne po le ga³o na
obe cno œci zwi¹zku lub zwi¹zków za chodz¹cych po miê dzy przes³an ka mi a wnio -
skiem, do któ rych pro wa dzi³y. Ta kie za le ¿ no œci pro wa dzi³y do pewnoœci
zachodz¹cych relacji i dostatecznie du¿ym prawdopodobieñstwie. 

W toku re a li za cji pra cy sta tu to wej za sto so wa no em pi ryczn¹ me to dê ba dawcz¹ 
w po sta ci sonda¿u diag no sty czne go pos³uguj¹c siê te ch ni ka mi ba da w czy mi ta ki -
mi jak an kie to wa nie oraz wy wiad. 

Zgod nie z de fi nicj¹ pro po no wan¹ przez Al be r ta Wo j cie cha Ma sz ke „an kie ta”
jest „te ch nik¹ ba dawcz¹ po le gaj¹c¹ na zbie ra niu in fo r ma cji po przez sa mo dzie l ne
udzie la nie przez ba da ne go odpowie dzi na py ta nia za wa r te w kwe stio na riu szu”5.
Wed³ug cy to wa ne go au to ra an kie ta opie ra siê na kwestio na riu szu, jako pod sta -
wo wym na rzê dziu ba da w czym, bêd¹cym ar ku szem za wie raj¹cym sze reg mniej
lub bar dziej za mkniê tych od po wie dzi wybieranych przez respondentów w ich
odczuciu, jako najbardziej odpowiednie.

An kie tê do tycz¹c¹ wy bra nych aspe któw bez pie cze ñ stwa ki bi ców pi³ka r skich
pod czas rozgrywek Ekstra kla sy – oce na po zio mu bez pie czeñstwa, prze pro wa dzo -
no sto suj¹c wa riant gru po wy, opieraj¹cy siê na tak zwa nej me to dzie CAWI
(z ang. Co m pu ter – As si sted Web In ter view). Po le ga ona na zbie ra niu in fo r ma cji,
w któ rej to, re spon dent za po moc¹ ele ktro ni cz nej an kie ty pro szo ny jest o wyra¿e -
nie swo jej opi nii. Kwe stio na riusz an kie ty audy to ry j nej udo stê p nio no w In ter ne -
cie pod spe cja l nym lin kiem6. Osoba ucze st nicz¹ca w ba da niu mog³a wype³niæ an -
kie tê on li ne i ze stro ny www przes³aæ j¹ do dys ku sie cio we go Go o gle®. Ze bra ne
w ten spo sób dane zo sta³y pod da ne pro ce so wi ana li zy statysty cz nej w stopniu
koresponduj¹cym z za³o¿eniami badawczymi przy u¿yciu oprogramowania do
statystycznej analizy danych. 

An kie tê prze pro wa dzo no wœród ki bi ców pi³ka r skich uczê sz czaj¹cych na me -
cze Ekstra kla sy od by waj¹ce siê na Sta dio nie Le gii Wa r sza wa. 
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Nie za le ¿ nie od te ch ni ki an kie to wej prze pro wa dzo no wy wia dy eks per ckie.
Pod¹¿aj¹c za W³adys³awem Za czy ñ skim wy wiad po le ga na „zdo by wa niu in fo r -
ma cji przez bez po œred nie sta wia nie py tañ tym wy bra nym oso bom, któ re mog¹
nam udzie liæ pe w nej sumy in fo r ma cji”7. 

Wo bec po wy ¿sze go wy wiad od by wa³ siê w fo r mie roz mo wy kie ro wa nej, opa r -
tej na kwe stiona riu szu wy wia du, czy li li œcie sfo r mu³owa nych wcze œ niej py tañ,
przed sta wia nych oso bie ba da nej. Za kres prze pro wa dzo nych wy wia dów wœród
przed sta wi cie li pod mio tów odpo wie dzia l nych za zabezpie cze nie im prezy ma -
sowej ko re spon do wa³ z za kre sem pro wa dzonej an kie ty za cji. Za sto so wa na
technika wy wia du stanowi³a równie¿ charakter badañ jakoœciowych.

Pod czas okre su ba da w cze go (lata 2013 – 2015) uda³o siê uzy skaæ opi nie od 262 
re spon dentów. 

Ze sta wie nie wy ni ków an kiet oraz wy wia dów eks per ckich przed sta wio no po -
ni ¿ej w fo r mie gra fi cz nej za po moc¹ wy kre sów za wie raj¹cych opis wy ni ków
i p³yn¹cych z nich wnio sków. Za sto so wa ne me to dy em pi ry cz ne by³y nie zbêd ne
w pro ce sie fo r mu³owa nia wniosków i opi sa nia pro po no wa nych kie run ków do -
sko na le nia i zmian w za kre sie bez pie cze ñ stwa im prez ma so wych w tym w szcze -
gó l no œci me czów pi³ki no ¿ nej. 

2. Wy niki ba dañ

Za³o¿e nia ba da w cze zo sta³y zwe ryfi ko wa ne po przez prze pro wa dzo ny son da¿
diag no sty cz ny i we ry fi ka cjê uzy ska nych wy ni ków em pi ry cz nych. Py ta nia son da -
¿u diag no sty czne go mia³y w spo sób lo gi cz ny po zwo liæ na usta le nie opi nii ki bi -
ców pi³ka r skich bior¹cych udzia³ w roz gry w kach Ekstraklasy na sta dio nie Le gii
Wa r sza wa oraz przed sta wi cie li pod mio tów odpo wie dzia l nych za za bez pie cze nie
im pre zy masowej, do której zalicza siê mecz pi³ki no¿nej. 

Nie za le ¿ nie od wagi pro cen to wych wy ni ków po szcze gó l nych od po wie dzi,
isto t ne by³o uchwy ce nie re la cji miê dzy od po wie dzia mi na poszczególne pytania.

Wy ni ki ba dañ – opi nia ki bi ców

W prze pro wa dzo nym ba da niu te ch nik¹ an kie ty za sto so wa no równo upra w -
nie nie p³ci, to znaczy, ¿e za rów no ko bie ty, jak i mê ¿ czy Ÿ ni mo gli braæ w nim
udzia³.

Spo œród przed sta wi cie li ki bi ców pi³ka r skich li cz nie j szy udzia³ w ba da niu na
po zio mie 77% pre zen to wa li mê ¿ czy Ÿ ni, na to miast 23% stanowi³y ko bie ty (wy -
kres 1). 

Ba da nie prze pro wa dzo no na po pu la cji w prze dzia le wie ko wym wed³ug na stê -
puj¹cej kla syfika cji: 18 – 27 lat, 28 – 35 lat, 36 – 50 lat, po wy ¿ej 50 lat (wy kres 2). 
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Ba da ni w wie ku 18 – 27 lat sta no wi li naj li cz niejsz¹ re pre zen ta tywn¹ w pró bie
gru pê – 73%. Ko lejn¹ gru pê sta no wi li re spon den ci w prze dzia le wie ko wym
28 – 35 lat – 21%, 6% obe j mo wa li re spon den ci w wie ku 36 – 50 lat. Zaœ naj ni¿sz¹
fre k wen cje na po zio mie 0,4% sta no wi li ba da ni na le¿¹cy do gru py po wy ¿ej 50 lat. 

Naj li cz niejsz¹ gru pê re spon den tów wœród repre zenta ty w nej gru py ki bi ców
sta no wi li stu den ci 57%. Ko lejn¹ gru pê ba da nych sta no wi¹cych 30% to jest
76 osób re pre zen to wa³y oso by pra cuj¹ce inte le ktua l nie. 12,5% re spon den tów
okre œli³o swój sta tus spo³ecz ny jako oso ba pra cuj¹ca fi zy cz nie, zaœ ty l ko 0,8%
jako oso ba bez ro bo t na. 

W ba da niu li cz niejsz¹ gru pê re spon den tów na po zio mie 88,3% sta no wi li ki bi -
ce, któ rzy oka zjo na l nie bior¹ udzia³ w me czach pi³ki no ¿ nej z udzia³em Ekstra -
kla sy od by waj¹ce siê na sta dio nie Le gii Wa r sza wa. Zaœ re gu la r ne ucze st ni c two
za de kla ro wa³o 30 re spon den tów, co sta no wi 11,7%. 
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In ter pre tuj¹c wy kres 5 stwier dza siê, ¿e 
ki bi ce uczê sz czaj¹cy na me cze pi³ki no ¿ -
nej przychodz¹ naj czê œciej, aby obe j rzeæ
grê pi³ka rzy – 70%, ale ta k ¿e, w 15% aby
spo t kaæ siê, ze zna jo my mi oraz po to, aby
ucze st ni czyæ w opra wie me czo wej – 11%.
Ty l ko nie li cz na gru pa sta no wi¹ca 4% re -
spon dentów za de kla ro wa³a, ¿e przy cho dzi 
na mecz pi³ki no ¿ nej, aby uczestniczyæ
w ewe ntu a l nej awanturze.

W œwie t le prze pro wa dzo nych ba dañ
ponad po³owa re spon den tów sta no wi¹ca
dok³ad nie 89% okre œli³a, ¿e bra³a udzia³
w a wan tu rze sta dio no wej. Zaœ ty l ko 11%
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ki bi ców nie spo t ka³a siê z t¹ nega-
tywn¹ form¹ za cho wa nia ki bi ców
pod czas roz gry wek Ekstra kla sy pod
egid¹ Polskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej. 

Ana li zuj¹c rozk³ad sta ty sty cz ny
do tycz¹cy agre sy w nych za cho wañ,
stwier dza siê, ¿e ponad po³owa re -
spon den tów 69% by³a œwia d kiem
agre sy w nych za cho wañ, a 31% ki bi -
ców nie spo t ka³a siê z tak¹ form¹
akty w no œci.

Wed³ug 88,3% opi nii re spon den -
tów agre sy w ne za cho wa nia prze ja -
wia³y siê po przez wu l ga r ne okrzy ki,
u¿y wa nie gróŸb, 47,9% po przez u¿y -

wa nie nie do zwo lo nych œro d ków piro tech ni cz nych, rzuca nie rac na p³ytê bo i ska,
44,1% po przez ni sz cze nie sta dio nu, ale ta k ¿e od po wie d nio po 41,5% poprzez ni -
sz cze nie miejsc poza sta dio nem oraz bi cie, a w 35,6% po przez ni sz cze nie
poci¹gów, au tobusów, tramwajów, a tak¿e radiowozów. 

Pra wie po po³owie roz³o¿y³y siê opi nie ba da nych na te mat s³u¿b spra w -
dzaj¹cych ki bi ca przed wej œciem na mecz pi³ki no ¿ nej. Wy ni ki wska zuj¹, ¿e
s³u¿by spra w dzaj¹ce ki bi ców nie wywi¹zuj¹ siê do sta te cz nie z re a li za cji tego usta -
wo we go za da nia. Ne ga tywn¹ opi niê na ten te mat wy ra zi³o w su mie 49,7% re spon -
den tów. Nie co wiê cej – 50,4% re spon den tów okre œli³o po zy ty w nie sfe rê dzia³al -
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îród³o: opra co wa nie w³asne.
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no œci s³u¿b odpo wie dzia l nych za skon tro lo wa nie ki bi ców przed wej œciem na
mecz pi³ki no ¿ nej (wy kres 9). 

Wy ni ki prze prowa dzo ne go ba da nia wska zuj¹, ¿e ki bi ce na sta dio nie Le gii
Wa r sza wa pod czas roz gry wek Ekstra kla sy w 61% czuj¹ siê bez pie cz nie, a tym sa -
mym ich po czu cie bez pie cze ñ stwa jest na po zio mie akce pto wa l nym. Nie mniej
jednak tego zda nia nie po dzie la 39% ki bi ców bior¹cych udzia³ w ba da niu, gdy¿
od czu waj¹ oni pe w ne go ro dza ju za gro ¿e nia, któ re wywo³uj¹ u nich nie po kój oraz
nie pe w noœæ (wy kres 10). 
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Wy kres 10. Opin ia resp ondentów na
te mat po czuc ia be zpie czeñstwa

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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Z rozk³adu sta ty sty czne go, któ ry zo sta³ przed sta wio ny na wy kre sie 11 wy ni ka,
¿e w 54% opi nii re spon den tów li cze b noœæ s³u¿b, czy li li cz ba osób kie ro wa nych do
za bez pie cze nia w ra mach po szcze gó l nych s³u¿b me czy pi³ki no ¿ nej jest nie wy sta r -
czaj¹ca. Od mien ne zda nie w tej kwe stii wy stê pu je u 46% re spon den tów. 

Wed³ug ponad po³owy ki bi ców – 59% bior¹cych udzia³ w ba da niu i uczê sz -
czaj¹cych na me cze Ekstra kla sy na sta dion Le gii Wa r sza wa, dla po pra wy bez pie -
cze ñ stwa na le ¿y bar dziej eg ze k wo waæ ist niej¹ce prze pi sy, któ re jego do tycz¹.
Z ko lei apro ba tê za wpro wa dze niem ca³ko wi cie no wych prze pi sów pra wnych
zda nie wy ra zi³o 41% an kie to wa nych 
(wy kres 12). 

Po zo staj¹c w te ma ty ce bez pie czeñ -
stwa, ko le j ne py ta nie w an kie cie do -
ty czy³o wy ra ¿e nia opi nii re spon den -
tów na te mat za cho wa nia siê na me -
czu pi³ki no ¿ nej w przy pa d ku
wyst¹pie nia awan tu ry sta dio no wej,
po ¿a ru lub zwa r cia in sta la cji ene r gii
ele ktry cz nej. Oka zu je siê, ¿e ponad
sie d miu na dziesiê ciu an kie to wa -
nych de kla ru je zna jo moœæ po stê po -
wa nia pod czas wyst¹pie nia ewen tu-
al ne go za gro¿enia. Nie mniej jed nak, 
ta kiej wie dzy nie po sia da – 28% re -
spon den tów (wy kres 13). 
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îród³o: opra co wa nie w³asne.



Pod¹¿aj¹c da lej, ko le j ne py ta nie do ty czy³o wy ra ¿e nia opi nii re spon den tów na
te mat in stru kcji bezpie cz ne go zachowania kibica. 

Ana li zuj¹c rozk³ad sta ty sty cz ny tego py ta nia, stwier dza siê, ¿e, mimo, i¿ zna -
cz na czêœæ respon den tów de kla ru je zna jo moœæ za cho wa nia siê pod czas wyst¹pie -
nia za gro ¿eñ, to chcia³aby otrzymaæ in stru kcjê bez pie cz ne go za cho wa nia ki bi ca.
Tak¹ po trze bê za de kla ro wa³o 72% re spon den tów (wy kres 14).

W œwie t le uzy ska nych wy ni ków od ki bi ców pi³ka r skich – 70% z nich nie uza -
le ¿ nia zmia ny swo je go za cho wa nia od re zu l ta tu osi¹ga ne go przez ulu bion¹ dru -
¿y nê. Zaœ po zo sta³a czêœæ re spon den tów stanowi¹ca 30% wy ra ¿a zmia nê swo je go
za cho wa nia w po sta ci: wy da wa nia okrzy ków na s³abo graj¹cych pi³ka rzy dru ¿y -
ny, któ rej ki bi cu je, gwi z dów, okrzy ków pod ad re sem pi³ka rzy i ki bi ców dru¿yny
prze ciw nej. Ki bi ce swo je nie zado wo le nie z re zu l ta tów ulubionej dru¿yny
wyra¿aj¹ tak¿e poprzez opuszczenie sta dio nu (wy kres 15). 
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îród³o: opra co wa nie w³asne.
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Wy kres 14. Opin ia resp ondentów na te mat in strukc ji bez pieczn ego za chow ania ki bica

îród³o: opra co wa nie w³asne.



55% re spon den tów wska-
zu je, ¿e de cy zje sê dziów me -
czu pi³ki no ¿ nej maj¹ zde -
cy do wa ny wp³yw na za cho -
wa nie ki bi ców. Po zo sta³a
czeœæ re spon den tów uwa ¿a,
¿e de cy zja sê dziów cza sa mi
wp³ywa na ich za cho wa nia
– 40%, zaœ gru pa ki bi ców
sta no wi¹ca 5% nie uza le ¿ nia 
swo je go za cho wa nia od
decyzji sê dziów. 

Po wy ¿sze wy ni ki œwiad-
cz¹ o tym, ¿e 40% re spon -
den tów zna wiê cej ni¿ dwa
wyj œcia ze stadio nu, 24%
zna dos³ow nie dwa, a 11%
jed no. Zaœ 25% re spon den -
tów nie przy wi¹zuje wagi do 
wyjœæ ze stadio nu i po ru sza
siê pod¹¿aj¹c za t³umem
(wy kres 17).

Przed osta t nie py ta nie
w an kie cie do ty czy³o odpo -
wie dzial no œci za za pe w nie -
nie bez pie cze ñ stwa w tra k -
cie trwa nia me czu pi³ki
no ¿ nej. Zde cy do wa na wiêk -
szoœæ re spon den tów sta no -
wi¹ca 77% zgod nie okre -

œli³a, ¿e to or ga ni za tor po no si pe³n¹ odpo wie dzia l noœæ za bez pie cze ñ stwo na
sta dio nie Le gii Wa r sza wa. Po zo sta³a czêœæ an kie to wa nych po dzie li³a swo je opi -
nie o odpo wie dzial no œci na po szcze gó l ne pod mio ty, wska zuj¹c 21% na Po li cjê,
i 1% na Stra¿ Po ¿arn¹ oraz 1% na Pro ku ra tu rê i S¹dy (wy kres 18). 

Osta t nie py ta nie w an kie cie do ty czy³o za cho wa nia ki bi ców w za le ¿ no œci od
wy ni ku me czu. Zde cy do wa na wiê kszoœæ re spon den tów sta no wi¹ca a¿ 91% uza -
 le ¿ nia swo je za cho wa nie od wy ni ku me czu ulu bio nej dru ¿y ny. Zaœ ty l ko 9% an -
kie to wa nych nie przedk³ada wy ni ku na swo je za cho wa nie. 
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Wy ni ki ba dañ – opi nia przed sta wi cie li pod mio tów odpo wie dzia l nych
za za bez pie cze nie im pre zy masowej

Jako, ¿e za za bez pie cze nie im prez ma so wych odpo wie dzia l ne s¹ miê dzy in ny -
mi pod mio ty takie jak Po li cja, Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na, Pa ñ stwo we Ra tow ni c -
two Me dy cz ne, s³u¿ba porz¹dko wa, s³u¿ba info rma cy j na, kie ro w nik ds. bez pie -
cze ñ stwa i or ga ni za tor, wy wiad eks per cki zo sta³ skie ro wa ny do przed sta wi cie li
nad mie nio nych pod mio tów. W okre sie ba da w czym uzy ska no opi niê od piê ciu
eksper tów. Po ni ¿ej, w fo r mie opi so wej, przed sta wio no opi niê wy szcze gól nio -
nych eks per tów na te mat roz wi¹zañ pra wnych, te ch ni cz nych, orga niza cy j nych
oraz indy widu al ne go po czu cie bez pie cze ñ stwa i ich wp³ywu na bez pie cze ñ stwo
ki bi ców pi³ka r skich pod czas roz gry wek pi³ka r skich Ekstra kla sy odbywaj¹cych
siê na stadionie Legii Warszawa.

Jak wspo mnia no w czê œci meto dolo gi cz nej, wy wiad od by wa³ siê za po moc¹
na rzê dzia bada w cze go, ja kim jest ar kusz wy wia du i za wie ra³ 12 py tañ za mkniê -
tych oraz jedno pytanie otwarte. 

Zna cz na czeœæ re spon den tów – 60% okre œli³a, ¿e bra³a udzia³ w awan tu rze sta -
dio no wej i by³a œwia d kiem agre sy w nych za cho wañ ze stro ny ki bi ców pi³ka r -
skich. Naj czê œciej by³y to ta kie za chowania, jak: ni sz cze nie sta dio nu, wu l ga r ne
okrzy ki, u¿y wa nie gróŸb, za stra sza nie oraz bi cie i ko pa nie. Ge ne ra l nie eks per ci,
prze by waj¹c na sta dio nie Le gii Wa r sza wa pod czas me czu pi³ki no ¿ nej
Ekstraklasy, czuj¹ siê bez pie cz nie. Nie mniej jed nak uwa ¿aj¹ oni, ¿e li cze b noœæ
s³u¿b porz¹dko wych od po wiedzia l nych za za bez pie cze nie me czu pi³ki no ¿ nej
jest nie wy sta r czaj¹ca. Ponad to uwa ¿aj¹ oni, ¿e dla po pra wy bez pie cze ñ stwa
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kibiców na meczach pi³ki no¿nej nale¿a³oby bardziej egzekwowaæ istniej¹ce
przepisy. 

Za da niem 60% eks per tów bior¹cych udzia³ w ba da niu wy nik me czu wp³ywa
na za cho wa nie ki bi ców, po do b nie jak de cy zje sê dziów pi³ka r skich. Rów nie¿
w 60% eks per ci s¹ zgod ni, co do tego, ¿e ist niej¹ce prze pi sy do tycz¹ce bez pie cze ñ -
stwa me czów pi³ki no ¿ nej za pe w niaj¹ bez pie cze ñ stwo ki bi com pi³ka r skim. In ter -
pre tuj¹c opi niê re spon den tów na te mat me czów pod wy ¿szo ne go ry zy ka stwier -
dza siê, ¿e tego typu me cze wy ma gaj¹ od odpo wie dzia l nych pod mio tów
wszczê cia nad zwy czajnych lub szcze gó l nych pro ce dur do tycz¹cych cho cia ¿ by li -
cze b no œci s³u¿by porz¹dko wej, nie do puszcza l no œci sprze da ¿y, po da wa nia i spo -
¿y wa nia na po jów al ko ho lo wych, a ta k ¿e wy ma gañ kwa li fi ka cyjnych kie ro w ni ka
ds. ochro ny. Zgod nie przed sta wia siê opi nia re spon den tów na te mat pory dnia
me czu i po dej mo wa nia do da t ko wych dzia³añ. Otó¿ eks per ci s¹ opi nii, ¿e pora
dnia nie od gry wa ¿adnego znaczenia w stosunku do podejmowanych
dodatkowych dzia³añ. 

3. Kon kluz je z bad añ

Prze pro wa dzo ne ba da nia em pi ry cz ne wœród 257 ki bi ców pi³ka r skich i 5 eks -
per tów oraz analiza aktów pra wnych i w³asne ob se r wa cje po chodz¹ce z ana li zy
wyse le kcjo nowa nych roz gry wek pi³karskich od by waj¹cych siê na sta dio nie Le -
gii Wa r sza wa w se zo nie 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015, po zwo li³y
sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski: 
l Usta wa o bez pie cze ñ stwie im prez ma so wych od no si siê do wszy stkich im prez

ma so wych, tra ktuj¹c me cze pi³ki no ¿ nej, jako szcze gó l ne go ro dza ju im pre zy
ma so we. 

l Me cze pod wy ¿szo ne go ry zy ka wy ma gaj¹ od pod mio tów odpo wie dzia l nych za
za bez pie cze nie im prez ma so wych pod jê cia szcze gó l nych pro ce dur.

l Pora roz po czê cia me czu pi³ki no ¿ nej nie de ter mi nu je pod jê cia do da t ko wych
dzia³añ orga ni za to ra ani po zo sta³ych pod mio tów odpo wie dzia l nych za bez -
pie cze ñ stwo.

l Do strze ga siê ró ¿ ni cê w post rze ga niu bez pie cze ñ stwa po miê dzy ki bi ca mi
pi³ka r ski mi a przed stawi cie la mi pod mio tów odpo wie dzia l nych za za bez pie -
cze nie im pre zy ma so wej. 
W tym aspe kcie stwier dza siê, ¿e post rze ga nie bez pie cze ñ stwa przez ka ¿ de go
z nas jest spraw¹ in dy wi du aln¹. W co raz wiê kszym sto p niu sta je siê ono za le ¿ -
ne od su biekty w ne go za spo ka ja nia po trzeb i pra gnieñ bez pie cze ñ stwa oso bi -
ste go. Ge ne ra l ne ocze ki wa nia ki bi ców zmie rzaj¹ ku kon kre t ne mu
zmnie j sze niu za gro ¿eñ i pod nie sie niu po zio mu bez piecze ñ stwa w sta le zmie -
niaj¹cym siê oto cze niu. Wed³ug prze pro wa dzo nej szcze gó³owej ana li zy, za da -
niem pod mio tów odpo wie dzia l nych za bez pie cze ñ stwo w kon te k œcie
po czu cia bez pieczeñstwa wa¿ne jest to, aby: 
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– stwo rzyæ sy stem prze ka zu in fo r ma cji ob ra zuj¹cy na bie¿¹co sy tu a cjê bez pie -
cze ñ stwa wraz z zaan ga ¿o wa niem w³adz pu b li cz nych w dzia³ania zwi¹zane
z za po bie ga niem za gro¿eniom,

– zwiê kszaæ wzrost za ufa nia spo³ecz ne go do dzia³añ pod mio tów odpo wie dzia l -
nych za bez pie cze ñ stwo wy ko rzy stuj¹c do tego in fo r ma cyjn¹ dzia³al noœæ me -
diów,

– po pra wiæ spo³eczn¹ per ce pcjê pro ble ma ty ki bez pie cze ñ stwa im prez ma so -
wych po przez prze ka zy wa nie in fo r ma cji wy prze dzaj¹cych o ewen tu a l nych
za gro ¿e niach, a nie spra woz da w czych o tym, co siê wy da rzy³o,

– sze ro ko upu b li cz niaæ spo so by po mia ru po zio mu bez pie cze ñ stwa. 
l Wy nik me czu sta no wi dete r mi nan tê w sto sun ku do za cho wa nia siê ki bi ców

pi³ka r skich.
l Uza le ¿ nia siê po pra wê bez pie cze ñ stwa od le p sze go egze k wo wa nia ist nie -

j¹cych prze pi sów pra wnych.
l Do naj czê œciej wy stê puj¹cych ne ga ty w nych za cho wañ ki bi ców za li cza siê:

wu l ga r ne okrzy ki, u¿y wa nie gróŸb, za stra sza nie oraz u¿y wa nie nie do zwo lo -
nych œro d ków piro tech ni cz nych, rzu ca nie rac na p³ytê bo i ska, a ta k ¿e ni sz cze -
nie sta dio nu.

l Do strze ga siê ko nie cz noœæ egze k wo wa nia za ka zu wno sze nia œro d ków piro -
tech ni cz nych oraz rac, a ta k ¿e wpro wa dze nia do tkli wych kar fi nan so wych za
z³ama nie za ka zu wzo rem z Wie l kiej Bry ta nii. 

l Do strze ga siê ko nie cz noœæ zwiê ksze nia li cze b no œci s³u¿b odpo wie dzia l nych
za za bez pie cze nie me czu pi³ki no ¿ nej. 

l Do strze ga siê ko nie cz noœæ po pra wy szcze gó³owe go spra w dze nia ki bi ców
wchodz¹cych na sta dion.

l Do strze ga siê ko nie cz noœæ zmia ny po li ty ki za trud nie nia osób pra cuj¹cych
w s³u¿ bie porz¹dko wej i info rma cy j nej. 
W tym kon te k œcie cho dzi o za trud nia nie osób z od po wied ni mi kwa lifi ka cja -
mi za wo do wy mi ty po wo do sto sowa ny mi do spo r to wych im prez ma so wych.
Wy da je siê, ¿e oso by maj¹ce do czy nie nia z ki bi ca mi po win ny znaæ te ch ni ki
i me to dy zarz¹dza nia ry zy kiem, za sa dy zarz¹dzania t³umem, te ch ni ki me dia -
cji, negocjacji, a tak¿e podstawy psychologii t³umu. 

l Do strze ga siê po trze bê edu ka cji w za kre sie kul tura l ne go ki bi co wa nia i bez -
pie cz ne go za cho wa nia na sta dio nie pi³ka r skim ju¿ od najm³od szych lat, a ta k -
¿e u osób do ros³ych. 

l Do strze ga siê po trze bê stwo rze nia ka m pa nii info rma cy j nej do tycz¹cej kul -
tura l ne go ki bi co wa nia i zwró ce nia szcze gó l nej uwa gi na zja wi sko ra si z mu
wœród ki bi ców pi³ka r skich. 

l Ist nie je po trze ba opra co wa nia in stru kcji bez pie cz ne go za cho wa nia ki bi ca.
Stwier dza siê, ¿e aby spo³ecze ñ stwo by³o od po wie d nio przy go to wa ne, i mia³o

wy kszta³cone pra wid³owe po sta wy i za cho wa nia, po trze b na jest od po wied nia
forma edukacji. 
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Edu ka cja spo³ecze ñ stwa w za kre sie bez pie cze ñ stwa wy ma ga zaan ga ¿o wa nia
za rów no w³adz pa ñ stwo wych, odpo wie dzial no œci s³u¿b, or ga ni za cji oraz ca³ego
spo³ecze ñ stwa. Ty l ko kom p le kso we, cy kli cz ne i zor gani zo wa ne na sze rok¹ ska lê
dzia³ania an ga ¿uj¹ce ca³e spo³ecze ñ stwo mog¹ przy nieœæ ocze ki wa ne efe kty jak
te, któ re spo dzie wa ne s¹ po prze pro wa dzo nych ró ¿ ne go ro dza ju ka m pa niach
info rma cy j nych na rzecz bez pie cze ñ stwa: dro go we go, ko le jo we go, eko logi cz ne -
go, po ¿a ro we go czy bez pie cze ñ stwa w sie ci itp. 

Ka m pa nie info rma cy j ne to pro ces wymagaj¹cy pod jê cia szcze gó³owe go
wysi³ku na eta pie plano wa nia. Nie mniej jed nak do strze ¿e nie z³o¿o no œci pro ble -
mu i jego oto cze nia oraz zin te gro wa nie dzia³añ mo¿e sta no wiæ o su kce sie b¹dŸ
po ra ¿ ce ka m pa nii spo³ecz nych. Szcze gó l ne zna cze nie ma ana li za pro ble mu
spo³ecz ne go, któ ra wraz z ana liz¹ oto cze nia spo³ecz ne go oraz ana liz¹ za so bów
i mo ¿ li wo œci po win na sta no wiæ punkt wyj œcia pro ce su pla no wa nia ka m pa nii
spo³ecz nej. Na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e jej pra wid³owa re a li za cja po zwa la na wy bór od -
po wied nich grup do ce lo wych oraz ce lów bêd¹cych podstaw¹ oce ny sku te cz no œci
prowadzonych dzia³añ w tym przypadku dzia³añ na rzecz bezpieczeñstwa imprez 
sportowych. 

4. Pod sum owa nie

Za sad ni cza i osta te cz na odpo wie dzia l noœæ za bez pie cze ñ stwo ucze st ni ków
im pre zy ma so wej od cza su jej roz po czê cia a¿ do za ko ñ cze nia spo czy wa na jej
orga ni za to rze. To na nim ci¹¿¹ li cz ne obo wi¹zki w za kre sie ochro ny porz¹dku
pub li cz ne go, za bez pie cze nia pod wzglê dem me dy cz nym oraz za pe w nie nia od po -
wied nie go sta nu tech ni cz ne go obie któw bu do w la nych wraz ze s³u¿¹cymi tym
obie ktom in sta la cja mi i urz¹dze nia mi tech ni cz ny mi, w szcze gó l no œci prze ciwpo -
¿aro wy mi i sa ni tar ny mi. Swo je za da nia re a li zu je on po przez kie ro w ni ka do
spraw bez pie cze ñ stwa a ta k ¿e s³u¿by porz¹dko we i info rma cy j ne. Ca³okszta³t po -
dej mo wa nych dzia³añ s³u¿y za pe w nie niu bez pie cz ne go prze bie gu im pre zy ma so -
wej, bez pie cze ñ stwa jej ucze st ni ków. Ucze st ni cy spo r to wych im prez ma so wych,
w tym zw³asz cza me czów pi³ki no ¿ nej, sta no wi¹ szcze góln¹ gru pê ucze st ni ków,
któ rych bez pie cze ñ stwo, jak do okre œlo no w zrea li zo wa nej pra cy nauko wo-ba da -
w czej, de te r mi nuj¹ roz wi¹za nia pra w ne, te ch ni cz ne, orga niza cy j ne oraz indy -
widu a l ne po czu cie bez pie cze ñ stwa. Prze pro wa dzo ne ana li zy ja ko œcio we naj wa¿ -
nie j szych aktów pra wnych w za kre sie bez pie cze ñ stwa im prez ma so wych,
wy wia dy eks per ckie, jak rów nie¿ wy wia dy z sa my mi ki bi ca mi uczê sz czaj¹cymi
na me cze od by waj¹ce siê na sta dio nie Le gii Wa r sza wa po zwo li³y do okre œliæ sto -
pieñ, w ja kim nad mie nio nej ele men ty wp³ywaj¹ na bez pie cze ñ stwo ki bi ców
pi³ka r skich pod czas roz gry wek pi³ka r skich Ekstra kla sy. 

W uzy ska niu pe³nej od po wie dzi na py ta nie: „W ja kim sto p niu roz wi¹za nia
pra w ne, te ch ni cz ne i orga niza cy j ne oraz indy widu a l ne po czu cie bez pie cze ñ stwa
wp³ywaj¹ na bez pie cze ñ stwo ki bi ców pi³ka r skich pod czas roz gry wek pi³ka r skich 
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Ekstra kla sy od by waj¹cych siê na sta dio nie Le gii Warszawa?” nie oce nio ne by³o
uzy ska nie od po wie dzi na szcze gó³owe py ta nia ba da w cze okre œlo ne w czê œci
meto dolo gi cz nej ni nie j sze go opra co wa nia.

Maj¹c na uwa dze przy jê te za³o¿e nia, w wy ni ku prze pro wa dzo nych ba dañ zde -
fi nio wa no nastêpuj¹ce wnioski:
1. Prze pi sy do tycz¹ce bez pie cze ñ stwa me czów pi³ki no ¿ nej za pe w niaj¹ bez pie -

cze ñ stwo ki bi com pi³ka r skim nie za pe w niaj¹ bez pie cze ñ stwa w sto p niu wy -
sta r czaj¹cym, nie mniej jed nak nie wy ni ka to z ra cji ich nie do sko na³oœci,
a ra czej pro ble mów z egze k wo wa niem. Prze pi sy jednozna cz nie okre œlaj¹ pod -
mio ty odpo wie dzia l ne za bez pie cze ñ stwo me czów pi³ki no ¿ nej, wskazuj¹c ich
za kres i cha ra kter wy ko ny wa nia. Z dru giej stro ny okre œlaj¹ rów nie¿ obo -
wi¹zki samych ucze st ni ków, wo bec któ rych za ich nie wyko ny wa nie prze wi -
duj¹ san kcje. San kcje te nie za wsze s¹ sku te cz nie i szy b ko eg zek wo wa ne, co
spra wia wra ¿e nie po trze by wdro ¿e nia nowych bar dziej bez po œred nich roz -
wi¹zañ po zwa laj¹cych na do ra Ÿ ne orze ka nie i san kcjo nowanie sto so w nie do
ska li pope³nionych wykroczeñ i przestêpstw.

2. Po czu cie bez pie cze ñ stwa zda niem orga ni za to ra oraz ki bi ców ró ¿ ni siê. Rów -
no cze œ nie niezale ¿ nie od post rze ga nia: 
l liczba ki bi ców pi³ka r skich mo¿e wp³ywaæ na po czu cie bez pie cze ñ stwa

ty ch ¿e ki bi ców – z za sa dy ponad po³owa (54%) ki bi ców jest zda nia, ¿e li czeb -
noœæ s³u¿b odpo wie dzia l nych za za bez pie cze nie me czu pi³ki no ¿ nej jest
nie wy sta r czaj¹ca i je dy nie 61% z nich czu je siê bez pie cz nie, 

l zda niem je dy nie ponad po³owy eks per tów prze pi sy do tycz¹ce bez pie cze ñ -
stwa im prez ma so wych za pe w niaj¹ bez pie cze ñ stwo ki bi ców,

l to nie liczba ki bi ców pi³ka r skich wp³ywa na liczbê obo wi¹zków orga ni za -
to ra, a cha ra kter im pre zy o pod wy ¿szo nym ry zy ku.

3. Zda niem ki bi ców me cze pod wy ¿szo ne go ry zy ka nie wy ma gaj¹ od odpo wie -
dzia l nych pod miotów wszczê cia nad zwy cza j nych lub szcze gó l nych pro ce dur.
Od mien ne zda nie na ten te mat zde fi nio wa li eks per ci udzie laj¹cy wy wia dów.
Ich zda niem w przy pa d ku me czu o pod wa¿onym ry zy ku zwiê ksza siê li cze b -
noœæ s³u¿b porz¹dko wych, info rma cy j nych i me dy cz nych, zaœ utrwa la nie
prze bie gu im pre zy ma so wej o pod wy ¿szo nym ry zy ku za po moc¹ urz¹dzeñ
rejestruj¹cych ob raz i dŸwiêk jest obo wi¹zko we. Rów no cze œ nie na le ¿y za zna -
czyæ, i¿ w wy magania w sto sun ku do kie ro w ni ka do spraw bez pie cze ñ stwa im -
prez ma so wych pod wy ¿szo ne go ryzyka s¹ bardziej rygorystyczne.

4. Pora dnia nie wy ma ga od orga ni za to ra me czu pi³ki no ¿ nej pod jê cia do da t ko -
wych dzia³añ – za kres jego obo wi¹zków de ter mi nu je cha ra kter im pre zy ma so -
wej, a nie pora dnia. Maj¹c na uwa dze wy ma ga nia li cen cy j ne Pol skie go
Zwi¹zku Pi³ki No ¿ nej w od nie sie niu do klu bów pi³ka r skich roz gry wek
Ekstra kla sy S.A. oraz I ligi za wo do wej do tycz¹ce oœwie t le nia jego zape w nie -
nie nie jest ele men tem de cy duj¹cym o mo ¿ li wo œci od by cia siê me czu w po rze
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wieczoro wej – wy móg oœwie t le nia jest obli gato ry j ny, zaœ jego spe³nie nie de -
ter mi nu je otrzy ma nie licen cji przez klub pi³ka r ski na dan¹ rundê rozgrywek. 

5. Ró ¿ ni ca w post rze ga niu bez pie cze ñ stwa przez ki bi ców pi³ka r skich i pod mio -
ty wy ko nuj¹ce za da nia zle co ne przez orga ni za to ra fa kty cz nie wy stê pu je. 
l Po czu cie bez pie cze ñ stwa w opi nii ki bi ców pi³ka r skich zde ter mino wa ne

jest do ko nan¹ przez nich ocen¹ mo ¿ li wo œci oraz wy ko ny wa nia dzia³añ
przez dan¹ li cz bê s³u¿b porz¹dko wych i info rma cy j nych, tego, czy byli oni
na ocz ny mi œwia d ka mi agre sy w nych za cho wañ ki bi ców pi³ka r skich. Wy -
nik 61% okre œlaj¹cy po czu cie bez pie cze ñ stwa wœród ki bi ców pi³ka r skich
de ter mi nu je fakt, i¿ co do za sa dy je dy nie oko³o po³owa z nich do brze oce -
nia pra cê s³u¿b porz¹dko wych przed wej œciem na mecz pi³ki no ¿ nej, zaœ je -
dy nie 46% z nich uwa ¿a, ¿e ogó l na liczba s³u¿b odpo wie dzia l nych za
za bez pie cze nie me czu pi³ki no ¿ nej jest wy sta r czaj¹ca. Byæ mo¿e w³aœ nie
dla te go wiê kszoœæ z ki bi ców uzna³a, i¿ chê t nie otrzy ma³aby in stru kcjê bez -
pie cz ne go za cho wa nia ki bi ca na me czu. 

l Bez pie cze ñ stwo me czu pi³ki no ¿ nej w oczach pod mio tów wy ko nuj¹cych
za da nia zle co ne przez orga ni za to ra wi¹¿e siê ze sto p nie wy ko na nia prze pi -
sów i za le ceñ wska za nych przez orga ni za to ra oraz wy ni kaj¹cych z re a li za cji 
ich za dañ usta wo wych w za kre sie de dy ko wa nych im za dañ. 

6. Re zu l tat osi¹gany przez dru ¿y nê wp³ywa na za cho wa nie jej ki bi ców. Wpra wie 
wiê kszoœæ kibi ców bior¹cych udzia³ w an kie cie za de kla ro wa³a, i¿ za cho wu je
siê jed na ko wo nie za le ¿ nie od wy ni ku, nie mniej jed nak du¿a czêœæ z nich
wska za³a, i¿ w przy pa d ku, gdy dru ¿y na gra s³abo, oni opu sz czaj¹ sta dion,
gwi¿d¿¹, po krzy kuj¹ pod ad re sem pi³ka rzy i ki bi ców dru ¿y ny przeci w nej. Na -
le ¿y za zna czyæ, i¿ wp³yw na po sta wê ki bi ców ma nie ty l ko po sta wa pi³ka rzy,
ale rów nie¿ de cy zje po dej mo wa ne przez sê dziów. Je dy nie 5% re spon den tów
za de kla ro wa³a, ¿e de cy zje sê dziów nie maj¹ wp³ywu na zachowanie kibiców. 

7. Re la cja ki bi ców z klu bem oraz ki bi ca mi dru ¿y ny prze ciw nej przek³ada siê
bez po œred nio na bez pie cze ñ stwo ki bi ców ma sta dio nie. Ki bic iden ty fi kuj¹cy
siê z klu bem sku pia swo ja aktywnoœæ na ogl¹da niu me czu, do pin go wa niu
pi³ka rzy nie za le ¿ nie od wy ni ku, uto ¿ sa mia nia siê (w tym np. z zarz¹dem i pro -
wa dzon¹ po li tyk¹ trans fe row¹) i wspó³pra cu je z klu bem na rzecz pro wa dze nia 
wi do wi sko wych, ale za ra zem bez pie cz nych opraw me czów. Rów no cze œ nie
zaprzy ja Ÿ nio ne lub przy naj mniej nie po zo staj¹ce ze sob¹ w kon fli kcie ki bi -
cach ró ¿ nych dru ¿yn sku piaj¹ siê na spo r to wej ry wa li za cji gra czy swo ich dru -
¿yn, pod czas gdy stro ny zwa œ nio ne zainte re so wa ne s¹ wza je mny mi
wy zwi ska mi, d¹¿e nia mi do kon fron ta cji i straæ w po sta ci regula r nych b¹dŸ
nie regu la r nych bi tew na sta dio nie lub poza nim. Do da t ko wo, in fo r ma cja
o meczu dru ¿yn, któ rych ki bi ce maj¹ za sob¹ wspó l ne sta r cia nie jed no krot nie
spra wia, i¿ mecz ten zo sta je uznany za mecz pi³ki no¿nej o podwy¿szonym
ryzyku. 
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8. Zda niem wiê kszo œci re spon den tów, za rów no sa mych ki bi ców, jak i eks per -
tów ds. bez pie czeñstwa po pra wa bez pie cze ñ stwa ki bi ców uza le ¿ nio na jest za -
rów no od wpro wa dze nia zupe³nie no wych prze pi sów, jak rów nie¿ le p sze go
egze k wo wa nia prze pi sów ju¿ obo wi¹zuj¹cych. Egze k wo wa nie o któ rym
mowa do ty czy prze de wszy stkich uspra w nie nia try bu i do tkli wo œci kar w po -
sta ci grzy wien, za ka zów sta dio no wych, czy te¿ s¹do wych za ka zów zbli ¿a nia
siê do miejsca od by wa nia siê im pre zy ma so wej po³¹czo nej z jed no cze s nym
na ka zem sta wien ni c twa siê we w³aœciwym komisariacie Policji. 
Uzy ska ne po wy ¿ej od po wie dzi sta no wi¹ roz wi¹za nia, fa kty, wyod rê b nio ne

ob sza ry wie dzy po zwa laj¹ce na uz na nie, i¿ roz wi¹za nia pra w ne, te ch ni cz ne i or -
gani zacy j ne oraz indy widu a l ne poczucie bez pie cze ñ stwa wp³ywaj¹ na bez pie cze -
ñ stwo ki bi ców pi³ka r skich pod czas roz gry wek pi³ka r skich Ekstra kla sy od by -
waj¹cych siê na sta dio nie Le gii Wa r sza wa?” w zna cz nym sto p niu. Na le ¿y przy
tym za zna czyæ, i¿ po czu cie tego bez pie cze ñ stwa ina czej post rze ga ne jest przez sa -
mych ki bi ców, a ina czej przez orga ni za to ra me czu pi³ki no ¿ nej oraz pod mio ty
wy ko nuj¹ce zle co ne przez nie go za da nia. Doda t ko wo, ka ¿ de z roz wi¹zañ pra w ne, 
te ch ni cz ne i orga niza cy j ne ina czej post rze ga ne jest przez kibiców, a ina czej przez
organizatora. 
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dr An drzej WAWRZUSISZYN

Ka ted ra Be zpi eczeñstwa i Porz¹dku Pu bliczn ego

Wy dzia³u Pra wa i Ad min ist racji

Uniw ersy tet Warm iñsko-Ma zurs ki w Olsz tyn ie

Idea Schen gen w ob lic zu kry zysu imig racy jnego

Schengen Idea in the Face of Immigration Crisis

Stre sz cze nie

Schen gen to sy no nim eu ro pe j skiej in te gra cji. Bene fi cjen ta mi s¹ mi lio ny osób
ko rzy staj¹cy co dzien nie z pra wa do swo bod ne go prze kra cza nia gra ni cy we wnê trz -
nej, cu dzo zie m cy mog¹cy pod ró ¿o waæ po kra jach Schen gen na pod sta wie jed no li -
tej wizy, przed siê bio r stwa pro wadz¹ce dzia³al noœæ go spo darcz¹ w wie lu pa ñ -
stwach Unii Eu ro pe j skiej. Od pocz¹tku ist nie nia stre fy Schen gen fun da men tem
pra wid³owe go fun kcjo no wa nia by³y: so li da r noœæ, wza je m ne za ufa nie i lo ja l noœæ
wo bec in nych na le¿¹cych do niej pañstw.

W zwi¹zku z ma so wym nap³ywem imi gran tów do Eu ro py i za ma cha mi terro rysty -
cz ny mi w Pa ry ¿u co raz g³oœ niej w Unii Eu ro pe j skiej o ogra ni cze niu swo bod ne go
przep³ywu osób. Mo ¿ li woœæ swo bod ne go prze mie sz cza nia siê po Eu ro pie zna j du je
siê obe c nie w po wa ¿ nym nie bez pie czeñ stwie.

W ar ty ku le pod jê to pró bê ana li zy sy tu a cji spo³eczno -poli ty cz nej w Eu ro pie oraz
jej po ten cjal ne go wp³ywu na przysz³oœæ do ro b ku Schen gen.

S³owa klu czowe: in teg racja eu rop ejska, stre fa Schen gen, kry zys imig racy jny,
kon trola gra niczna

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



Wpro wa dze nie

Eu ro pa zna j du je siê w ob li czu naj wiê ksze go, od cza sów dru giej wo j ny œwia to -
wej, kry zy su demo gra ficz ne go. Ma so wy nap³yw imi gran tów stwa rza po wa ¿ ne
pro ble my hu ma ni tar ne, spo³ecz ne i po li ty cz ne. Euro pe j czy cy prze sta li mó wiæ
„jed nym g³osem”; in te gra cja eu ro pe j ska sta je siê za gro ¿o na. Je œli kry zys imi gra -
cy j ny nie zo sta nie opa no wa ny, naj wiê kszym za gro ¿e niem dla Unii Eu ro pe j skiej
bê dzie pra wdo podo b na ero zja stre fy Schen gen. Jej œmieræ nie oz na cza³aby ko ñ ca
swo bo dy po ru sza nia siê dla oby wa te li Wspól no ty, ale by³by to po tê ¿ ny krok
wstecz dla pro je ktu euro pe j skie go, a przy wró ce nie kon tro li pasz po r to wych na
gra ni cach pog³êbi³oby po dzia³y wœród kra jów Unii, gdy¿ ko le j ni mi gran ci wci¹¿
ko czo wa li by we W³oszech, Gre cji, Hi sz pa nii, co wywo³ywa³oby niezadowolenie
rz¹dów i obywateli. 

Ob cho dzo ny, w cze r w cu 2015 r., ju bi le usz 30-le cia stre fy Schen gen nie by³
œwiê to wa ny hu cz nie, po nie wa¿ co raz czê œciej po ja wia³y siê i po ja wiaj¹ g³osy, ¿e
uk³ad po wi nien zo staæ co naj mniej za wie szo ny. 

1. Schen gen sym bol em no woc zesn ej Eu ropy

Libe ra li za cja za sad ru chu oso bo we go by³a, w dru giej po³owie XX wie ku, jed -
nym z isto t nych ob sza rów pog³êbia nia in te gra cji eu ro pe j skiej. Pocz¹tko wo
u³atwie nia te uj mo wa no w za kre sie eko no mi cz nym, wpro wa dzaj¹c swo bo dê
przep³ywu osób jako jedn¹ z pod sta wo wych za sad wspól no to wych. Swo bo da ta
zo sta³a uzu pe³nio na upra w nie niem do nie zak³óco ne go prze mie sz cza nia siê i po -
by tu na ca³ym te ry to rium Unii, to wa rzysz¹cym sta tu so wi pra wne mu oby wa te la
Unii Eu ro pe j skiej1. Wska za ne za sa dy pie r wo t nie do ty czy³y prze de wszy stkim
zno sze nia ogra ni czeñ fo r ma l nych i admi ni stra cyj nych oraz wpro wa dza nia
u³atwieñ w tym za kre sie. Z cza sem jed nak, po ja wi³y siê ini cja ty wy maj¹ce na celu 
dos³own¹ re a li za cjê swo bo dy prze mie sz cza nia siê. Naj isto tnie j sza z tych ini cja -
tyw zo sta³a podjêta w ramach wspó³pracy miêdzyrz¹dowej.

Uk³ad z Schen gen, pod pi sa ny 14 cze r w ca 1985 r., sta³ siê pod staw¹ prawn¹ do
sto p nio we go zno sze nia kon tro li na gra ni cach we wnê trz nych. Pocz¹tko wo zo sta³
on pod pi sa ny przez kra je Be ne lu ksu, Fran cji i Nie miec, na stê p nie ko le j ne pa ñ -
stwa cz³on ko wskie Unii Eu ro pe j skiej po dej mo wa³y de cy zjê o przyst¹pie niu do
Uk³adu. Uk³ad prze wi dy wa³ wpro wa dze nie œro d ków zmie rzaj¹cych do u³atwie -
nia prze kra cza nia gra nic we wnê trz nych oraz do wpro wa dza nia bar dziej efe kty w -
nej kon tro li na gra ni cach ze w nê trz nych. Wdro ¿e nie tej za sa dy nie by³oby mo ¿ li -
we bez wpro wa dze nia do da t ko wych œro d ków maj¹cych na celu za pe w nie nie
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bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go na ob sza rze Schen gen2. Isto t nym by³o
wpro wa dze nie tak zwa nych „œro d ków wy rów na w czych”, któ rych ce lem mia³o
byæ wy rów na nie „de fi cy tu bez pie cze ñ stwa” po wsta³ego na sku tek znie sie nia
kon tro li na gra ni cach we wnê trz nych. Do naj wa¿ nie j szych za li cza siê3: ujed no li -
ce nie stan dar dów kon tro li na gra ni cach ze w nê trz nych, har mo ni za cja prze pi sów
w dzie dzi nie po li ty ki azy lo wej, œci œle j sza wspó³pra ca po miê dzy na ro do wy mi
s³u¿ ba mi po li cyj ny mi, wspó³pra ca s¹dowa i admi ni stra cyj na w za kre sie ekstra -
dy cji, jed no li ta po li ty ka wo bec han d lu na rko ty ka mi, bro ni¹ oraz amu nicj¹, stwo -
rze nie ele ktro nicz ne go Sy ste mu In fo r ma cji Schen gen (SIS)4, a ta k ¿e Sy ste mu In -
fo r ma cji Wi zo wej (VIS)5.

Znie sie nie kon tro li gra ni cz nej osób na we wnê trz nych gra ni cach Unii Eu ro -
pe j skiej spo wo do wa³o in ten syfi ka cjê dzia³añ s³u¿b gra ni cz nych wewn¹trz kra -
jów, ukie run ko wa nych na zwa l cza nie i za po bie ga nie ró ¿ nym fo r mom pa to lo gii
i prze stê pczo œci o cha ra kte rze trans gra ni cz nym. Za sad nicz¹ form¹ pe³nie nia
s³u¿by sta³y siê pa tro le mo bi l ne6. Re ko m pen sat¹ znie sie nia kon tro li na gra ni cach 

Idea Schen gen w ob lic zu kry zysu imig racy jnego  65

2  Po ro zu mie nie po miê dzy rz¹dami kra jów Unii Go spo da r czej Be ne lu ksu, Fe de ra l nej Re pu b li ki
Nie miec i Re pu b li ki Fran cu skiej w kwe stii sto p nio we go znie sie nia kon tro li gra ni cz nych po miê dzy Pa ñ -
stwa mi Cz³on ko wski mi Uk³adu, pod pi sa ne w Schen gen 14 cze r w ca 1985 r.; Kon we n cja wpro wa dzaj¹ca 
w ¿y cie Uk³ad z Schen gen z 14 cze r w ca 1985 r. po miê dzy Rz¹dami Pañstw Unii Go spo da r czej Be ne lu -
ksu, Re pu b li ki Fe de ra l nej Nie miec i Re pu b li ki Fran cu skiej w kwe stii sto p nio we go znie sie nia kon tro li
gra ni cz nych po miê dzy Pa ñ stwa mi Cz³on ko wski mi Uk³adu, pod pi sa ne w Schen gen 19 cze r w ca 1990 r.

3  Kon we n cja Wy ko na w cza do Uk³adu z Schen gen z 14 cze r w ca 1985 r. miê dzy Rz¹dami Pañstw
Unii Go spo da r czej Be ne lu ksu, Re pu b li ki Fe de ra l nej Nie miec oraz Re pu b li ki Fran cu skiej w spra wie sto -
p nio we go zno sze nia kon tro li na wspó l nych gra ni cach, DU UE, PL, 19/t. 2.

4  Zgod nie z art. 93 KWS ogó l nym ce lem Sy ste mu Info rma cyj ne go Schen gen jest utrzy ma nie
porz¹dku pub li cz ne go oraz bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go, w³¹czaj¹c bez pie cze ñ stwo na ro do we, na te ry -
to riach Uma wiaj¹cych siê Stron oraz sto so wa nie po sta no wieñ Kon we ncji od nosz¹cych siê do
przep³ywu osób na tych te ry to riach, z wy ko rzy sta niem in fo r ma cji prze ka zy wa nych za po œred ni c twem
sy ste mu. Jest to pie r wszy w Eu ro pie po li cy j ny sy stem przep³ywu in fo r ma cji umo ¿ li wiaj¹cy auto ma ty -
cz ne prze ka zy wa nie da nych. Po wpro wa dze niu kon kre t nej in fo r ma cji o oso bie (np. po szu ki wa nej lub
obse r wo wa nej przez po li cjê) lub zda rze niu do sy ste mu krajo we go jest ona od razu do stê p na w te r mi na -
lach kom pu te ro wych po zo sta³ych kra jów. Na le ¿y te¿ wspo mnieæ o Sy ste mie Info rma cy j nym Schen gen
dru giej ge ne ra cji (SIS II) bar dziej fun kcjo na l nej, zmo der nizo wa nej wer sji sy ste mu. Pod sta wê utwo rze -
nia SIS II sta no wi¹ dwa do ku men ty wy da ne na pod sta wie tytu³u VI Tra kta tu UE, tj. Roz porz¹dze nie
(WE) nr 1987/2006 Pa r la men tu Euro pe j skie go i Rady z 20 grud nia 2006 r. w spra wie utwo rze nia, fun -
kcjo no wa nia i u¿y t ko wa nia Sy ste mu Info rma cyj ne go Schen gen dru giej ge ne ra cji (SIS II) oraz De cy zja
Rady 2007/533/WSiSW z 12 cze r w ca 2007 r. w spra wie utwo rze nia, fun kcjo no wa nia i u¿y t ko wa nia Sy -
ste mu Info rma cyj ne go Schen gen Dru giej ge ne ra cji (SIS II). îród³o: A. Wa w rzu si szyn, Wy bra ne pro ble -
my trans grani cz ne go bez pie cze ñ stwa Pol ski, Wy daw ni c two Na uko we DIFIN, Wa r sza wa 2012,
s. 107-116.

5  Sy stem In fo r ma cji Wi zo wej (VIS) po zwa la na uspra w nie nie wspó³pra cy po miê dzy pa ñ stwa mi
cz³on ko wski mi Unii Eu ro pe j skiej m.in. w za kre sie wspó l nej po li ty ki wi zo wej w ra mach Unii Eu ro pe j -
skiej oraz za po bie ga nia han d lu wi za mi. W sy ste mie VIS gro ma dzo ne s¹ dane do tycz¹ce wnio sko da w cy
wizy oraz in fo r ma cji na te mat wnio sku wi zo we go, a ta k ¿e sa mej wizy (czy by³a wy da na, anu lo wa na, co -
f niê ta lub przed³u¿o na, czy te¿ od mó wio no jej wy da nia). Sy stem za wie ra dane bio me try cz ne, tj. fo to gra -
fie i od ci ski pa l ców oso by sk³adaj¹cej wnio sek wi zo wy. Dziê ki temu fun kcjo na riu sze s³u¿b gra ni cz nych
pod czas kon tro li pasz po r to wej maj¹ mo ¿ li woœæ we ry fi ka cji to ¿ sa mo œci oso by prze kra czaj¹cej gra ni ce
stre fy Schen gen. îród³o: A. Wa w rzu si szyn, Wy bra ne pro ble my trans grani cz ne go bez pie cze ñ stwa Pol -
ski…, op. cit., s. 107-116.

6  Ta m ¿e, s. 114.



we wnê trz nych sta³o siê wzmo c nie nie kon tro li na gra ni cach ze w nê trz nych oraz
jed no li te za sa dy od pra wy gra ni cz nej oby wa te li pañstw trze cich. Oby wa te le ci
pod le gaj¹ szcze gó³owej od pra wie przy wje Ÿ dzie i opuszczaniu terytorium
Wspólnoty. 

Pa ñ stwa cz³on ko wskie Uk³adu z Schen gen mog¹ na swo ich gra ni cach ze w nê -
trz nych okre so wo sto so waæ tak zwa ne upro sz czo ne kon tro le gra ni cz ne. Wa run -
kiem jest za ist nie nie sy tu a cji, w któ rej nie mo ¿ li we do prze wi dze nia zda rze nia po -
wo duj¹ zwie lokro t nie nie na tê ¿e nia ru chu nad mie r nie wyd³u¿aj¹ce czas
ocze ki wa nia na prze j œciach gra ni cz nych, pod czas gdy wszy stkie za so by s³u¿b
gra ni cz nych w za kre sie per so ne lu, wy po sa ¿e nia i or ga ni za cji za sta³y ju¿ wy cze r -
pa ne. Upro sze nie ta kie jest tym cza so we, do sto so wa ne do uza sad niaj¹cych je oko -
li cz no œci i po win no byæ wpro wa dza ne sto p nio wo7. Ko deks Gra ni cz ny Schen gen
prze wi du je znie sie nie kon tro li na gra ni cach we wnê trz nych, ale rów nie¿ daje pa -
ñ stwom cz³on ko wskim mo ¿ li woœæ tym cza so we go ich przy wró ce nia w przy pa d ku 
za ist nie nia sy tu a cji po wo duj¹cych po wa ¿ ne za gro ¿e nie porz¹dku pub li cz ne go
oraz bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go da ne go pa ñ stwa. Kon tro le przy wra ca siê na
czas ogra ni czo ny, nie d³u¿ szy ni¿ 30 dni. In fo r ma cja o przy wró ce niu kon tro li na
gra ni cach we wnê trz nych po win na byæ po da na do wia do mo œci opi nii pu b li cz nej8.

Uk³ad jest otwa r ty dla wszy stkich cz³on ków Unii Eu ro pe j skiej. Wa run kiem
przyst¹pie nia do stre fy Schen gen jest do sto so wa nie ist niej¹cych pro ce dur admi ni stra -
cyj nych, in fra stru ktu ry oraz sta nu pra wne go do wy mo gów Konwen cji Wy ko na w czej 
do Uk³adu z Schen gen. Po stê py w tej dzie dzi nie oce nia ne s¹ przez eks per tów Unii
Eu ro pe j skiej. Osta teczn¹ de cy zjê o przy jê ciu no we go pa ñ stwa do stre fy Schen gen
i znie sie niu kon tro li na wspó l nych gra ni cach po dej mu je Rada Unii Eu ro pe j skiej, po
po zy ty w nej oce nie mi sji ewa lua cy j nych. Wy ni kaj¹ca z nie go swo bo da przep³ywu
osób wewn¹trz stre fy Schen gen do ty czy nie ty l ko oby wa te li pañstw bêd¹cych jego
syg nata riu sza mi, ale wszy stkich osób wsze l kiej na ro do wo œci i o do wo l nym oby wa te -
l stwie, któ re prze kra czaj¹ gra ni ce we wnê trz ne na te re nie ob jê tym po ro zu mie niem. 

Do uk³adu z Schen gen na le¿¹ obe c nie 22 pa ñ stwa Unii Eu ro pe j skiej oraz Is -
lan dia i No r we gia, wchodz¹ce w sk³ad Zwi¹zku Pasz por to we go Kra jów Nor dy c -
kich, a ta k ¿e Szwa j ca ria i Li ch ten ste in, któ ry jest z grup¹ z Schen gen sto wa rzy -
szo ny. Ponad 400 mi lio nów mie sz ka ñ ców, wie lu oby wa te li kra jów spo za Unii,
tu ry stów mo¿e swo bod nie prze mie sz czaæ siê wewn¹trz wiê kszo œci te ry to rium
Eu ro py. Wp³ywa to sty mu luj¹co na roz wój kon ta któw han d lo wych, spo³ecz nych, 
kul tu ra l nych, pro wa dzi do da l sze go zbli ¿e nia miê dzy pa ñ stwa mi s¹sia duj¹cymi,
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7  Roz porz¹dze nie (WE) Pa r la men tu Euro pe j skie go i Rady z 15 ma r ca 2006 r. usta na wiaj¹ce
wspól no to wy ko deks za sad re gu luj¹cych przep³yw osób przez gra ni ce (ko deks gra ni cz ny Schen gen),
DzU UE L 105 z 13.4.2006.

8  Kon tro lê gra niczn¹ przy wra ca no m.in. przed i pod czas Mi strzostw Eu ro py w Pi³ce No ¿ nej we
Fran cji (1998), Ho lan dii i Be l gii (2000), Po rtu ga lii (2004), Nie mczech (2006), Au strii i Szwa j ca rii
(2008), Pol sce (2012) oraz wa ¿ nych spo t kañ po li ty cz nych: Szczyt NATO (Nie mcy 2009, Po rtu ga lia
2010), Szczyt G-8 (W³ochy 2009), Szczyt G-7 (Nie mcy 2015), Kon fe ren cja Kli ma ty cz na (Wa r sza wa
2013), a ta k ¿e nap³ywu du ¿ej li cz by imi gran tów (Wê gry, Au stria, Szwe cja, Da nia – 2015), czy Fran cja
z po wo du za ma chów terro ry sty cz nych w Pa ry ¿u (2015).



a ta k ¿e miê dzy ich oby wa te la mi. Jest naj wiê kszym osi¹gniê ciem in te gruj¹cej siê
Eu ro py.

2. Eu rop ejski kry zys imig racy jny

Mi gra cje miê dzy naro do we to wa rzy szy³y lu dz ko œci od da w na, choæ w ró ¿ nych
okre sach mia³y zmienn¹ in ten sy w noœæ. Fale mi gra cy j ne wywo³ane zja wi ska mi
demo gra ficz ny mi, zmia na mi kli ma tu, roz wo jem pro du kcji i han d lu s¹ isto t nym
ele men tem hi sto rii lu dz ko œci. Wo j ny, two rze nie na ro dów i fo r mo wa nie pañstw
nie od³¹cz nie wi¹za³y siê z do bro wo l nym czy przy mu so wym prze mie sz cza niem
lud no œci9. Zja wi sko to jest na sta³e zwi¹zane z cz³owie kiem, jego roz wo jem i ma
isto t ny wp³yw na roz wój cywi liza cy j ny lu dz ko œci. Mi gra cja jest zja wi skiem bar -
dzo dy na mi cz nym i zmien nym, cze go doœwiadcza wspó³czesna Europa. 

De ba ta wokó³ wê druj¹cych do Unii imi gran tów z Afry ki Pó³no c nej oraz Bli -
skie go Wscho du to czy siê nie mal ca³ko wi cie bez od nie sie nia do przy czyn. Aby
zro zu mieæ kry zys, na le ¿y od po wie dzieæ na py ta nie o jego isto tê. Z na uko we go
pun ktu wi dze nia jest ko lejn¹ faz¹ wo j ny czy zde rze nia cy wi li za cji, do któ rej do -
cho dzi w wy ni ku po stê puj¹cych d³ugo o kre so wo pro ce sów spo³ecz nych
os³abiaj¹cych si³ê ku l tu ry w po pu la cjach bu duj¹cych dany kr¹g cywi liza cy j ny,
w tym przy pa d ku cy wi li za cjê ³aciñsk¹, za chod ni¹. Do cho dzi do tego rów nie¿
w wy ni ku os³abia nia go spo dar cze go i poli ty cz ne go, a ta k ¿e mi li tar ne go pañstw
wchodz¹cych w sk³ad da nej cy wi li za cji wzglê dem pañstw s¹sied nich bu duj¹cych
cy wi li za cje po zo sta³e. Cy wi li za cja is la m ska, w ob li czu s³abn¹cego po ten cja³u kul -
tura l ne go s¹sia dów, prze pro wa dza tzw. hi d¿ rê. Zgod nie z za le ce nia mi pro ro ka
Ma ho me ta, wy zna w cy is la mu od by waj¹ zor ga ni zo wan¹ wê drów kê w celu zwiê k -
sze nia wp³ywu na za j mo wa ne te ry to ria obce ku l tu ro wo i w celu w³¹cze nia ich do
ummy (na ród, spo³ecz noœæ; w zna cze niu re li gi j nym (islamskim) ca³a wspólnota
islamska). [6]

Bez po œred ni¹ przy czyn¹ kry zy su imi gra cyj ne go jest brak mo ¿ li wo œci za ko ñ -
cze nia wo j ny do mo wej w Sy rii i kon fli któw w Afry ce w ob li czu sprze cz nych in te -
re sów, ja kie maj¹ tam mo ca r stwa, zw³asz cza USA, UE, bo ga te pa ñ stwa ara b skie,
Ro sja, oraz so ju sz ni cy tych mo carstw (Izra el, Tu r cja, Iran i Sy ria). Z d³u¿ szej per -
spe kty wy to os³abiaj¹ce Eu ro pê dwa g³ówne procesy:
– tzw. bunt mas, gdzie z po ko le nia na po ko le nie do cho dzi³o do wy pa r cia wa r to œci 

ro dzin nych, kon ser waty w nych, pa trio ty cz nych z czo³ówki hie ra r chii wa r to œci.
Na ich mie j s ce wesz³y wa r to œci hedo ni sty cz ne – do bro byt, pie ni¹dz czy ka rie ra;

– sze rze nie siê wœród elit ide o lo gii na zwa nej ate i sty cz nym hu ma ni z mem – idee
ta kie, jak multi kul tu ra lizm, po li ty cz na po pra wnoœæ, ultra to le ran cja s¹ dziœ po -
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9  Sze rzej: S. Ca st les, M. J. Mil ler, The Age of Mi gra tion, In ter na tio nal Po pu la tion Mo ve ments in
the Mo dern World, New York 2003; I. Wy cie cho wska, „Komu w dro gê”. Mi gra cje miê dzy naro do we
– za gro ¿e nie czy zba wie nie XXI wie ku, [w:] Hi sto ria. Sto sun ki Miê dzy naro do we. Ame ryka ni sty ka.
Ksiê ga Jubi le u szo wa na 65-le cie Pro fe so ra Wies³awa Do brzy c kie go, E. Ha li ¿ak (red.), Ofi cy na Wy da w -
ni cza ASPRA-JR, Wa r sza wa 2001.



wszech nie akce p to wa ne w uni wer sy te tach, me diach i dys ku r sie po li ty cz nym
kra jów za chod nich.
Efe ktem tych dwóch pro ce sów jest kry zys demo gra fi cz ny – m³odzi lu dzie wy -

¿ej sta wiaj¹ do bro byt ni¿ ro dzi nê, a dzie ci tra ktuj¹ jako ko szty, a nie in wes ty cjê
oraz przy zwo le nie in sty tu cji na mie sza nie siê przed sta wi cie li ró ¿ nych ku l tur
w spo sób nad mie r ny, pro wo kuj¹cy kon fli kty i deku l tu ra cjê. [6] To ta k ¿e oso by,
któ re ucie kaj¹ do bez pie cz nych kra jów, bo w swo jej oj czy Ÿ nie gro zi im utra ta ¿y -
cia z po wo du wo j ny czy prze œla do wa nia z po wo du rasy, re li gii, na ro do wo œci,
prze ko nañ po li ty cz nych lub przy nale ¿ no œci do okre œlo nej gru py spo³ecz nej (Sy -
ry j czy cy, Ery tre j czy cy, Af ga ñ czy cy, Nige ry j czy cy, ale równie¿ obywatele innych
krajów).

Kra je Unii Eu ro pe j skiej stoj¹ w ob li czu nap³ywu imi gran tów okre œla ne go
jako naj ostrze j szy kry zys imi gra cy j ny od cza su dru giej wo j ny œwia to wej. Pro -
blem sta je siê co raz wiê kszym wy zwa niem dla nie mal wszy stkich pañstw kon -
ty nen tu. Za my ka ne s¹ ko le j ne gra ni ce, co przek³ada siê na two rze nie no wych
tras dla osób ucie kaj¹cych przed wojn¹ oraz szu kaj¹cych le p szych wa run ków do 
¿y cia. Szla ki ucho dŸ ców z Sy rii, Af ga ni sta nu i Ery trei pro wadz¹ przez Mo rze
Œró dzie m ne do W³och i Gre cji, a ta k ¿e drog¹ l¹dow¹ przez Tu r cjê oraz Ba³kany
Za chod nie. Ich tra sy czê sto zmie niaj¹ siê i przy bie raj¹ inne kie run ki (rys. 1 i 2).
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Rys. 1. Mi gra cje w re jo nie Mo rza Œró dzie mne go

îród³o: [1].



Co raz czê œciej, w opi niach ana li ty ków i me diów, po ja wia siê nowy szlak
ucho dŸ czy przez Bu³ga riê, Ru mu niê, za chod nie te re ny Ukra i ny oraz po³ud -
niow¹ Pol skê.

3. Imig racja – zagr o¿en ie czy szan sa dla Eu ropy?

Pro ble my imi gra cy j ne Unii Eu ro pe j skiej s¹ w zna cz nej mie rze sku t kiem
przy jê cia przez ni¹ fun da men tal nych za sad, a jedn¹ z nich jest swo bo da
przep³ywu osób. Nie pod wa¿a l nie to szla che t na idea, jed nak nie zmie r nie trud na
w pra kty ce. Wy ra zem tego s¹ li cz ne k³opo ty, nie spó j no œci i nie kon sek wen cje
w two rze niu wspó l nej po li ty ki imi gra cy j nej10. Oprócz nie kwe stio nowa nego po -
zy tyw ne go wp³ywu mi gra cji na wzrost go spo da r czy wie lu kra jów Eu ro py, nie sie
ona, szcze gó l nie obe c nie, za gro ¿e nia dla bez pie cze ñ stwa miê dzyna rodo we go, jak
i we wnê trz ne go. Jej prze ja wem jest nie le ga l na imi gra cja. Okre œla siê w ten spo sób 
oby wa te li pañstw trze cich, któ rzy nie le ga l nie wje ¿ d¿aj¹ na te ry to rium pa ñ stwa
cz³on ko wskie go (w tym jego lo t ni cze stre fy tran zy to we) drog¹ l¹dow¹, morsk¹
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Rys. 2. Po ten cja l ny nowy szlak imi gra cy j ny

îród³o: [2].

10  Por. A. Ma ksi m czuk, L. Si do ro wicz, Ochro na gra nic i obs³uga ru chu gra ni cz ne go, Wy daw ni c two 
LEXIS NEXIS, Wa r sza wa 2007, s. 69.



i po wietrzn¹, co od by wa siê czê sto z wy ko rzy sta niem fa³szy wych lub pod ro bio -
nych do ku men tów albo za po œred ni c twem sie ci prze stê pczo œci zor gani zo wa nej,
sku piaj¹cych prze my t ni ków i nie le ga l nych han d la rzy. Jest te¿ spo ra gru pa osób,
któ re wje ¿ d¿aj¹ do Unii Eu ro pe j skiej w spo sób le ga l ny za oka za niem wa ¿ nej wizy 
lub ko rzy staj¹c z sy ste mu bez wi zo we go, by na stê p nie bez pra w nie przed³u¿yæ
swój po byt lub zmie niæ jego cel bez zgo dy w³aœci wych w³adz. S¹ wre sz cie oso by
ubie gaj¹ce siê o azyl, któ re po zo staj¹ w da nym kra ju, mimo ¿e pod jê to w ich spra -
wie osta teczn¹ de cy zjê od mown¹11. Brak sku te cz nych dzia³añ Wspól no ty spo wo -
do wa³ wi do cz ny i od czu wa l ny kryzys, który nasila siê zarówno pod wzglêdem
jakoœciowym, jak i iloœciowym.

Po wy ¿sze ro zu mo wa nie pro wa dzi do kwe stii prze stê pczo œci zor gani zo wa nej,
trans gra ni cz nej, któ ra nie sie za sob¹ sze reg za gro ¿eñ zwi¹za nych z, wy ¿ej zde fi -
nio wan¹, nie le galn¹ imi gracj¹, fa³szo wa niem do ku men tów upra w niaj¹cych do
prze kra cza nia gra ni cy, prze my tem to wa rów, po ja z dów, na rko ty ków, lu dzi, wy -
wo zu dzie³ sztu ki i in nych cen nych przed mio tów, ter ro ry z mem. Kry zys una o cz -
nia s³aboœæ ochro ny gra nic ze w nê trz nych Unii, s¹ one dziu ra we i doœæ ³atwe do
przekroczenia.

Wed³ug Sze fa Eu ro po lu Roba Wa inw rig h ta na wet 30 tys. osób mo¿e dzia³aæ
w gan gach prze my t ni czych, któ re za op³atê rzê du ki l ku ty siê cy euro or ga ni zuj¹
nie bez pie cz ne prze pra wy imi gran tów do Eu ro py. Tra gi cz ne wy da rze nie w Au -
strii12 œwia d czy o obse r wo wa nej eks plo zji tego prze stê pcze go pro ce de ru, a ma so -
wy przep³yw imi gran tów i ucho dŸ ców przy ci¹ga tysi¹ce prze my t ni ków13. Szla ki
nie le ga l nej imi gra cji i ska lê nie le ga l nie prze kra cza nych gra nic Unii Eu ro pe j skiej 
zobrazowano na rysunkach 3 i 4.

Za gro ¿e nie ter rory sty cz ne sta je siê w obe cnej sy tu a cji bar dzo po wa ¿ ne. Za ma -
chy w Pa ry ¿u w 2015 r. mog³y byæ de kla racj¹ d¿i ha dy stów z tak zwa ne go Pa ñ stwa 
Is la m skie go, ¿e chc¹ roz sze rzyæ swój ter ror na Eu ro pê. Og³osze nie we Fran cji sta -
nu wyj¹tko we go, wpro wa dze nie w ca³ym re gio nie bru kse l skim naj wy ¿sze go po -
zio mu ale r tu, pod nie sie nie w Szwe cji sto p nia za gro ¿e nia terro rysty cz ne go do
czwa r te go, w piê cio stop nio wej ska li, gro Ÿ by za ma chów terro ry sty cz nych w okre -
sie bo¿o naro dze nio wym, po wa ¿ ne ogra ni cze nia w œwiê to wa niu no we go roku,
wo j sko i po li cja na uli cach po twier dzaj¹ tezê, i¿ Eu ro pa jest w po wa ¿ nym nie bez -
pie czeñ stwie. W ka ¿ dym b¹dŸ razie psychoza strachu jest obecna. 
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11  Zob. Ko mu ni kat Ko mi sji w spra wie prio ry te tów po li ty cz nych w wa l ce z nie le galn¹ imi gracj¹
oby wa te li pañstw trze cich, COM (2006) 402.

12  28 sie r p nia 2015 r. au stria cka po li cja zna laz³a ciê ¿a rów kê ch³od niê po rzu con¹ na po bo czu jed nej
z au to strad przez prze my t ni ków. W œro d ku od kry to cia³a 71 lu dzi, w tym 59 mê ¿ czyzn, oœmiu ko biet
i czwo r ga dzie ci w wie ku od r. do 10 lat, po chodz¹cych m.in. Sy rii, Ira ku i Af ga ni sta nu. Tra ge dia imi -
gran tów, któ rzy udu si li siê w wy ni ku awa rii sy ste mu ch³od ze nia, po ru szy³a opi niê pu b liczn¹ w Eu ro pie
i zwró ci³a uwa gê na nie zwy kle ry zy ko w ne prze pra wy, na ja kie de cy duj¹ siê lu dzie ucie kaj¹cy do Eu ro -
py z kra jów oga r niê tych kon fli kta mi. îród³o: stro na in ter ne to wa [7].

13  Ta m ¿e.



S³u¿by gra ni cz ne maj¹ pro blem z wy chwy ce niem, wœród ucho dŸ ców, szcze gó -
l nie tych po dej rze wa nych o ter ro ryzm. Oba wy, ¿e w t³umie ty siê cy ucho dŸ ców
przed ostaj¹ siê ta k ¿e ter ro ry œci, s¹ w pe³ni uza sa d nio ne. Do stê p ne urzêd ni kom
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Rys. 3. G³ówne szla ki nie le ga l nej imi gra cji w Eu ro pie po³udnio wo ws chod niej

îród³o: [3].

Rys. 4. Li cz ba osób, któ re nie le ga l nie prze kro czy³y gra ni ce Unii Eu ro pe j skiej do pocz¹tku 2015 r.

îród³o: [4].



imi gra cy j nym bazy da nych nie obe j muj¹ in fo r ma cji o powi¹za niach terro ry sty -
cz nych, o oso bach œci ga nych li stem go ñ czym czy tych z kry mi naln¹ przesz³oœci¹. 
Wie l kim pro ble mem jest fakt, ¿e wie lu imi gran tów nie ma do ku men tów to ¿ sa -
mo œci; czêœæ pos³ugu je siê do ku men ta mi pod ro bio ny mi. S¹ kra je, któ re nie
wspó³pra cuj¹ z Uni¹ i nie chc¹ zi den tyfi ko waæ swo je go rze ko me go oby wa te la;
g³ów nie afry ka ñ skie, ale i Pa ki stan czy In die. Wspól no ta od czu wa dziœ brak jed -
ne go euro pe j skie go sy ste mu, któ ry gro ma dzi³by dane o lu dziach z powi¹za nia mi
terro rysty cz ny mi. Wy³owie nie z la wi ny ucho dŸ ców osób maj¹cych powi¹za nia
z ter ro ry z mem jest zatem powa¿nym wyzwaniem dla s³u¿b.

Ko mi sja Eu ro pe j ska wyda³a wy ty cz ne do tycz¹ce spra w nie j szej iden ty fi ka cji
i re je stra cji cu dzo zie m ców ma so wo do cie raj¹cych do Eu ro py. Ze spo³y na zy wa ne
ho t spo ta mi, utwo rzo ne przez Eu ro pe j ski Urz¹d Wspa r cia w dzie dzi nie Azy lu
(EASO), Fron tex i Eu ro pol14, wspó³pra cuj¹ z w³ad za mi krajo wy mi w celu iden ty -
fi ka cji, spra w dza nia i re je stro wa nia mi gran tów, któ rzy przy by waj¹ do Unii Eu ro -
pe j skiej oraz orga ni zo wa nia ope ra cji zwi¹za nych z or ga ni zacj¹ po wro tów dla
osób, któ rym nie przys³ugu je pra wo po zo sta nia na te ry to rium Unii. Po bie raj¹
ta k ¿e od ci ski pa l ców od wszy stkich imi gran tów w chwi li ich przy by cia do gra nic
Eu ro py. Ich dane tra fiaj¹ do eu ro pe j skiej bazy Eu ro dac15. Wo bec ma so we go
nap³ywu imi gran tów, sy stem jest nie wy do l ny.

4. Po dziel ona Eu ropa

Na pocz¹tku kry zy su kra je Eu ro py Za chod niej, ta kie jak W³ochy, Fran cja,
Nie mcy czy Szwe cja chcia³y same zrewo lucjo ni zo waæ po li ty kê imi gra cyjn¹ Unii.
Szy b ko jed nak oka za³o siê, ¿e nie mog³y po zo staæ otwa r te dla wszy stkich, po nie -
wa¿ li cz ba imi gran tów prze wy ¿sza³a mo ¿ li wo œci, nie tyle fi nan so we, co spo³ecz -
ne. Stra te gia po nios³a fia sko z po wo du sprze cz no œci po miê dzy mo ra l ny mi i pra -
wny mi obo wi¹zka mi, gwa ran tuj¹cymi ka ¿ de mu ucie ki nie ro wi wo jen ne mu azyl,
a roz mia ra mi tego pro ble mu. Szcze gó l nie Nie mcy prze ce ni³y w³asne mo ¿ li wo œci. 
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14  Eu ro pe j ski Urz¹d Wspa r cia w dzie dzi nie Azy lu (ang. skrót EASO) to agen cja Unii Eu ro pe j skiej.
Do jego fun kcji na le ¿y: wzmo c nie nie wspó³pra cy miê dzy pa ñ stwa mi cz³on ko wski mi w spra wach azy lu,
wspa r cie pañstw cz³on ko wskich, któ rych sy ste my azy lo we i sy ste my przy j mo wa nia zna j duj¹ siê pod
szcze góln¹ presj¹, uspra w nie nie wdra ¿a nia wspó l ne go euro pe j skie go sy ste mu azy lo we go. Eu ro pe j ska
Agen cja Zarz¹dza nia Wspó³prac¹ Ope ra cyjn¹ na Ze w nê trz nych Gra ni cach Pañstw Cz³on ko wskich Unii
Eu ro pe j skiej (Fron tex) jest nie za le¿n¹ agencj¹ Unii Eu ro pe j skiej. Za da niem Fron te xu jest  m.in.: koor -
dy no wa nie wspó³pra cy ope ra cy j nej miê dzy pa ñ stwa mi cz³on ko wski mi w dzie dzi nie zarz¹dza nia gra ni -
ca mi zew nê trz ny mi, opra co wy wa nie wspó l ne go zin te gro wane go mo de lu ana li zy ry zy ka i przy goto wy -
wa nie ogó l nych i szcze gó³owych ocen ry zy ka. 
Eu ro pe j ski Urz¹d Po li cji (Eu ro pol) to uni j na agen cja egze k wo wa nia pra wa, któ rej za da niem jest
zwiê k sza nie po zio mu bez pie cze ñ stwa w Eu ro pie po przez za pe w nia nie po mo cy or ga nom œci ga nia w pa -
ñ stwach cz³on ko wskich Unii Eu ro pe j skiej.

15  Eu ro pe j ski Za uto maty zowa ny Sy stem Roz po zna wa nia Od ci sków Pa l ców (Eu ro dac) jest sy ste -
mem info rma ty cz nym do po rów ny wa nia od ci sków pa l ców azy lan tów i nie le ga l nych imi gran tów na ob -
sza rze Unii Eu ro pe j skiej w celu sku te cz ne go sto so wa nia Kon we ncji Du b li ñ skiej. îród³o: stro na in ter ne -
to wa [8].



Eu ro pa oka za³a siê nie zdo l na do ko m pro mi su, roz po czê³y siê oska r ¿e nia. Na gon -
kê w me diach za chod nich na Wê grów mo ¿ na by³o po rów ny waæ z t¹, któr¹ kie ro -
wa no wo bec Gre ków w cza sie kry zy su zwi¹za ne go z mo ¿ li wym opu sz cze niem
przez nich Unii. Trze ba ko nie cz nie pod kre œliæ, ¿e to w³aœ nie Wê grzy pró bo wa li
po stê po waæ zgod nie z pra wem i umo wa mi uni j ny mi okre œlo ny mi tzw. Kon we n -
cji du b li ñ skiej16, któr¹ jed no stron nie prze sta li sto so waæ Nie mcy. Patrz¹c jed nak na
pro blem z in nej per spe kty wy, na le ¿y stwier dziæ, ¿e gdy by Nie mcy nie otwo rzy³y
gra nic, pra wdo podo b nie dosz³oby do pa ra li ¿u i po wa ¿ nych kon fli któw w Gre cji,
W³oszech czy na Ba³kanach.

Wo bec pa to wej sy tu a cji za pa da³y de cy zje zo bo wi¹zuj¹ce pa ñ stwa cz³on ko -
wskie do przy jê cia okre œlo nej li cz by imi gran tów. Je sz cze pod ko niec cze r w ca
2015 r., gdy Ko mi sja Eu ro pe j ska przed sta wi³a swój pie r wszy pro gram re lo ka cji
ucho dŸ ców z Gre cji i W³och, sprze ciw wo bec obo wi¹zko wych kwot po dzia³u wy -
ra ¿a³o wie le kra jów. Oprócz wy sze hra dz kiej czwór ki, by³y to nie mal wszy stkie
po zo sta³e pa ñ stwa cz³on ko wskie Unii z Eu ro py Œro d ko wej i Wschod niej, ale ta k -
¿e Hi sz pa nia, Au stria czy Fin lan dia. Jed nak ogro m ny wzrost li cz by ucho dŸ ców
w ci¹gu lata spo wo do wa³ zmia nê sta no wi ska wielu pañstw. 

Krajom Eu ro py Œro d ko wej za rzu ca siê brak soli da r no œci, po nie wa¿ nie chc¹
akce p to waæ na rzu ca nych kwot imi gran tów. Kon ce p cja na rzu co nej przez Nie -
mców re dy stry bu cji imi gran tów na inne kra je Eu ro py jest po zba wio na sen su, po -
nie wa¿ nie zgod na jest z wol¹ sa mych imi gran tów, któ rzy chc¹ do staæ siê do wy so -
ko roz wi niê tych i za pe w niaj¹cych bo gat¹ opie kê so cjaln¹ kra jów Za cho du,
i któ rzy uciekn¹ z in nych kra jów do Nie miec czy Szwe cji tak samo, jak ucie ka li
z Ser bii czy Wê gier. Inne pa ñ stwa, któ re pocz¹tko wo zga dza³y siê na pro po no wa -
ne roz wi¹za nia, z cza sem jed nak za czê³y siê wy co fy waæ z po wo du ma so we go
nap³ywu imi gran tów (przyk³ad Da nii i Szwe cji).

Owe nie poro zu mie nia zmie ni³y ta k ¿e sto su nek Euro pe j czy ków do imi gran -
tów, co po twier dzaj¹ son da ¿e z 2015 r. W Nie mczech 37 proc. oby wa te li uwa ¿a, ¿e 
na le ¿y przy j mo waæ tylu ucho dŸ ców, ilu przy j mu je siê obe c nie, a ko le j ne 22 proc.
– ¿e wiê cej, mimo ¿e ¿yje tam ju¿ ponad 7 mln imi gran tów. 70 proc. Nie mców
wie rzy, ¿e imi gran ci wzbo gac¹ kraj ku l tu ro wo, 72 proc. chce da waæ azy lan tom
wspa r cie rze czo we, a nie fi nan so we (son da¿ dla ARD). We Fran cji, gdzie imi -
gran tów jest 4,2 mln, 56 proc. oby wa te li sprze ci wia siê przy j mo wa niu ucho dŸ ców 
(son da¿ dla BFMTV). Fran cu zi s¹ co raz bar dziej nie chê t ni imi gran tom. Po wo -
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16  Kon we n cja du b li ñ ska z 1990 r., zast¹pio na w 2003 r. umow¹ Du b lin II sta no wi, ¿e ucho dŸ cy
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i obo wi¹zek odes³aæ go z po wro tem do W³och. îród³o: Roz porz¹dze nie Rady (WE) nr 343/2003 z 18 lu -
te go 2003 r. usta na wiaj¹ce kry te ria i me cha ni z my okre œla nia pa ñ stwa cz³on ko wskie go w³aœci we go dla
roz pa try wa nia wnio sku o azyl, wnie sio ne go w jed nym z pañstw cz³on ko wskich przez oby wa te la pa ñ -
stwa trze cie go.



dem jest brak pra wdzi wej de ba ty, a po li ty cy zrzu caj¹ na nich winê za wszy stkie
nie szczê œcia kra ju, np. rosn¹ce bez ro bo cie. W Wie l kiej Bry ta nii (5,5 mln przy by -
szów), w ma jo wym son da ¿u, za le d wie jed na trze cia oby wa te li za de kla ro wa³a, ¿e
chce przy j mo wa nia ucho dŸ ców; w dru giej po³owie roku po pa r cie to wzros³o do
43 proc. W sto sun ku Bry ty j czy ków do ucho dŸ ców jest jed nak pe wien pa ra doks:
lu dzie s¹ du m ni z po ma ga nia im w przesz³oœci, ale jed no cze œ nie nie chê t ni wo bec
imi gran tów aktu a l nie przy je ¿ d¿aj¹cych. Ina czej jest w Szwe cji, któ ra te¿ od de -
kad przy j mu je ucho dŸ ców. Chêæ po mo cy za de kla ro wa³o w son da ¿u „Af tonb la de -
ta” dwie trze cie re spon den tów. Jed nak i tam co raz wyra Ÿ nie j sze s³ychaæ g³osy
sprze ci wu wo bec przy j mo wa nia imi gran tów. [9] Po do b ny sto su nek wo bec ucho -
dŸ ców z Bli skie go Wscho du i Afry ki Pó³no c nej wy ra ¿aj¹ Po la cy. Dwie trze cie ba -
da nych w son da ¿u Ariad na twier dzi, i¿ Pol ska nie po win na ich przy j mo waæ (tak
ne ga tyw ne go sto sun ku nie de kla ruj¹ ju¿ Po la cy wo bec imi gran tów z Ukra i ny).
Nie chêæ wo bec ucho dŸ ców po dy kto wa na jest obaw¹ wzrostu zagro¿enia
terroryzmem. [10]

Sy tu a cja uskrzy d la pa r tie pra wi co we, któ re wy ko rzy stuj¹ lêki swo ich
spo³eczeñstw przed ob cy mi. Pro wa dzi to do zmia ny pe j za ¿u poli ty cz ne go Eu ro -
py, któ ra za czy na „skrê caæ w pra wo”. Na stro je ra dy ka li zuj¹ siê, has³a anty imi gra -
cyj ne staj¹ siê akce pto wa l ne przez spo³ecze ñ stwa. Pa r tie pra wi co we uma c niaj¹
swo je po zy cje; ten den cja jest doœæ wy ra Ÿ na. Wol no œcio wa Pa r tia Au strii (FPÖ)
– skra j nie pra wi co we, kse nofo bi cz ne ugru po wa nie zdo³a³o pod wo iæ li cz bê zwo -
len ni ków w Gó r nej Au strii. W Ho lan dii Pa r tia Wol no œci prze ciw na przy j mo wa -
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Rys. 5. Pe j za¿ po li ty cz ny Eu ro py (2015)

îród³o: [5].



niu ucho dŸ ców mog³aby li czyæ obe c nie na 30 proc. g³osów. We Fran cji Front Na -
ro do wy ko rzy sta na pro pa go wa niu hase³ o li k wi da cji Schen gen i za mkniê ciu
gra nic; zwiê ksza sw¹ po pu la r noœæ na fali eko no mi cz nych trud no œci Fran cji,
sprze ci wiaj¹c siê nap³ywo wi imi gran tów. We W³oszech sprze ci wiaj¹ca siê imi -
gra cji Liga Pó³no c na ma obe c nie no to wa nia siê gaj¹ce 15 proc. w ska li kra ju.
W Da nii nacjo nali sty cz na Du ñ ska Pa r tia Lu do wa, w wy ni ku wy bo rów w cze r w -
cu 2015 r., sta³a siê drug¹ si³¹ w pa r la men cie. W Szwe cji pra wi co wi po pu li œci
z ugru po wa nia Szwe dz cy De mo kra ci, prze ciw ni imi gran tom, staj¹ siê trze ci¹ si³¹
w kra ju. W Wie l kiej Bry ta nii euro sce p ty cy z pa r tii nie pod leg³oœcio wej – Pa r tia
Nie pod leg³oœci Zjed no czo ne go Kró le stwa (UKIP), do ma gaj¹cy siê wpro wa dze -
nia kon tro li na gra ni cach, no tuj¹ wzrost po pa r cia wy nosz¹cy ki l ka pun któw pro -
cen to wych. Wê gie r ska eks tre ma pra wi co wa spod zna ku Job bik ma ju¿ 26 proc.
po pa r cia. Ta k ¿e w Nie mczech uma c nia siê, oska r ¿a na o ten den cje kse nofo bi cz -
ne, pra wi co wa Al ter na ty wa dla Nie miec (AfD) oraz ruch Pe gi da, czy li Pa trio ty -
cz nych Euro pe j czy ków prze ciw ko Is la mi za cji Za cho du. [11] Do tej gru py pañstw 
za li czyæ na le ¿y rów nie¿ Pol skê. Wska za ne oko li cz no œci, bez w¹tpie nia, za ry so -
wuj¹ na nowy po dzia³ Eu ro py. Owe ten den cje po ka za no na rys. 5.

5. Gru pa prz yjació³ Schen gen

Wo bec co raz bar dziej ko m p li kuj¹cej siê sy tu a cji, kra je Gru py Wy sze hra dz kiej
utwo rzy³y Gru pê Przy ja ció³ Schen gen. Jak pod kre œla li, pod czas wspó l nej kon fe -
ren cji 3 grud nia 2015 r., pre mie rzy Pol ski, S³owa cji, Czech i Wê gier, Gru pa ma
cha ra kter otwa r ty – przyst¹piæ do niej mog¹ wszy s cy, któ rym za le ¿y na utrzy ma -
niu obe cne go kszta³tu stre fy Schen gen. Gru pa ma d¹¿yæ do za cho wa nia stre fy
Schen gen i wi¹¿¹cych siê z ni¹ za sad, a ta k ¿e po dej mo waæ in ten sy w ne dzia³ania,
by Unia Eu ro pe j ska by³a w sta nie sku te cz nie chro niæ swe zewnêtrzne gra ni ce
[12].

Powo³anie Gru py Przy ja ció³ Schen gen by³o od po wie dzi¹ na po ja wiaj¹c¹ siê
pro po zy cjê powo³ania mi ni stre fy Schen gen, Schen gen II oraz mo ¿ li wo œci przy -
wró ce nia kon tro li na nie któ rych gra ni cach, na wet na d³u¿ szy czas. Dla
przyk³adu Nie mcy, Au stria, Fran cja i Szwe cja, któ re ju¿ wcze œ niej, tym cza so wo
opu œci³y szla ba ny gra ni cz ne, mog³yby utrzy maæ za ostrzo ne kon tro le na wet przez 
dwa lata.

6. Eu ropa przed wy zwan iem

Do ty ch czas po dej mo wa ne przez Uniê dzia³ania w za kre sie roz wi¹zy wa nia
pro ble mu nap³ywu imi gran tów nie przy nios³y wie l kie go efe ktu. Pro jekt po -
dzia³u ucho dŸ ców miê dzy pa ñ stwa cz³on ko wskie Unii od pocz¹tku na tra fia na
po wa ¿ ne pro ble my po li ty cz ne. Klu czem do roz wi¹zana kry zy su sta je siê mo c na
ochro na gra nic w ra mach Schen gen, wiê ksza in te gra cja i jed noœæ si³ w prze ciw -
dzia³aniu ata kom ter rory sty cz nym. Zro zu mia no ta k ¿e, ¿e Tu r cja ma wielk¹ wa r -
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toœæ dla Eu ro py, musi byæ bli ¿ej Eu ro py i mo¿e staæ siê po mo stem miê dzy re li gia -
mi. St¹d te¿, wy pra co wa no pro jekt po ro zu mie nia z Turcj¹ w spra wie za ha-
mo wa nia mi gra cji. Roz mo wy o ture cko -uni j nym pla nie dzia³añ roz po czê³y siê na 
pocz¹tku paŸ dzie r ni ka 2015 r., gdy Unia Eu ro pe j ska zda³a so bie spra wê, ¿e bez
Tu r cji nie za trzy ma fali sy ry j skich ucho dŸ ców. W pro je kcie dokumentu ko ñ co -
we go szczy tu z 29 li sto pa da 2015 r. zna laz³a siê m.in. de kla ra cja, ¿e Unia Eu ro pe j -
ska zo bo wi¹zuje siê do za pe w nie nia pocz¹tko wej kwo ty 3 mld euro dla Tu r cji na
po moc ucho dŸ com, o¿y wie nia ne go cja cji o przyst¹pie niu Tu r cji do Unii, a ta k ¿e
znie sie nia wiz dla Tur ków od paŸ dzie r ni ka 2016 r. Jest to swe go ro dza ju trans ak -
cja; Unia Eu ro pe j ska „ku pu je” roz wi¹za nie pro ble mu imi gra cyj ne go. Na le ¿y
przy znaæ, ¿e to „zdro wa trans ak cja”, któ ra mo¿e po móc Eu ro pie.

Pod su mo wa nie

Uk³ad z Schen gen jest wie l kim eu ro pe j skim osi¹gniê ciem. Za nim dosz³a do
tego Unia Eu ro pe j ska, trwa³o to ki l ka lat. Gdy by stre fa Schen gen zo sta³a zlik wi -
do wa na, oz na cza³oby to zma r no wa nie ogro mne go za so bu pra cy. Nie by³oby to
do bre roz wi¹za nie, po nie wa¿ ko szty by³yby bar dzo wy so kie i roz³o¿o ne w cza sie,
a naj wiê ksze w mo men cie do sto so wa nia siê do no wych uwa run ko wañ.
Wzros³yby ta k ¿e wy da t ki po je dyn czych kra jów na ochro nê gra nic, do tego
dosz³yby wy ¿sze ko szty trans akcy j ne spo wo do wa ne strat¹ cza su na gra ni cy. Stre -
fa Schen gen two rzy bo wiem ol brzy mi ry nek, na któ rym przep³yw to wa rów jest
b³yska wi cz ny. Ko rzy staj¹ na tym fi r my trans po rto we pañstw œrodko woeuro pe j -
skich, bar dzo do brze wy ko rzy stuj¹ prze wa gê kon ku ren cyjn¹ zwi¹zan¹ z ko szta -
mi pra cy. Wie le firm z Unii otwie ra w re gio nie swo je cen tra lo gi sty cz ne, sk¹d to -
wa ry do sta r cza ne s¹ na ca³y Sta ry Kon ty nent. Ko niec Schengen mo¿e zatrz¹œæ
finansami pañstw.

Li k wi da cja stre fy Schen gen oz na cza³aby ta k ¿e ko nie cz noœæ oka zy wa nia pa sz -
po r tu pod czas prze kra cza na gra nic, a w kon se k wen cji d³ugie ko le j ki, spo re
uci¹¿li wo œci dla tu ry stów. Mo¿e to rów nie¿ oz na czaæ ko niec wiz Schen gen, co
zmu si³oby tu ry stów do ubie ga nia siê o po zwo le nie na po byt w ka ¿ dym kra ju
indy widu a l nie. To móg³by byæ pocz¹tek ko ñ ca albo przy naj mniej os³abie nia in -
te gra cji europejskiej.
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Wy dzia³ In ¿ynierii Be zpieczeñstwa Cy wiln ego

Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿arn icz ej

Wp³yw st ê¿en ia za niec zys zczeñ na zu ¿ycie energ ii
w trak cie elekt roch emic znego oczyszc zania

odcieków ze sk³ado wisk odp adów ko mun alny ch

Effect of Concentration of Pollutants on Energy
Consumption During  Electrochemical Treatment

of Leachate from Municipal Waste Disposal

Stre sz cze nie

Od cie ki po wstaj¹ce na sk³ado wi sku od pa dów ko mu na l nych po win ny byæ gro -
ma dzo ne i pod da wa ne unie szkod li wia niu. Po wo du je to, ¿e go spo dar ka œcie ko wa
jest jed nym z naj trud nie j szych tech nolo gi cz nych za gad nieñ zwi¹za nych z pro wa -
dze niem sk³ado wi ska. Sk³ad od cie ków jest bar dzo zró¿ ni co wa ny i za le ¿y g³ów nie
od typu sk³ado wa nych od pa dów oraz wie ku sk³ado wi ska. Nie ste ty, od cie ki po -
wstaj¹ rów nie¿ je sz cze przez d³ugi czas po za ko ñ cze niu jego eks plo a ta cji. W pra -
kty ce od cie ki naj czê œciej wy wo ¿o ne s¹ ze sk³ado wi ska i oczy sz cza ne ³¹cz nie ze
œcie ka mi ko mu nal ny mi w oczy sz cza l niach bio lo gi cz nych. 

Aby zwiêksz yæ efektyw noœæ oczyszc zania odcieków, pro wad zone s¹ ba dan ia
nad za stos owa niem in nych, wy sok oef ektyw nych me tod, m.in. elekt roch emic z-
nych, w tym poœre dnie go elekt rout lenia nia anodowego. 

W ar tyk ule przed staw iono wp³yw wielk oœci ³ad unku za nie czyszczeñ za wart ych
w od ciek ach na zu ¿ycie energ ii wy kor zyst ywan ej w tym pro ces ie. Z bad añ
wy wnios kowa no, ¿e energ ia zu¿yta do usuni êcia jed nostk owe go ³ad unku
za nie czyszczeñ jest tym mniejsza, im jest ich wiêcej. 

S³owa klu czowe: od cieki, elekt rout lenia nie, zu¿yc ie energ ii 



Wst êp

W cza sie opa dów atmo sfe ry cz nych, woda przed osta je siê w g³êbiej po³o¿o ne
wa r stwy od pa dów zna j duj¹cych siê na sk³ado wi sku. Czêœæ jej po zo sta je wewn¹trz 
masy od pa dów. Iloœæ wody, któ ra nie zo sta nie za trzy ma na w ma sie od pa dów
i prze si¹knie przez ni¹, na zy wa na jest „wie l ko œci¹ odp³ywu”. Wa r toœæ ta za le ¿y
od ilo œci do sta r czo nej wody, te ch no lo gii sk³ado wa nia od pa dów oraz ich sk³adu
i wie ku. Mniej od cie ków po wsta nie na sk³ado wi skach, na któ rych od pa dy, do -
brze roz dro b nio ne i si l nie za gê sz czo ne, s¹ sk³ado wa ne w cien kich wa r stwach.
Rów nie¿ wte dy gdy nie eks ploa towa ne se kto ry s¹ za zie le nia ne a ska r py sk³ado wi -
ska su kce sy w nie rekultywowane [1, 8].

W tra kcie sk³ado wa nia od pa dów, za wa r te w nich zwi¹zki or ga ni cz ne ule gaj¹
fe r men ta cji z wy dzie la niem me ta nu, a na stê p nie czê œcio wo roz³o¿o ne ule gaj¹
wyp³uki wa niu. Na to miast zwi¹zki mi ne ra l ne s¹ bez po œred nio wyp³uki wa ne
przez opa dy atmo sfe ry cz ne. Zmnie j sza siê wa r toœæ sto sun ku SO4

2-/Cl-, co jest spo -
wo do wa ne szy b kim zmnie j sza niem siê stê ¿e nia sia r cza nów, któ re w wa run kach
ana ero bo wych re du ko wa ne s¹ do siar ko wo do ru. Pro ce sy te rzu tuj¹ na za -
chodz¹ce zmia ny ilo œcio we i ja ko œcio we w od cie kach. W pocz¹tko wej fa zie
sk³ado wa nia od pa dów (do 5 lat) na stê puj¹ zmia ny od czy nu; od cie ki cha ra kte ry -
zuj¹ siê wy ra Ÿ nym, kwa œ nym od czy nem (pH 3,7 ÷ 6,4), wy ni kaj¹cym z obe cno -
œci g³ów nie kwa sów kar bo ksy lo wych. Ty po wy mi pro du kta mi prze mian, za -
chodz¹cych w z³o¿u od pa dów, s¹ rów nie¿ lo t ne kwa sy or ga ni cz ne, za wie raj¹ce od 
1 do 6 ato mów wê gla w cz¹ste cz ce, ni skocz¹ste cz ko we al de hy dy oraz ami no k wa -
sy, al ko ho le i wê glo wo da ny. Naj wiêksz¹ gru pê zwi¹zków obe cnych w od cie kach
sta no wi¹ lo t ne kwa sy kar bo ksy lo we, któ re sta no wi¹ od 56 do 91% ogó l ne go wê gla 
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Summary

Le a cha te ge ne ra ted  in mu ni ci pal wa ste sho uld be col le c ted and sub je c ted to
di spo sal. The re sult is that, the  wa ste wa ter is one of the most dif fi cult  tech no lo gi cal
is su es re la ted to the con duct of the lan d fill. The co m po si tion of le a cha te is very
di ve r se and de pends ma in ly on the type of wa ste di spo sed of and the age of the

lan d fill. Unfo rtu na te ly, the le a cha te  also  arise for a long time after the end of its life.
In pra cti ce, the most com mon is the pro ce du re to   ex port  the le a cha te from the

lan d fill and tre at them with  all  mu ni ci pal wa ste wa ter in the bio lo gi cal wa ste
treatment plants.

To in cre a se the ef fi cien cy of le a cha te tre a t ment, the re se arch on the use of
ot her, hi g hly ef fe c ti ve me t hods is car ried out, among ot hers the elec tro che mi cal
me t hods  in clu ding in di rect 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



orga ni cz ne go. W pó Ÿ nie j szym okre sie sk³ado wa nia od pa dów (5 ÷ 10 lat) od czyn
od cie ków sta je siê obo jê t ny lub lek ko al ka li cz ny (pH 7 ÷ 7,6). Jest to zwi¹zane ze
wzro stem in ten syw no œci fe r men ta cji me ta no wej, któ ra po wo du je rozk³ada nie lo -
t nych kwa sów or ga ni cz nych na me tan i di t le nek wê gla. Zwiê ksza siê wów czas
sta bi li za cja ma te rii or ga ni cz nej w wy ni ku za cho dze nia pro ce su hu mi fi ka cji.
W od cie kach, ze sk³ado wisk eks ploa to wa nych ponad 10 lat, ob ser wo wa ny jest
wzrost wa r to œci pH do 8,5 ÷ 9,5. Za wa r toœæ jo nów fos fo ra no wych utrzy mu je siê
ma ksy ma l nie w gra ni cach kil ku dzie siê ciu mg/l i rza d ko prze kra cza 100 mg/l. Na
szcze góln¹ uwa gê zas³uguj¹ jony chlor ko we, któ rych stê ¿e nie w od cie kach mo¿e
wy no siæ ki l ka ty siê cy mg/l. îród³em tych jo nów s¹ prze de wszy stkim zmio t ki
uli cz ne, gro ma dzo ne na sk³ado wi skach w okre sie je sien no-zi mo wym. Jony
chlor ko we po chodz¹ rów nie¿ z od pa dów z prze mys³u rolno -spo ¿yw cze go i ry b -
ne go. 

W od cie kach obe c ne s¹ ta k ¿e me ta le ciê ¿ kie. Wraz z pro ce sem sta rze nia siê
sk³ado wi ska, me ta le te s¹ le piej sor bo wa ne przez sk³ad ni ki or ga ni cz ne i mi ne ra l -
ne jego pod³o¿a. W zwi¹zku z tym s¹ zna cz nie s³abiej wyp³uki wa ne z od pa dów.
Sprzy ja temu wzrost wa r to œci pH [8, 9, 13].

W od cie kach wy stê puj¹ zwi¹zki hu mu so we, g³ów nie kwa sy hu mi no we. Za wa -
r toœæ tych zwi¹zków ro œ nie wraz z wie kiem sk³ado wi ska. W od cie kach zi den tyfi -
kowa no ta k ¿e wie le zwi¹zków z gru py pe sty cy dów, wœród któ rych oz na czo no
miê dzy in ny mi: al dry nê, ame try nê, al tra zy nê i ben ta zon. Zi den tyfi kowa no i oz -
na czo no rów nie¿ wielo pier œcie nio we wê glo wo do ry aro ma ty cz ne oraz aro ma ty cz -
ne i ali fa ty cz ne zwi¹zki po sia daj¹ce w cz¹ste cz ce ato my chlo ru, ta kie jak: tetra -
chlo roe ty len (0,1-1µg/l), di chlo ro ben zen (1µg/l), kwas dichlo rofeny lopro pio no-
wy (1µg/l), chlo ro fe nol (1-3µg/l), chlo ro ben zen (62 µg/l), tri chlo ro fe nol (1,0 µg/l), 
ety lo ben zen (179 µg/l), fe nan tren (52 µg/l), na fta len (400 µg/l) i piren (6 µg/l) [2,
10, 14].

Zwi¹zki oz na czo ne w od cie kach to rów nie¿: kwas (4-chlo ro- 2-me tylo- fe ny -
lo-) pro pio no wy – (6,5 µg/l), kwas (4-chlo ro- 2-me tylo- fe ny lo-) oc to wy
– (0,05 µg/l), kwas (2,4-di chlo ro-fe ny lo-) oc to wy – (0,55 µg/l), kwas 2-(2,4-di chlo -
rofe ny lo-) pro pio no wy – (0,15 µg/l), kwas 2-(4-chlo ro fe ny lo-) pro pio no wy
– (0,14 µg/l), 2,4- di chlo ro fe nol (15 ÷ 130 µg/l), 2,6 – di chlo ro fe nol (18 ÷ 65 µg/l),
2,3,4 – tri chlo ro fe nol (8 ÷ 40 µg/l), 2,3,4,5 – tetra chlo ro fe nol (5 ÷ 20 µg/l),
2,3,4,6 – tetra chlo ro fe nol (10 ÷ 25 µg/l), penta chlo ro fe nol (0,005 µg/l) [8, 11, 12].

Tak du¿a ró ¿ no rod noœæ zwi¹zków i ich to ksy cz noœæ oraz za ostrze nia wy mo -
gów do tycz¹cych ja ko œci œcie ków oczy sz cza nych, wpro wa dza nych za rów no do
wód powie rz ch nio wych, do zie mi, jak i do ka na li za cji mie j skiej po wo duj¹, ¿e
opra co wy wa nych jest wie le me tod oczy sz cza nia odcieków. 

W przy pa d ku od cie ków ze sto sun ko wo m³odych sk³ado wisk sku te cz ne s¹ bio -
lo gi cz ne me to dy oczy sz cza nia za rów no tle no we, jak i bez tle no we [7, 8].

W celu zwiê ksze nia efe kty w no œci oczy sz cza nia od cie ków sto su je siê; po³¹czo -
ne z bio logi cz ny mi me to dy che mi cz ne i fizy ko che micz ne. Jedn¹ z roz wi jaj¹cych
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siê me tod che mi cz nych jest po œred nie ele ktrou tle nia nie ano do we z wy ko rzy sta -
niem ró ¿ ne go ro dza ju anod sto so wa nych przy ró ¿ nych ano do wych gê sto œciach
pr¹do wych [11, 13, 14].

W ni nie j szym ar ty ku le przed sta wio no wp³yw stê ¿e nia zwi¹zków or ga ni cz -
nych, mie rzo nych wa r to œci¹ ChZT oraz stê ¿e nia azo tu amo no we go na zu ¿y cie
ene r gii pod czas ele ktro chemi czne go pro ce su oczy sz cza nia od cie ków sk³ado wi -
sko wych.

1. Me tod yka ba dañ

Przed mio tem ba dañ by³y od cie ki po chodz¹ce ze sk³ado wi ska od pa dów ko -
mu na l nych £ubna. 

Opis sta no wi ska ba da w cze go, dok³adny prze bieg pro ce su ele ktrou tle nia nia
z po da niem po szcze gó l nych pa ra me trów, szcze gó³owo po da no we wcze œ nie j -
szych pu b li ka cjach [3, 4, 5, 6]. 

Wy szcze gól nio ne w ar ty ku le wa r to œci wska Ÿ ni ków za nie czy sz czeñ oce nia ne
by³y na pod sta wie wy ni ków oz na czeñ: 
– azo tu amo no we go – me tod¹ bez po œred niej ness le ry za cji, wg PN-ISO

7150:2002. Przed oz na cze niem usu wa no chlor za po moc¹ roz two ru tio sia r cza -
nu sodu.

– Che mi cz ne go Zapo trze bo wa nia Tle nu (ChZT), me tod¹ di chro mia now¹ wg
PN-ISO 15705.
W cza sie trwa nia pro ce su ele ktro li zy, przy ka ¿ dej za sto so wa nej ano do wej gê -

sto œci pr¹du (1 ÷ 5 A/dm2) mie rzo no ta k ¿e tem pe ra tu rê ele ktro li tu i na piê cie na
za ci skach elektrod.

Wa r to œci wy bra nych wska Ÿ ni ków za nie czy sz czeñ dla od cie ków za mie sz czo no 
w ta be li 1.

Ta be la 1. Wy bra ne wa r to œci wska Ÿ ni ków za nie czy sz czeñ dla od cie ków
ze sk³ado wi ska od pa dów ko mu na l nych

Lp. Wska Ÿ nik Jed no stka
Nu me ry pró bek od cie ków/wa r to œci wy bra nych wska Ÿ ni ków za nie czy sz czeñ

I II III IV V VI VII

1 Azot amo -
no wy

mg/l 597 600 426 399 698 302 397

2 ChZT mg/l O2 3919 3012 2894 2507 2346 2510 4825

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Wszy stkie ob li czo ne wa r to œci: zu ¿y cie ene r gii [kWh/m3], zu ¿y cie ene r gii
[kWh/kg N-NH4], iloœæ usu niê te go ChZT [kg/kg N-NH4], zu ¿y cie ene r gii/kg usu -
niê te go ³adun ku ChZT [kWh], dla ba da nych od cie ków I÷VII przed sta wio no
w ta be li 2. W ta be li tej przed sta wio no rów nie¿ na piê cie ko ñ co we oraz iloœæ usu -
niê te go ChZT w kg, przy pa daj¹c¹ na 1 kg azotu amonowego. 
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Ta be la 2. Zu ¿y cie ene r gii w pro ce sie ele ktrou tle nia nia za nie czy sz czeñ
w pró b kach od cie ków I ÷ VII

Od cie ki
Gê stoœæ
pr¹du

[A/dm2]

Zu ¿y cie ene r gii 
[kWh/m3]

Zu ¿y cie ene r gii 
[kWh/kg N-NH4]

Iloœæ
usu niê te go

ChZT
[kg/kgN-NH4]

Zu ¿y cie ene r gii 
[kWh]/kg

usu niê te go
³adun ku ChZT

Na piê cie
ko ñ co we

[V]

1 2 3 4 5 6 7

I

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

II

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

III

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

IV

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

V

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

VI

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

VII

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

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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Na ry sun ku 1 przed sta wio no zu ¿y cie ene r gii w kWh na kg usu niê te go azo tu
amo no we go, pod czas ele ktro li zy dla pró bek od cie ków o ró ¿ nym ³adun ku tego
zanie czy sz cze nia.

Jak wy ni ka z otrzy ma nych wy ni ków, zu ¿y cie ene r gii jest tym mnie j sze, im
mnie j sza jest ano do wa gê stoœæ pr¹du. Na to miast ene r gia zu ¿y ta na usu niê cie jed -
no stko we go ³adun ku za nie czy sz czeñ jest tym mnie j sza, im za nie czy sz czeñ jest
wiê cej, co przed sta wio no na ry sun ku 4 dla od cie ków VI i VII w od nie sie niu do
wszy stkich ano do wych gê sto œci pr¹du. Oczy wi œcie im wy ¿sza gê stoœæ pr¹du, tym
wiê ksze zu¿ycie energii.
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Ry s. 1. Zu ¿y cie ene r gii dla od cie ków o ró ¿ nym stê ¿e niu jo nów amo no wych, dla ano do wych
gê sto œci pr¹du 1÷5 A/dm2

îród³o: opra co wa nie w³asne [3].

Rys. 2. Za le ¿ noœæ zu ¿y cia ene r gii na ki lo gram ³adun ku za nie czy sz czeñ, od jego wie l ko œci dla
od cie ków III÷VII

îród³o: opra co wa nie w³asne [3].



Wi do cz ne jest to rów nie¿ na ry sun ku 2, na któ rym ze sta wio no pary da nych,
do tycz¹ce za le ¿ no œci wie l ko œci ³adun ku za nie czy sz czeñ i ene r gii zu ¿y tej na jego
usu niê cie dla pró bek od cie ków III÷VII.

Ene r gia zu ¿y ta do ele ktrou tle nia nia da nej ob jê to œci za nie czy sz czeñ z od cie -
ków jest tym mnie j sza, im mniej jest tych za nie czy sz czeñ, co przed sta wio no na
ry sun ku 3 dla pró bek od cie ków III i IV, dla dwóch ano do wych gê sto œci
pr¹dowych.

Na ry sun ku 4 przed sta wio no zu ¿y cie ene r gii na 1 kg usu niê te go ³adun ku
ChZT. 
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Ry s. 3. Zu ¿y cie ene r gii kWh/m3 dla pró bek od cie ków o ró ¿ nym ³adun ku za nie czy sz czeñ, przy
dwóch ano do wych gê sto œciach pr¹du

îród³o: opra co wa nie w³asne [3].

Ry s. 4. Zu ¿y cie ene r gii w za le ¿ no œci od usu niê te go ³adun ku ChZT oraz od ano do wej gê sto œci pr¹du 

îród³o: opra co wa nie w³asne [3].



By³o ono naj ni ¿ sze w przy pa d ku od cie ków VII, od zna czaj¹cych siê naj -
wiêksz¹ wa r to œci¹ tego wska Ÿ ni ka i naj wy ¿sze, przy tych sa mych ano do wych gê -
sto œciach pr¹du, dla pró bek od cie ków V, maj¹cych naj ni¿sz¹ wa r toœæ ChZT. Zu -
¿y cie ene r gii dla od po wied nich pró bek od cie ków ros³o wraz ze wzro stem
ano do wej gê sto œci pr¹du.

Naj wy¿sz¹ wy da j noœæ pr¹dowa uzy ska no przy ano do wej gê sto œci pr¹du wy -
nosz¹cej 3 A/dm2.

Pod su mo wa nie

Jak wy ni ka z prze pro wa dzo nych ba dañ, zu ¿y cie ene r gii jest tym mnie j sze, im
mnie j sza jest gê stoœæ pr¹du (mnie j sze na piê cie dla ni ¿ sze go na tê ¿e nia). 

Dla od cie ków I o wa r to œci ChZT rów nej 3919 mg/l O2 oraz stê ¿e niu jo nów
amo no wych – 597 mg/l) i gê sto œci pr¹du 1 i 2 A/dm2, zu ¿y cie ene r gii wy nios³o od -
po wie d nio: 110,8 i 133,5 kWh/kg N-NH4. Dla ko le j nych dwu gê sto œci pr¹du
3 i 4 A/dm2 zu ¿y cie by³o wy ¿sze i wy no si³o od po wie d nio: 156,6 i 182,4 kWh/kg
N-NH4. Naj wy ¿sze zu ¿y cie ene r gii rów ne 221,1 kWh/kg N-NH4 uzy ska no dla gê sto -
œci 5 A/dm2. 

Ene r gia zu ¿y ta do ele ktrou tle nia nia da nej ob jê to œci za nie czy sz czeñ z od cie -
ków jest tym mnie j sza, im mniej tych za nie czy sz czeñ.

Dla od cie ków III (ChZT – 2894 mg/l O2, N-NH4 – 426 mg/l) i dla gê sto œci pr¹du
2 A/dm2 zu ¿y cie ene r gii wy nios³o 36,7 kWh/m3 , dla 3 A/dm2 – 52,5 kWh/m3. Na -
to miast dla od cie ków IV, cha ra kte ry zuj¹cych siê mnie j szym stê ¿e niem za nie czy -
sz czeñ (ChZT – 2507 mg/l O2, N-NH4 – 399 mg/l), zu ¿y cie ene r gii wy nios³o dla
tych sa mych gê sto œci pr¹du od po wie d nio: 31,2 oraz 35,4 kWh/m3.

Iloœæ ene r gii po trze b na do usu niê cia jed no stko we go ³adun ku za nie czy sz czeñ
jest tym mnie j sza, im za nie czy sz czeñ jest wiê cej, wzra sta wów czas wy da j noœæ
pr¹dowa. Naj mnie j sze zu ¿y cie ene r gii po trze b nej na usu niê cie ki lo gra ma azo tu
amo no we go, przy gê sto œci pr¹du 3 A/dm2, przy któ rej wy da j noœæ pr¹dowa by³a
naj wiê ksza (78,1 kWh), uzy ska no dla od cie ków V, w któ rych stê ¿e nie jo nów
amo no wych by³o naj wy ¿sze i wy no si³o 698 mg/l. Dla gê sto œci pr¹du 1 i 2 A/dm2

zu ¿y cie to wy no si³o od po wie d nio: 49,0 i 55,7 kWh/kg N-NH4.
Naj wiê ksze zu ¿y cie ene r gii od no to wa no dla od cie ków VI, w któ rych stê ¿e nie

jo nów amo no wych by³o naj ni ¿ sze (302 mg/l N ). Dla gê sto œci pr¹du 1 A/dm2 wy -
no si³o 147,4 kWh/kg NNH, na to miast dla gê sto œci pr¹du 2 ÷ 4 A/dm2 od po wie d -
nio 177,2 ÷ 303,9 kWh. Zu ¿y cie ene r gii na ki lo gram usu niê te go ³adun ku ChZT
by³o naj ni ¿ sze w przy pa d ku od cie ków VII, od zna czaj¹cych siê naj wiêksz¹ wa r to -
œci¹ tego wska Ÿ ni ka (ChZT - 4825 mg/l O2) i przy gê sto œci pr¹du: 1, 2 i 3 A/dm2

wy no si³o: od po wie d nio: 14,4, 17,2 oraz 20,1 kWh. 
Na to miast naj wiê ksze zu ¿y cie ene r gii, przy tych sa mych gê sto œciach pr¹du,

wyst¹pi³o przy ele ktrou tle nia niu za nie czy sz czeñ z od cie ków V, maj¹cych naj ni¿sz¹
wa r toœæ ChZT – 2346 mg/l O2. Wy no si³o ono od po wie d nio: 27,4, 36,4 oraz 53,5 kWh.
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Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

Ana li za wy ma gañ techni czno- budow la nych
i prze ciwpo ¿a ro wych oraz za gro ¿e nia po ¿a ro we go

przy sk³ado wa niu od pa dów

Analysis of Technical, Construction and Fire
Requirements as well as the Fire Hazard

in Municipal Waste Disposal

Stre sz cze nie

W ar ty ku le przed sta wio no ana li zê wy ma gañ z za kre su ochro ny prze ciwpo ¿a ro -
wej za wart¹ w Pol skich prze pi sach techni czno- budow la nych i prze ciwpo ¿a ro wych 
do tycz¹cych sk³ado wa nia od pa dów ko mu na l nych. Wy ma ga nia po dzie lo no na
czêœæ ogóln¹ i zwi¹zan¹ z bez pie cze ñ stwem po ¿a ro wym. W celu usta le nia wy ma -
gañ prze ciwpo ¿a ro wych, wy ko rzy sta no ob li cze nia gê sto œci obci¹¿e nia og nio we go.
Prze pro wa dzo no rów nie¿ ana li zê za gro ¿eñ wy ni kaj¹cych ze sk³ado wa nia od pa -
dów, opra co wan¹ na pod sta wie pu b li ka cji CFPA Eu ro pe. Te ma ty ka ar ty ku³u jest
efe ktem prze pro wa dzo nej ana li zy da nych sta ty sty cz nych do tycz¹cych po ¿a rów
w Pol sce w osta t nich piê ciu la tach (do stê p ne dane sta ty sty cz ne z lat 2010-2014).
Zna cz na czêœæ po ¿a rów do ty czy³a miejsc i po je mni ków do sk³ado wa nia od pa dów
ko mu na l nych.

S³owa klu czowe: bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we, za gro ¿e nie po ¿a ro we, sk³ado wa nie
od pa dów, od pa dy ko mu na l ne

Summary

The ar ti c le pre sents the  ana ly sis of fire re qu i re ments con ta i ned in the Po lish
te ch ni cal, con stru c tion and fire re gu la tions de aling with the  mu ni ci pal wa ste
di spo sal. The re qu i re ments are di vi ded into ge ne ral part and the fire sa fe ty part. For
this pu r po se, among ot her things, the ca l cu la tion of the fire load de nsi ty was used.
The  ana ly sis of the risks ari sing from the sto ra ge of mu ni ci pal wa ste, was de ve lo ped
on the ba sis of the CFPA pu b li ca tion. The sub ject of the ar ti c le was de te r mi ned af ter
ana ly zing the sta ti stics on the ty pes of fi res oc cur ring  in Po land in the last 5 ye ars
(ava i la b le sta ti sti cal data from 2010 to 2014). This ana ly sis de als with the significant
number of fires occurring   in the areas and containers of municipal waste.

Keywords: fire safety, fire hazards, waste disposal, municipal waste



Wpro wa dze nie

Po ¿a ry miejsc sk³ado wa nia od pa dów ko mu na l nych s¹ czê sto spo ty ka ne,
szcze gó l nie w ob sza rach zur bani zo wa nych, po twier dza to ana li za da nych sta ty s -
ty cz nych. Pra wid³owe loka li zo wa nie miejsc sk³ado wa nia od pa dów ko mu na l nych
wi¹¿e siê z za pe w nie niem zgod no œci z wy ma ga nia mi ogó l ny mi oraz z wy ma ga -
nia mi ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej. Wy ma ga nia ogó l ne wy ni kaj¹ z ko nie cz no œci za -
pe w nie nia ko m fo r tu u¿y t ko wa nia bu dyn ków przez ich u¿yt ko w ni ków oraz za pe w -
nie nia od po wied nie go po zio mu fun kcjo nal no œci tych obie któw. Oby d wie gru py wy -
mie nio nych wy ma gañ za wa r te s¹ w obo wi¹zuj¹cych w Pol sce prze pi sach [1, 2].

Ana li za do stê p nej li te ra tu ry te ma tu po zwa la na pre cy zy j ne okre œle nie ro dza ju 
i za kre su za gro ¿eñ po ¿a ro wych wy ni kaj¹cych ze sk³ado wa nia od pa dów. W ni nie -
j szym ar ty ku le prze ana lizo wa no pu b li ka cjê CFPA Eu ro pe1 [4], uzu pe³niaj¹c za -
wa r te tam in fo r ma cje o w³asne do œwia d cze nia i ob li cze nia. Sk³ado wa nie od pa -
dów ko mu na l nych, oprócz wy ma gañ ko m fo r tu u¿y t ko wa nia ich oto cze nia, nie sie 
ze sob¹ za gro ¿e nia po ¿a ro we. Ich w³aœci wa oce na i roz po zna nie po zwo li na utrzy -
ma nie ry zy ka po ¿a ro we go w oto cze niu bu dyn ków na akce pto wa l nym po zio mie.

1. Dane sta tys tyczne

Ana li za da nych sta ty sty cz nych zwi¹za nych z po ¿a ra mi miejsc sk³ado wa nia
od pa dów ko mu na l nych pro wa dzi do na stê puj¹cych wnio sków:
– po ¿a ry tego typu s¹ zja wi skiem czê stym,
– ich udzia³ w ogó l nej li cz bie po ¿a rów jest zna cz ny.

90 Zeszyty Naukowe SGSP nr 57 (1) 2016

Rys. 1. Li cz ba po ¿a rów miejsc sk³ado wa nia od pa dów ko mu na l nych w la tach 2010-2014

îród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych [5].

1  Eu ro pe j ska fe de ra cja na ro do wych or ga ni za cji zwi¹za nych z ochron¹ prze ciw po ¿a row¹.



Po ¿a ry miejsc sk³ado -
wa nia od pa dów komu -
 na l nych z re gu³y cha ra -
kte ry zuj¹ siê ma³¹ skal¹,
ale z uwa gi na ich lo ka li -
za cje stwa rzaj¹ wie le pro -
ble mów przy pro wa dze -
niu akcji rato wni czo - gaœ- 
ni czej. Li cz bê po ¿a rów
sk³ado wisk i po je m ni -
ków na od pa dy ko mu na l -
ne w la tach 2010-2014
po ka za no na ry sun ku 1,
na to miast udzia³ li cz by
po ¿a rów (œred ni) miejsc
sk³ado wa nia od pa dów
w ogó l nej li cz bie po ¿a rów 
po ka za no na ry sun ku 2.

2. Pol skie wy mag ania tech niczno-bu dowl ane

2.1. Wy mag ania og ólne

Pol skie wy ma ga nia techni czno- budow la ne [1] w czê œci ogó l nej za wie raj¹ wy -
ma ga nia w za kre sie sk³ado wa nia od pa dów ko mu na l nych. Wy ni kaj¹ one g³ów nie
z ko m fo r tu u¿y t ko wa nia da ne go obie ktu bu dow la ne go oraz z fun kcjo nal no œci in -
fra stru ktu ry to wa rzysz¹cej budynkom.

Pod sta wo we wy ma ga nie do ty czy obo wi¹zku za pla no wa nia miejsc na po je -
mni ki s³u¿¹ce do cza so we go gro ma dze nia od pa dów sta³ych, z uw z glêd nie niem
mo ¿ li wo œci ich se gre ga cji, któ re na le ¿y uw z glêd niæ na dzia³kach bu do w la nych.
Mie j s ca mi takimi s¹:
– za da szo ne os³ony lub po mie sz cze nia ze œcia na mi pe³nymi b¹dŸ a¿u ro wy mi,
– wyod rê b nio ne po mie sz cze nia w bu dyn ku, maj¹ce po sa dz kê po wy ¿ej po zio mu

na wie rz ch ni do ja z du po ja z du od bie raj¹cego od pa dy, lecz nie wy ¿ej ni¿ 0,15 m,
w tym ta k ¿e do l ne ko mo ry zsy pu z bez po œred nim wyj œciem na zewn¹trz, za opa -
trzo nym w da szek o wy siê gu co naj mniej 1 m i przed³u¿o ny na boki po co naj -
mniej 0,8 m, maj¹ce œcia ny i pod³ogi zmy wa l ne, punkt cze r pa l ny wody, kra t kê
œcie kow¹, we nty la cjê gra wi ta cyjn¹ oraz sztu cz ne oœwie t le nie,

– utwar dzo ne pla ce do usta wia nia kon te ne rów z za my ka ny mi otwo ra mi wrzu to -
wy mi [1].
Miê dzy mie j s ca mi prze zna czo ny mi do sk³ado wa nia od pa dów ko mu na l nych 

a mie j s cem do ja z du sa mo cho dów prze zna czo nych do ich obs³ugi na le ¿y za pe w -
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Rys. 2. Œred ni udzia³ li cz by po ¿a rów miejsc sk³ado wa nia od pa dów 
ko mu na l nych w ogó l nej li cz bie po ¿a rów w la tach 2010-2014

îród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych [5].



niæ utwar dzo ne po³¹cze nie umo ¿ li wiaj¹ce prze mie sz cza nie po je mni ków na od -
pa dy.

Mie j s ca do gro ma dze nia od pa dów ko mu na l nych po win ny byæ do stê p ne dla
osób o ogra ni czo nej zdo l no œci po ru sza nia siê, przy czym obo wi¹zek ten do ty czy
bu dyn ków wie lo ro dzin nych.

Wy ma ga ne od leg³oœci mie dzy po je mni ka mi i kon te ne ra mi na od pa dy po win -
na wy no siæ:
– co naj mniej 10 m od okien i drzwi bu dyn ków, któ re za wie raj¹ po mie sz cze nia

prze zna czo ne na po byt lu dzi,
– co naj mniej 3 m od gra ni cy z s¹sia duj¹c¹ dzia³k¹ bu do w lan¹.

Od wy ma ga nia do tycz¹cego od leg³oœci od gra ni cy dzia³ki ist nie je z³ago dze -
nie, je œli os³ony miejsc sk³ado wa nia lub po mie sz cze nia sty kaj¹ siê urz¹dze nia mi
do tego sa me go celu na dzia³ce s¹sied niej.

W za bu do wie o mnie j szej in ten syw no œci2 do pu sz cza siê zmnie j sze nie wy ma -
ga nych od leg³oœci od okien i drzwi oraz od gra ni cy dzia³ki, rów nie¿ pod wa run -
kiem sty ku z urz¹dze nia mi do tego sa me go celu na dzia³ce s¹sied niej.

Od leg³oœæ miejsc gro ma dze nia od pa dów ko mu na l nych nie po win na wy no siæ
wiê cej ni¿ 80 m od naj da lej po³o¿o ne go wej œcia do obs³ugi wa ne go bu dyn ku za li -
czo ne go do ka te go rii za gro ¿e nia lu dzi, przy czym wy ma ga nie to nie do ty czy bu -
dyn ków na te re nach za mkniê tych.

Na te re nach nie zurba nizo wa nych ist nie je mo ¿ li woœæ sko rzy sta nia z tzw.
„zbio r ni ków na od pa dy sta³e, przy sto so wa nych do okre so we go opró ¿ nia nia”, na -
le ¿y jed nak za cho waæ za sa dy ich sy tu o wa nia opi sa ne po wy ¿ej. Zbio r ni ki przy sto -
so wa ne do okre so we go opró ¿ nia nia po win ny mieæ nie prze pusz czal ne œcia ny
i dno, szcze l ne prze kry cie z za my ka nym otwo rem wsy po wym oraz za my ka nym
otwo rem bo cz nym do usu wa nia od pa dów. Do zbio r ni ków tych rów nie¿ na le ¿y
za pe w niæ doj œcie umo¿liwiaj¹ce ich obs³ugê.

2.2. Wy ma ga nia bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go

Wy ma ga nia zwi¹zane z bez pie cze ñ stwem po ¿a ro wym s¹ zwi¹zane z za pe w nie -
niem od po wied nich od leg³oœci od obie któw s¹sia duj¹cych lub od dzie le nie miejsc 
sk³ado wa nia ele men ta mi od dzie le nia prze ciwpo ¿aro we go. Zgod nie z obo wi¹zu -
j¹cymi prze pi sa mi [1] otwa r te sk³ado wi sko, ze wzglê du na usy tu o wa nie, na le ¿y
tra kto waæ jak bu dy nek PM – za sa da ta do ty czy rów nie¿ miejsc sk³ado wa nia od -
pa dów komunalnych.

Wy ma ga ne od leg³oœci miê dzy œcian¹ ze w nêtrzn¹ bu dyn ku w za le ¿ no œci od
jego prze zna cze nia a mie j s cem sk³ado wa nia od pa dów ko mu na l nych po ka za no
w ta be li 1. Od leg³oœci te obo wi¹zuj¹ przy za³o¿e niu, ¿e œcia ny te, nie bêd¹ce œcia -
na mi od dzie le nia prze ciwpo ¿aro we go maj¹ na po wie rz ch ni wiê kszej ni¿ 65% kla -
sê od po rno œci og nio wej (E), okre œlon¹ jak dla œcian zewnêtrznych.
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Ta be la 1. Mi ni ma l ne od leg³oœci miejsc sk³ado wa nia od pa dów ko mu na l nych od bu dyn ków

Ro dzaj bu dyn ku oraz dla bu dyn ku PM ma ksy ma l na gê stoœæ obci¹¿e nia og nio we go
stre fy po ¿a ro wej PMQ 

w MJ/m2

ZL IN
PM

Q £1000 1000 < Q £ 4000 Q > 4000

Kon te ner na od pa -
dy ko mu na l ne

15 15 15 15 20

îród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie roz porz¹dze nia [1].

Dane w ta be li 1 usta lo no na pod sta wie ob li czo nej gê sto œci obci¹¿e nia og nio -
we go dla kon te ne ra prze zna czo ne go do sk³ado wa nia od pa dów ko mu na l nych. Do 
ana li zy przy jê to naj wiê kszy ty po wy, ma ksy ma l nie wype³nio ny od pa da mi kon te -
ner o wy mia rach 2,565 × 2,25 × 1,5 m o ³ado w no œci 1500 kg. Ciep³o spa la nia ty -
po wych od pa dów ko mu na l nych wy no si 9,816 MJ/m2 [6]. Gê stoœæ obci¹¿e nia og -
nio we go, w prze ciw ie ñ stwie do pa ra me trów opi sa nych w roz dzia le 3 ar ty ku³u,
jest po da wa ne jako iloœæ ene r gii cie p l nej przy pa daj¹ca na jed no stkê po wie rz ch ni.
Po ni ¿ej przed sta wio no ob li cze nia gê sto œci obci¹¿e nia og nio we go ty po we go kon -
te ne ra na od pa dy ko mu na l ne, wed³ug no r my [3].
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n – li cz ba ro dza jów ma te ria³ów pa l nych zna j duj¹cych siê w po mie sz cze niu, stre -

fie po ¿a ro wej lub sk³ado wi sku;
G – masa po szcze gó l nych ma te ria³ów [kg];
F – po wie rz ch nia rzu tu po zio me go po mie sz cze nia, stre fy po ¿a ro wej lub sk³ado -

wi ska [m2];
Qc – ciep³o spa la nia po szcze gó l nych ma te ria³ów [MJ/kg].

Q

Q

d

d

=
×1500 9 816,

5,77

MJ

m

=2551,82
MJ

m

2

2

Wy mie nio ne w prze pi sach techni czno- budow la nych mi ni ma l ne od leg³oœci
miê dzy bu dyn ka mi i sk³ado wi ska mi ma te ria³ów sta³ych pod le gaj¹ po wiê ksze -
niom lub zmnie j sze niom w za le ¿ no œci od wa run ków brze go wych. Naj wa¿ nie j sze
z nich to [1]:
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– Je ¿e li jed na ze œcian ze w nê trz nych usy tu o wa na od stro ny sk³ado wi ska lub prze -
kry cie da chu bu dyn ku jest roz prze strze niaj¹ce ogieñ, wów czas od leg³oœæ okre œ -
lon¹ w ta be li na le ¿y zwiê kszyæ o 50%.

– Je ¿e li w bu dyn ku zna j du je siê po mie sz cze nie za gro ¿o ne wy bu chem, wów czas
od leg³oœæ od sk³ado wi ska nie po win na byæ mnie j sza ni¿ 20 m.

– Od leg³oœæ od œcia ny ze w nê trz nej bu dyn ku lub jej czê œci do sk³ado wi ska mo¿e
byæ zmnie j szo na o 25% w sto sun ku do okre œlo nej w ta be li, je ¿e li we wszy stkich
stre fach po ¿a ro wych bu dyn ku, przy le gaj¹cych od po wie d nio do tej œcia ny lub
jej czê œci, s¹ sto so wa ne sta³e urz¹dze nia ga œ ni cze wod ne.

– W pa sie te re nu o sze ro ko œci okre œlo nej w ta be li, ota czaj¹cym sk³ado wi sko, œcia -
ny ze w nê trz ne s¹sia duj¹cego bu dyn ku po win ny spe³niaæ wy ma ga nia okre œlo ne 
dla œcian od dzie le nia prze ciwpo ¿aro we go tego bu dyn ku (lub sk³ado wi ska).

– Od leg³oœci po da ne w ta be li 1 nie do tycz¹ sy tu a cji, w któ rej sk³ado wi sko i bu dy -
nek s¹ od dzie lo ne od sie bie œcian¹ od dzie le nia prze ciwpo ¿aro we go.

3. Za gro ¿e nie po ¿a ro we przy sk³ado wa niu od pa dów

3.1. Wy dzie la nie ciep³a

W li te ra tu rze [4] ana li zo wa no trzy przy pa d ki za gro ¿e nia po ¿a ro we go, w za le ¿ -
no œci od spo so bu sk³ado wa nia od pa dów ko mu na l nych:
– ty po wy po je mnik na od pa dy o po je mno œci 600 dm

3
, wy ko na ny z w³ókna szkla -

ne go lub two rzy wa sztu cz ne go,
– ze spó³ trzech ta kich po je mni ków p³on¹cych jed no cze œ nie,
– otwa r ty sta lo wy kon te ner o wy mia rach 2 × 6 m wype³nio ny od pa da mi.

Ana li zuj¹c po wy ¿sze uk³ady, mo ¿ na, przy wy ko rzy sta niu ana lo gii, od nieœæ siê 
do in nych ko m bi na cji i uk³adów wy stê puj¹cych w pra kty ce.

Ma te ria³y (œmie ci) prze cho wy wa ne w po je mni kach s¹ g³ów nie od pa da mi z go -
spo darstw do mo wych, obe j muj¹cymi pa pier, dre w no, te ktu rê i two rzy wa sztu cz -
ne. Wa r toœæ wy dzie la nia ciep³a w tra kcie po ¿a ru przez ty po wy po je mnik na od pa -
dy o po je mno œci 600 dm3 wy no si 2 MW i jest po rów nywa l na z wa r to œci¹ wy dzie -
la ne go ciep³a przez stos pa let dre w nia nych o wy so ko œci oko³o 1 m. 

Na pod sta wie wy ni ków ob li czeñ do stê p nych w li te ra tu rze [4], usta lo no na stê -
puj¹ce wa r to œci RHR3 dla ana li zo wa nych po je mni ków na od pa dy ko mu na l ne:
– po je mnik na od pa dy 600 dm

3
, RHR = 2 MW;

– trzy po je mni ki na od pa dy, RHR = 6 MW;
– sta lo wy kon te ner 2 × 6 m, RHR = 10 MW;

Wie l koœæ wy dzie la nia ciep³a (RHR) po ¿a ru jest nie zbêd na do okre œle nia wy -
so ko œci i tem pe ra tu ry p³omie nia. Dane okre œlo ne po wy ¿ej zo stan¹ w da l szej czê -
œci wy ko rzy sta ne do ob li cze nia pa ra me trów chara ktery sty cz nych po¿arów.
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3  Rate of Heat Re le a se.



3.2. Bez pie cz ne od leg³oœci

Pra kty ka sto so wa nia bez pie cz nych od leg³oœci w li te ra tu rze obco jê zy cz nej jest
mniej re stry kcy j na ni¿ prze pi sy obo wi¹zuj¹ce w Pol sce. Wy ni ka to miê dzy in ny -
mi z tego, i¿ prze pi sy techni czno- budow la ne obo wi¹zuj¹ce w Pol sce nie s¹ de dy -
ko wa ne dla po je mni ków na od pa dy ko mu na l ne w za kre sie usy tu o wa nia, z uwa gi
na bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we. Od leg³oœci te s¹ usta la ne ana lo gi cz nie jak dla
sk³ado wisk ma te ria³ów sta³ych, gdzie ska la za gro ¿e nia jest inna ni¿ przy sk³ado -
wa niu od pa dów ko mu na l nych. W li te ra tu rze te ma tu [4] mo ¿ na zna leŸæ przy -
porz¹dko wa nie ro dza ju sk³ado wa nia do tzw. 4 grup bez pie cz nych od leg³oœci po -
zio mych:
– Naj mnie j sza bez pie cz na od leg³oœæ:

m mi ni ma l na bez pie cz na od leg³oœæ w po zio mie po miê dzy pa l ny mi obie kta mi
i bu dyn ka mi wy no si 2,5 m. To jest bez pie cz na od leg³oœæ, na przyk³ad od
pun kto wych Ÿró de³ og nia;

– Bez pie cz na od leg³oœæ 4 m do ty czy obie któw:
m je den po je mnik na od pa dy 600 dm3 wy ko na ny z w³ókna szkla ne go lub two -

rzy wa sztu cz ne go,
m za my ka ny po je mnik na od pa dy ze sta li,
m inne ³atwo pa l ne po je mni ki i obie kty, któ rych ¿a den wy miar nie prze kra cza 1,5 m;

– Bez pie cz na od leg³oœæ 6 m do ty czy obie któw:
m gru pa po je mni ków na od pa dy wy ko na nych z w³ókna szkla ne go lub two rzy -

wa sztu cz ne go,
m wó z ki prze zna czo ne do trans po rtu opa ko wañ ka r to no wych,
m inne ³atwo pa l ne po je mni ki i obie kty, któ rych ¿a den wy miar nie prze kra cza 4 m;

– Bez pie cz na od leg³oœæ 8 m do ty czy obie któw:
m otwa r ty sta lo wy kon te ner wype³nio ny od pa da mi pa l ny mi,
m bu dy nek do gro ma dze nia od pa dów ko mu na l nych,
m nie wie l ki dre w nia ny bu dy nek i inne tego typu obie kty,
m ga ra ¿e,
m mie j s ca po sto ju przy czep ke m pin go wych,
m sto sy pa let,
m inne ³atwo pa l ne po je mni ki i obie kty, któ rych ¿a den wy miar nie prze kra cza 6 m.

3.3. Tem pe ra tu ra i wy so koœæ p³omie nia

W celu wizu a li za cji wy so ko œci i tem pe ra tu ry p³omie ni to wa rzysz¹cych spa la -
niu siê po je mni ków z od pa da mi ko mu nal ny mi tem pe ra tu ry p³omie ni za³o¿o no
na po zio mie:
– tem pe ra tu ra p³omie nia ci¹g³ego 800°C,
– tem pe ra tu ra p³omie nia prze ry wa ne go 600°C.

Wa r to œci zo sta³y spra w dzo ne za po moc¹ me to dy ob li cze nio wej, któ ra opie ra
siê na RHR. Wy so koœæ p³omie nia i tem pe ra tu ry ko lu m ny dymu ob li czo no
wed³ug Dry s da le za po moc¹ mo de lu ko lu m ny dymu McCaffrey [4]. 
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Za³o¿o no, ¿e p³omieñ emi tu je pro mie nio wa nie pa daj¹ce pro sto pa d le na ele -
wa cjê. Jako naj wiêksz¹ sze ro koœæ p³omie nia przy jê to ma ksy maln¹ mo ¿ liw¹ sze -
ro koœæ, to zna czy ¿e w przy pa d ku kon te ne ra, d³u¿ szy bok (6 m) jest rów no leg³y
do œcia ny bu dyn ku. Wy ni ki ob li czeñ przed sta wio no na rysunku 3.

Z ry sun ku 3 wy ni ka, i¿ wy so koœæ i tem pe ra tu ra ob sza ru od dzia³ywa nia
p³omie ni wzra sta wraz ze zwiê ksze niem siê ob jê to œci spa la nych od pa dów, w prze -
ciw ie ñ stwie do gê sto œci obci¹¿e nia og nio we go, gdzie wa r toœæ ene r gii cie p l nej po -
da wa na jest jako wa r toœæ przy pa daj¹ca na jed no stkê powierzchni.

Tem pe ra tu ra 600oC uzy ski wa na jest na wy so ko œci:
– ok. 2,25 m dla po ¿a ru po je dyn cze go po je mni ka,
– ok. 3,20 m dla po ¿a ru trzech po je mni ków,
– ok. 4,25 m dla po ¿a ru kon te ne ra na od pa dy.

Oprócz wy ra Ÿ nej ró ¿ ni cy w wy so ko œciach, na ja kich uzy ski wa ne s¹ te same
tem pe ra tu ry isto t ny po dzia³ wi daæ rów nie¿ dla gra ni cy ci¹g³ego i ury wa ne go
p³omie nia:
– 1,7 m dla po ¿a ru po je dyn cze go po je mni ka,
– 2,4 m dla po ¿a ru trzech po je mni ków,
– 3,2 m dla po ¿a ru kon te ne ra na od pa dy.

3.4. Pro mie nio wa nie cie p l ne

Ene r giê pro mie nio wa nia ciep³a emi to wa ne go z ob sza ru od dzia³ywa nia
p³omie nia ob li czo no przy wy ko rzy sta niu tem pe ra tu ry p³omie nia. Ene r gia ob sza -
ru od dzia³ywa nia p³omie ni ci¹g³ych wy no si 75 kW/m2, na to miast p³omie ni prze -
ry wa nych 33 kW/m2. Ob li cze nia prze pro wa dzo no wed³ug te o rii Ste fa na Bol t z -
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Rys. 3. Wa r to œci tem pe ra tu ry i wy so ko œci ob sza ru od dzia³ywa nia p³omie ni dla ró ¿ nych p³on¹cych
uk³adów miejsc sk³ado wa nia od pa dów ko mu na l nych

îród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie [4.]



man na oraz spra w dzo no przy u¿y ciu me to dy ob li cze nio wej Dry s da le, któ ra
opie ra siê na energii po¿aru [4].

Na ry sun ku 4 przed sta wio no wy kre sy – za le ¿ noœæ miê dzy pro mie nio wa niem
cie p l nym oraz od leg³oœci¹ od bu dyn ku dla trzech wy bra nych po ¿a rów.

Ana li za po wy ¿szych da nych oraz da nych z pod roz dzia³u 3.3. wska zu je na za -
sad noœæ sze r sze go po dej œcia do za gro ¿e nia po ¿a ro we go przy sk³ado wa niu od pa -
dów ni¿ po dej œcie pre zen to wa ne przez pol skie prze pi sy techni czno- budow la ne.
Wziê cie pod uwa gê rów nie¿ wy so ko œci i tem pe ra tu ry p³omie nia (oprócz gê sto œci
obci¹¿e nia og nio we go) mo¿e po zwo liæ na pre cy zy j niejsz¹ oce nê za gro ¿e nia oraz
dok³ad niej usta liæ bez pie cz ne od leg³oœci miejsc sk³ado wa nia odpadów od
budynku.

Wnio ski

Ana li za da nych sta ty sty cz nych wy ka za³a znaczn¹ li cz bê po ¿a rów miejsc
sk³ado wa nia od pa dów ko mu na l nych oraz zna cz ny udzia³ tych po ¿a rów w ogó l -
nej li cz bie po ¿a rów. Pol skie prze pi sy techni czno- budow la ne i prze ciw po¿a ro we
doœæ rygo ry sty cz nie tra ktuj¹ wy ma ga nia do tycz¹ce loka li zo wa nia miejsc sk³ado -
wa nia od pa dów. Wy ni ka to miê dzy in ny mi z tego, ¿e nie ma de dy ko wa nych wy -
ma gañ dla sk³ado wa nia od pa dów i w przy pa d ku w¹tpli wo œci na le ¿y ko rzy staæ
z o gó l nych wy ma gañ dla sk³ado wisk, co si³¹ rze czy oba r czo ne jest pe w ny mi
uogó l nie nia mi oraz zwiê ksza niem wy ma gañ. Po dej œcie pre zen to wa ne w li te ra tu -
rze, prze de wszy stkim eu ro pe j skiej, cha ra kte ryzu je siê ³agod nie j szym po dej -
œciem, któ re wy pra co wa no na prze strze ni ba dañ i do œwia d czeñ. W cha ra kte ry -
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Rys. 4. Za le ¿ noœæ miê dzy pro mie nio wa niem cie p l nym oraz od leg³oœci¹ od bu dyn ku dla trzech
wy bra nych po ¿a rów

îród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie [4].



styce za gro ¿eñ do tycz¹cych miejsc sk³ado wa nia od pa dów ko mu na l nych
przed sta wia nej w Ÿród³ach eu ro pe j skich bie rze siê pod uwa gê wy so koœæ i tem pe -
ra tu rê p³omie nia, co po zwa la pre cy zy j niej usta liæ wie l koœæ za gro ¿e nia i wy ma -
gan¹ od leg³oœæ tego sk³ado wi ska od bu dyn ku. W oce nie au to ra ar ty ku³u ten den -
cje roz wo jo we prze mys³u od pa dów (se gre ga cja i od zy ski wa nie) wy musz¹
od po wied nie pro ce sy legi sla cy j ne i umo ¿ li wi¹ tym sa mym pre cy zy j niej usta laæ
wy ma ga ne od leg³oœci od bu dyn ków i in nych obie któw, cho cia ¿ by przez
ró¿nicowanie ciep³a spalania od frakcji i etapu przetworzenia odpadów
komunalnych.
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Zagro ¿enia dla œrodo wiska ze stro ny obie któw
ochrony œrodow iska.

Czêœæ 1. Pod stawy for malno-praw ne.
Obiekty wy brane do oceny

The Thre at for the En vi ron ment from
the En vi ron ment Pro te c tion Fa ci li ties.

Part 1. Rules and Regulations. Selected Plants

Stre sz cze nie

W ar ty ku le omó wio no za gro ¿e nia dla œro do wi ska ze stro ny wiê kszych oczy sz -
cza l ni œcie ków mie j skich, któ rych ele men tem sk³ado wym sche ma tu tech nolo gicz -
ne go jest bez tle no wa prze ró b ka osa dów œcie ko wych z pro dukcj¹ bio ga zu. 

Pod staw owym elem entem œrod owis ka, który chro ni oczyszc zalnie œcieków, jest
œrodowi sko wod ne. Pra wid³owa pra ca oczyszc zalni nie sta nowi zag ro¿ enia dla tego 
œro dow iska. Na tom iast za gro ¿enie dla po wiet rza at mosf ery cznego oraz za gro¿ enie
po ¿arem i wy buc hem wy stê puje w tych oczyszc zalni ach bez wzglêdu na warunki

eksploatacji. 
Czêœæ pierw sza cy klu po œwiêcona zo sta³a om ówieniu pod staw praw nych

eks ploa tacji oczyszc zalni œcieków oraz warunków bezpiec zeñst wa i hi gieny pra cy
w tego typu obiektach.

S³owa klu czowe: oczyszc zalnie œcieków, bio gaz, zag ro¿enia po¿ arem i wy buc hem

Summary

In the ar ti c le, the thre at for the en vi ron ment from the la r ge wa ste wa ter
tre a t ment plant (WWTP) with ana ero bic di ge stion of the wa ste wa ter slu d ge and

bio gas pro du c tion, was presented.  
The main en vi ron ment ele ment, which is pro te c ted by the WWTP is su r fa ce

wa ter. No r mal ex p lo ra tion of WWTP is not a thre at for it. But the thre at of the
con ta mi na tion of at mo sp he ric air by me t ha ne, fire or ex p lo sions al wa ys exists, even 
du ring the normal work of the plant.



Wpro wad zenie

Pod staw¹ fo r maln¹ eks plo a ta cji oczy sz cza l ni œcie ków jest Roz porz¹dze nie Mi -
ni stra Ochro ny Œro do wi ska z 18 li sto pa da 2014 r. w spra wie wa run ków, ja kie na le -
¿y spe³niæ przy wpro wa dza niu œcie ków do wód, lub do zie mi, oraz w spra wie sub -
stan cji szcze gó l nie szko d li wych dla œro do wi ska wod ne go. [5] Okre œlo no w nim:
– sub stan cje szcze gó l nie szko d li we dla œro do wi ska wod ne go, po wo duj¹ce zanie -

czy sz cze nie wód, któ re po win ny byæ eli mi no wa ne, oraz sub stan cje, któ re po -
win ny byæ ogra ni cza ne;

– wa run ki, ja kie na le ¿y spe³niæ przy od pro wa dza niu œcie ków do wód lub do zie mi 
oraz wa run ki, ja kie na le ¿y spe³niæ w celu ro l ni cze go wy ko rzy sta nia œcie ków;

– mie j s ce i czê sto t li woœæ po bie ra nia pró bek œcie ków, me to dy refe ren cy j ne i spo -
sób oce ny, czy œcie ki od po wia daj¹ wy ma ga nym wa run kom;

– naj wy ¿sze dopu sz cza l ne wa r to œci za nie czy sz czeñ œcie ków odp³ywaj¹cych
z oczy sz cza l ni.
W pa ra gra fie 4 roz porz¹dze nia za pi sa no, ¿e spe³nie nie wa run ków, o któ rych

mowa wy ¿ej oce nia siê na pod sta wie po mia rów ilo œci i ja ko œci œcie ków, a wy ma -
ga nia do tycz¹ce sto p nia oczy sz cza nia œcie ków za le¿¹ od obci¹¿e nia oczy sz cza l ni
œcie ków, wy ra ¿o nej rów no wa¿n¹ liczb¹ mie sz ka ñ ców (RLM).

Wy ma ga nia do tycz¹ce sto p nia oczy sz cza nia œcie ków w po sta ci naj wy ¿szych
dopu sz cza l nych wska Ÿ ni ków za nie czy sz czeñ albo mi ni mal ne go pro centu re du -
kcji za nie czy sz czeñ dla piê ciu pod sta wo wych wska Ÿ ni ków i piê ciu ka te go rii wie l -
ko œcio wych oczy sz cza l ni, wy ra ¿o nych jako RLM (za³¹cznik 2). Piêæ pod sta wo -
wych wska Ÿ ni ków za nie czy sz czeñ wy mie nio nych w tym za³¹czni ku, to:
a) piê cio d nio we bio che mi cz ne zapo trze bo wa nie tle nu (BZT5 przy 20°C oz na cza -

ne z do da t kiem in hi bi to ra ni try fi ka cji;
b) che mi cz ne zapo trze bo wa nie tle nu (ChZTCr) oz na cza ne me tod¹ dwu chro mia -

now¹;
c) zawie si ny ogó l ne;
d) azot ogó l ny (suma azo tu Kje l da hla i azo tu amo no we go);
e) fos for ogó l ny.
Ka te go rie wie l ko œci oczy sz cza l ni wy ra ¿o ne w RLM s¹ na stê puj¹ce:
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 po wy ¿ej.
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In the first part, the ru les and re gu la tions of the WWTP no r mal ex p lo ra tion and
the safe and he a l t hy re gu la tions are presented. 

Keywords: wastewater treatment plants, biogas, fire and explosions



1. Wy ma ga nia do tycz¹ce eks plo a ta cji oraz wa run ki BHP

Ko le j nym Roz porz¹dze niem, do tycz¹cym eks plo a ta cji oczy sz cza l ni œcie ków
jest Mi ni stra Go spo dar ki Prze strzen nej i Bu dow ni c twa z 1 paŸ dzie r ni ka 1993 r.
w spra wie bez pie cze ñ stwa i hi gie ny pra cy w oczy sz cza l niach œcie ków [6]. Okreœ lo -
no w nim wa run ki bez pie cze ñ stwa i hi gie ny pra cy osób za tru d nio nych w zak³a-
dach pra cy, za j muj¹cych siê oczy sz cza niem œcie ków w oczy sz cza l niach, zbie ra -
niem i gro ma dze niem oraz usu wa niem œcie ków ze zbio r ni ków gni l nych (szamb)
oraz przet³acza niem ich w prze po mpo w niach. We dle tego roz porz¹dze nia po -
szcze gó l ne urz¹dze nia i obie kty oczy sz cza l ni œcie ków po win ny mieæ usta lo ne na -
zwy, wi doczne na przy mo co wa nych ta b li cz kach oraz in fo r ma cje o za gro ¿e niach.
In sta la cje po win ny po sia daæ oz na cze nia umo ¿ li wiaj¹ce ³atwe roz ró ¿ nie nie prze -
sy³anych me diów. Ponad to po win ny zo staæ wy posa¿o ne w urz¹dze nia kon tro l -
no-po mia ro we umo ¿ li wiaj¹ce ³atw¹ oce nê pra wid³owo œci pra cy. Ar ma tu ra na in -
sta la cjach, czy li za su wy i za wo ry po win ny mieæ oz na czone po³o¿e nie, w któ rym
otwie raj¹ lub za my kaj¹ prze wód. Po³o¿e nie tych za suw i za wo rów po win no od po -
wia daæ sche ma to wi tech nolo gicz ne mu, wy wie szo ne mu w po mie sz cze niu sta³ej
obs³ugi.

Prace kon ser wacy j ne i re mon to we, pro wa dzo ne w mie j s cach, w któ rych wy -
stê puj¹ lub mog¹ wyst¹piæ za gro ¿e nia za tru ciem, wy bu chem, lub po ¿a rem, po -
win ny byæ wy ko ny wa ne na pi se m ne po le ce nie. Po le ce nia ta kie mo¿e wy da waæ
kie ro w nik oczy sz cza l ni œcie ków, lub oso by przez niego upowa¿nione. 

Wcho dze nie do po mie sz czeñ tech nolo gi cz nych zag³êbio nych po win no byæ
po prze dzo ne ba da niem ja ko œci po wie trza w tych po mie sz cze niach. Na to miast
pra ce w kana³ach za mkniê tych na le ¿y pro wa dziæ zgod nie z od rê b ny mi prze pi sa -
mi. W szcze gó l no œci cho dzi tu o za gro ¿e nie z tytu³u wy stê po wa nia w kana³ach
za mkniê tych siar ko wo do ru o pod wy ¿szo nych stê ¿e niach.

2. Za gro ¿e nia po ¿a rem i wy bu chem

Aspe kty zwi¹zane z za gro ¿e niem wy bu chem w po mie sz cze niach oraz w stre -
fach i prze strze niach ze w nê trz nych wy eks pono wa ne zo sta³y w pa ra gra fach od 19
do 55 przy wo³ywa ne go roz porz¹dze nia. [6] We dle pa ra gra fu 19. po mie sz cze nia,
stre fy i prze strze nie ze w nê trz ne za gro ¿o ne wy bu chem oraz ich ka te go rie okre œla
siê na eta pie pro je kto wa nia, prze bu do wy, roz bu do wy, mode r ni za cji lub re mon tu
i eks plo a ta cji, w celu usta le nia niez bêd nych œro d ków pre wen cy j nych za po bie -
gaj¹cych wy bu chom. W pa ra gra fie 20 za pi sa no, ¿e do usta le nia ka te go rii za gro ¿e -
nia wy bu chem po mie sz czeñ, stref i prze strze ni ze w nê trz nych, w³aœci wa jest ko -
mi sja kwa lifi kacy j na, powo³ywa na przez kie ro w ni ka zak³adu pra cy lub jed no stki
pro je kto wej. W sk³ad ta kiej ko mi sji po winni wchodziæ:
– prze wod nicz¹cy,
– spe cja li sta od spraw ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej,
– spe cja li sta od spraw bez pie cze ñ stwa i hi gie ny pra cy,
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– spe cja li sta od te ch no lo gii oczy sz cza nia œcie ków,
– kie ro w ni cy obie któw lub pra co w ni pro je kto wych.

Przyst¹pie nie do kla sy fi ka cji po mie sz czeñ, stref i prze strze ni ze w nê trz nych,
za gro ¿o nych wy bu chem po win no byæ po prze dzo ne:
– usta le niem szcze gó³owe go sk³adu œcie ków, do pro wa dza nych do oczy sz cza l ni,

ze spe cja l nym uw z glêd nie niem sub stan cji pa l nych, lub wy bu cho wych,
mog¹cych stwo rzyæ za gro ¿e nie wy bu chem w cza sie nor ma l ne go sta nu pra cy
lub w cza sie sta nu awa ry j ne go;

– usta le niem œred nich zrzu tów sub stan cji mog¹cych stwo rzyæ za gro ¿e nie wy bu -
chem w cza sie doby, mie si¹ca i roku.
Szcze gó l ne za sa dy prze pro wa dze nia kla sy fi ka cji po mie sz czeñ, stref i prze -

strze ni ze w nê trz nych za gro ¿o nych wy bu chem ure gu lo wa ne zo sta³y od rê b ny mi
prze pi sa mi.

W ra zie zakwa lifi ko wa nia po mie sz czeñ, stref i prze strze ni ze w nê trz nych
oczy sz cza l ni œcie ków do jed nej z ka te go rii za gro ¿e nia wy bu chem, na le ¿y je oz na -
ko waæ od po wied ni mi zna ka mi bez pie cze ñ stwa. 

Urz¹dze nia ele ktry cz ne w obie ktach za gro ¿o nych wy bu chem po win ny byæ
wy ko na ne zgod nie z wy ma ga nia mi prze pi sów w spra wie wa run ków te ch ni cz -
nych, ja kim po win ny od po wia daæ urz¹dze nia ele ktroe nerge tycz ne, in sta lo wa ne
w po mie sz cze niach za gro ¿o nych wy bu chem, przy uw z glêd nie niu wi l go ci, wy stê -
puj¹cej w mie j s cu pracy urz¹dzeñ.

W prze strze niach za gro ¿o nych wy bu chem za bra nia siê pa le nia ty to niu, u¿y -
wa nia otwa r te go p³omie nia oraz wy ko ny wa nia prac, mog¹cych spo wo do waæ
zap³on mie sza ni ny wy bu cho wej.

Przed wej œciem do po mie sz czeñ za gro ¿o nych wy bu chem na le ¿y uru cho miæ
awa ryjn¹ we nty la cjê me cha niczn¹ na co naj mniej 10 min. Uru cho mie nie tej
we nty la cji po win no byæ mo ¿ li we za rów no z wewn¹trz, jak i zewn¹trz po mie sz -
czeñ. 

Ko le j ne pa ra gra fy roz porz¹dze nia po œwiê co ne s¹ obie ktom sta no wi¹cym naj -
wiê ksze za gro ¿e nie po ¿a rem i wy bu chem, czy li obie ktom zwi¹za nym z bez tle -
now¹ prze róbk¹ osa dów i go spo dark¹ bio ga zem. Na le¿¹ do nich za mkniê te wy -
dzie lo ne ko mo ry fer men tacy j ne (WKF) oraz zbio r ni ki bio ga zu i in sta la cje,
³¹cz¹ce te obiekty. 

Ko mo ry fer men tacy j ne za mkniê te, ze wzglê du na wy stê po wa nie me ta nu
i siar ko wo do ru, kla sy fi ku je siê jako obie kty szcze gó l nie nie bez pie cz ne [1]. Za siêg 
stre fy ze w nê trz nej wokó³ ko mo ry fer men tacy j nej, za gro ¿o nej wy bu chem usta la
wcze œ niej wspo mnia na Komisja.

Osad prze zna czo ny do fe r men ta cji na le ¿y do pro wa dzaæ i od pro wa dzaæ z ko -
mo ry w spo sób kon tro lo wa ny, aby nie do pu œciæ do po wsta nia nad mie r ne go nad -
ci œ nie nia lub pod ci œ nie nia w ko mo rze fer men tacy j nej lub zbio r ni ku bio ga zu.
Nad ci œ nie nie w ko mo rze fer men tacy j nej mo¿e do pro wa dziæ do jej roz szcze l nie -
nia, a pod ci œ nie nie – do za ssa nia po wie trza atmo sfe rycz ne go, co gro zi z jed nej
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stro ny zap³onem lub wy bu chem, a z dru giej za ha mo wa niem pro ce su bez tle no we -
go rozk³adu i pro du kcji bio ga zu [2].

Urz¹dze nia za bez pie czaj¹ce in sta la cjê ga zow¹ ko mór fer men tacy j nych po -
win ny byæ sy ste maty cz nie przegl¹dane i kon tro lo wa ne, a wy ni ki kon tro li za pi sy -
wa ne w dzien ni kach eks plo a ta cji tych urz¹dzeñ. W roz porz¹dze niu nie na zwa no
tego wy ra Ÿ nie, ale urz¹dze niem za bez pie czaj¹cym jest za wór bez pie cze ñ stwa,
mon to wa ny w naj wy ¿szym mie j s cu na ko pu le WKF. Za wór bez pie cze ñ stwa ma
naj czê œciej fo r mê U- rur ki za la nej ciecz¹ nie za ma rzaj¹c¹ na wy so koœæ 30 cm [3].

Czy sz cze nie lub re mont wnê trza ko mo ry fer men tacy j nej za mkniê tej po win ny 
siê od by waæ zgod nie z opra co wan¹ in strukcj¹ eks plo a ta cji. Za bie gi te w pra kty ce
prze pro wa dza siê nie czê œciej ni¿ co 5 lat [2]. 

Oprócz ko mo ry fer men tacy j nej, w sk³ad wêz³a pro du kcji bio ga zu wchodz¹ [2]:
– zbio r nik bio ga zu;
– in sta la cje ga zo we;
– od siar czal ni ki.

Zbio r nik bio ga zu, do pu sz czo ny do eks plo a ta cji, po wi nien mieæ od po wied ni¹
do ku men ta cje te ch niczn¹ obe j muj¹c¹:
– spo sób prze pro wa dze nia pró by szcze l no œci;
– ze staw nie zbêd ne go sprzê tu prze ciwpo ¿aro we go oraz szcze gó³owa in stru kcjê

prze ciw po ¿a row¹;
– szcze gó³ow¹ in stru kcjê eks plo a ta cji z za³¹czo ny mi wy ma ga nia mi w za kre sie

bez pie cze ñ stwa i hi gie ny pra cy.
Przy zbio r ni kach bio ga zu po win ny byæ loka li zo wa ne hy dran ty lub zbio r ni ki

prze ciw po¿a ro we w od leg³oœciach zgod nych z wy ma ga nia mi PN [4].
Zbio r ni ki bio ga zu i od siar czal ni ki po win ny mieæ in sta la cjê pio ru no chronn¹. 
Zbio r ni ki bio ga zu po win ny byæ wy po sa ¿o ne we wska Ÿ ni ki sta nów nape³nie -

nia i syg nali za to ry œwie t l ne oraz aku sty cz ne sta nów kry ty cz nych.
Je œli kon stru k cja zbio r ni ka bio ga zu prze wi du je za mkniê cie wod ne, to przed

opró ¿ nie niem zbio r ni ka z wody sta no wi¹cej za mkniê cie, na le ¿y spra w dziæ, czy
wnê trze zbio r ni ka jest po³¹czo ne z atmosfer¹. 

Wy ko ny wa nie wsze l kich prac na pra wczych w ob rê bie stre fy za gro ¿e nia wy -
bu chem i po ¿a rem mo¿e siê od by waæ ty l ko na pod sta wie pi se mne go po le ce nia
kie ro w ni ka zak³adu i pod fa cho wym nad zo rem. 

3. Cha ra kte ry styka obie któw
wy bra nych do oce ny za gro ¿eñ

Do oce ny za gro ¿eñ dla œro do wi ska ze stro ny obie któw ochro ny œro do wi ska
wy bra no trzy oczy sz cza l nie œcie ków. Wszy stkie na le ¿a³y do ty po wych w wa run -
kach pol skich, czyli oczy sz cza l nie me cha ni cz no-bio lo gi cz ne z pog³êbio nym usu -
wa niem bio ge nów, w pro ce sach deni try fi ka cji i defo s fa ta cji oraz pe³nym wêz³em
prze ró b ki osa dów w wa run kach bez tle no wych. Na to miast oczy sz cza l nie ró ¿ ni³y
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siê wie l ko œci¹, wy ra ¿on¹ za rów no przep³ywem w m3/d, jak i równowa¿n¹ liczb¹
mieszkañców. 

Obiekt nr 1 by³ obie ktem naj mnie j szym. Zo sta³ za pro je kto wany na przep³yw
œred ni do bo wy 14 700 m3/d, co do po wia da 85 750 RLM, czy li wg roz porz¹dze nia
[5] na le ¿a³ do czwa r tej gru py wie l ko œci. Z ze bra nych in fo r ma cji wy ni ka, ¿e
przep³yw rze czy wi sty w la tach 2008–2011 by³ mnie j szy od pro je kto wane go [8, 9].

Obiekt nr 2 za pro je kto wa no na przep³yw œred ni 66 000 m3/d i od po wie d nio do 
tego 418 000 RLM, co oz na cza, ¿e na le ¿a³ do obie któw naj wiê kszych [8, 9].

Obiekt nr 3 by³ naj wiê kszym z oce nia nych. Przep³yw œred ni do bo wy wed³ug
po zwo le nia wod no-pra wne go wy no si³ 88 000 m3/d, czy li mie œci³ siê w gru pie
oczy sz cza l ni naj wiê kszych. I w tym przy pa d ku doty ch cza so we przep³ywy rze czy -
wi ste by³y mnie j sze od pro je kto wane go [8, 9].

Oz na cza to, ¿e we wszy stkich oce nia nych przy pa d kach oczy sz cza l nie nie by³y
prze ci¹¿one hy drau li cz nie, co oz na cza pra wid³owe wa run ki eks plo a ta cji.

Pod su mo wa nie

Oczy sz cza l nia œcie ków jest z de fi ni cji obie ktem na le¿¹cym do gru py zak³adów
maj¹cych chro niæ œro do wi sko. W przed mio cie ochro ny œro do wi ska wod ne go
oczy sz cza l nia ma spe³niaæ wy ma ga nia za wa r te w po zwo le niu wod no- pra w nym
[9], z ewen tua l ny mi od stê p stwa mi dopu sz czal ny mi przez roz porz¹dze nie [5].
W sy tu a cji no r ma l nej, bez awa ry j nej pra cy oczy sz cza l ni, zna ko mi ta wiê kszoœæ
pol skich oczy sz cza l ni spe³nia te wy ma ga nia, nie kie dy ze znaczn¹ re zerw¹. 

Na to miast na wet naj bar dziej pra wid³owa eks plo a ta cja oczy sz cza l ni œcie ków,
w któ rej pro wa dzo na jest bez tle no wa prze ró b ka osa dów œcie ko wych, po wo du je
za gro ¿e nie dla po wie trza atmo sfe rycz ne go oraz za gro ¿e nie po ¿a rem i wy bu chem
z po wo du wy twa rza nia w pro ce sie bez tle no wej prze ró b ki osa dów œcie ko wych
bio ga zu. G³ów nym sk³ad ni kiem bio ga zu jest me tan, któ re go za wa r toœæ w bio ga -
zie mo¿e do cho dziæ do 70%. Me tan jest ga zem truj¹cym i pa l nym w du ¿ym za kre -
sie stê ¿eñ, a wy bu cho wym w prze dzia le 5 do 15% ob jê to œcio wych w powietrzu. 

Bio gaz gro ma dzi siê w mnie j szych ilo œciach w prze strze ni ga zo wej wy dzie lo nej
ko mo ry fer men tacy j nej, a w zna cz nie wiê kszych – w zbio r ni ku bio ga zu. Zbio r ni ki
bio ga zu mog¹ mieæ po je mnoœæ na wet ki l ku ty siê cy me trów sze œcien nych. 

Oprócz me ta nu i di t len ku wê gla, w bio ga zie wy stê pu je siar ko wo dór w ilo -
œciach ki l ku set mi li gra mów na m3. Siar ko wo dór jest ga zem o bar dzo przy krym
za pa chu, ale co wa ¿ nie j sze, jest si l nie ko ro zy j ny i to ksyczny przy wy so kich stê ¿e -
niach. Z tych trzech po wo dów siar ko wo dór jest usu wa ny z bio ga zu w odsia rcza l -
ni kach. Od siar czal ni ki to ko le j ny obiekt sta no wi¹cy za gro ¿e nie dla po wie trza
atmosferycznego. 

W czê œci dru giej ar ty ku³u po da ne zo stan¹ przyk³adowe mie j s ca wy stê po wa nia 
za gro ¿eñ oraz roz wi¹za nia za sto so wa ne w trzech oce nia nych oczy sz cza l niach
œcie ków w celu wy eli mino wa nia lub mini ma li za cji tych zagro¿eñ. 

104 Zeszyty Naukowe SGSP nr 57 (1) 2016



Li te ra tu ra

[1] Bra un B., We llin ger A.: Bio gas and more! Sy stems and Mar kets Ove r view of Ana ero bic 

Di ge stion. IEA Bio e ne r gy, 2001.
[2] Im hoff K.: Ka na li za cja miast i oczy sz cza nie œcie ków. Ofi cy na Wy da w ni cza Pro jprzem

EKO, By d goszcz 1996.
[3] Sta ñ czyk J.: Pod sta wo we aspe kty bez pie cze ñ stwa. PAN, Wa r sza wa 1996.
[4] Tyra³a P.: Zarz¹dza nie kry zy so we: ry zy ko – bez pie cze ñ stwo – ob ro na. Wy daw ni c two

Adam Ma r sza³ek. To ruñ 2001.
[5] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Ochro ny Œro do wi ska z 18 li sto pa da 2014 r. w spra wie wa -

run ków, ja kie na le ¿y spe³niæ przy wpro wa dza niu œcie ków do wód, lub do zie mi, oraz
w spra wie sub stan cji szcze gó l nie szko d li wych dla œro do wi ska wod ne go (DzU 2014,

poz. 1800).
[6] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Go spo dar ki Prze strzen nej i Bu dow ni c twa z 1 paŸ dzie r ni ka

1993 r. w spra wie bez pie cze ñ stwa i hi gie ny pra cy w oczy sz cza l niach œcie ków (DzU

1993, nr 96, poz. 438).

[7] Usta wa z 18 li pca 2001 r. Pra wo wod ne (DzU 2001, nr 115 poz 1229).
[8] Do ku men ta cja te ch ni cz na oce nia nych oczy sz cza l ni œcie ków.

[9] Po zwo le nia wod no- pra w ne oce nia nych oczy sz cza l ni. 

Zagro ¿enia dla œrodo wiska ze stro ny obie któw ochrony œrodow iska  105



m³. bryg. dr in¿. Ma riusz PECIO

st. kpt. mgr in¿. Krzysz tof £¥CKI

Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arn iczej

Ba dan ia rze czyw ist ych cza sów prze mieszc zania siê 
dzie ci w trak cie ewak uac ji z budy nków

przed szkoln ych

Actual Movement Time of Children from
Pre-school Buildings during Evacuation

Stre sz cze nie

Ar ty ku³ ba zu je na pra cy ba da w czej sta tu to wej, zrea li zo wa nej w Szko le G³ów nej
S³u¿by Po ¿a r ni czej pod nu me rem S/E-422/10/14. Wy ni ki pra cy ba da w czej zo sta³y
skon fron to wa ne z wy ni ka mi ob li czeñ ana li ty cz nych oraz z kom pute ro wy mi sy mu -
la cja mi ewa ku a cji dzie ci z przed szko li. Ob li cze nia i sy mu la cje wy ko na no przy wy -
ko rzy sta niu wa r to œci prê d ko œci opra co wa nych przez Aldís Rún Lárusdóttir z Poli te -
ch ni ki Du ñ skiej. W ar ty ku le do ko na no ana li zy te ch ni cz nych wa run ków ewa ku a cji
dla bu dyn ków przed szko l nych, opi sa nych w obo wi¹zuj¹cych prze pi sach techni -
czno- budow la nych. Ce lem ar ty ku³u by³o wy zna cze nie rze czy wi s tych cza sów prze -
mie sz cza nia siê dzie ci w bu dyn kach przed szko l nych oraz po rów na nie ich z wy ni -
ka mi uzy ska ny mi z ana li ty cz nych me tod ob li cze nio wych i sy mu la cji kom pu te ro -
wych de dy ko wa nych g³ów nie do ana li zy cza sów prze mie sz cza nia siê osób do -
ros³ych. W celu re a li za cji po sta wio ne go celu ba da w cze go wy zna czo no trzy obie kty 
przed szko l ne zlo kali zo wa ne na te re nie Wa r sza wy i prze pro wa dzo no w nich pró b -
ne ewa ku a cje dzie ci w wa run kach rze czy wi s tych. Dla tych sa mych bu dyn ków wy -
ko na no ob li cze nia cza sów prze mie sz cza nia siê me tod¹ ana li tyczn¹ (stan dard bry -
ty j ski i nowo ze lan dz ki) oraz wy zna czo no cza sy przy wy ko rzy sta niu sy mu la cji kom -
pu te ro wych. Ana li za po rów na w cza uzy ska nych wy ni ków po zwo li³a na opra co wa -
nie wnio sków ko ñ co wych.

S³owa klu czowe: bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we, ewak uac ja, rozw ój po¿a ru,
zagr o¿e nie, przed szkola



Wpro wad zenie

W tra kcie rea li zo wa nia pra cy ba da w czej za wie raj¹cej dane wej œcio we do opra -
co wa nia ni nie j sze go ar ty ku³u zo sta³y prze pro wa dzo ne ba da nia, któ re mia³y na
celu usta le nie rze czy wi s tych cza sów prze mie sz cza nia siê dzie ci w bu dyn kach
przed szko l nych. Ana li zie zo sta³y pod da ne ba da nia prze pro wa dzo ne w wa run -
kach rze czy wi s tych w trzech wy ty po wa nych pla ców kach na te re nie Wa r sza wy.
Na stê p nie prze pro wa dzo no ob li cze nia cza sów prze mie sz cza nia siê wed³ug stan -
dar du bry ty j skie go [5] i nowo zelan dz kie go [7] oraz kom pu te ro we sy mu la cje ewa -
ku a cji przy wy ko rzy sta niu pro gra mu Pa t h fin der. Dane wej œcio we do sy mu la cji
i jed nej z se rii ob li czeñ zo sta³y za czer p niê te z ba dañ du ñ skich [4]. Do ob li czeñ
ana li ty cz nych cza sów prze mie sz cza nia siê przy j mu je siê zwy kle wska Ÿ ni ki chara -
ktery sty cz ne dla osób do ros³ych, ewen tu a l nie sko ry go wa ne o upro sz czo ne wa r to -
œci do stê p ne w li te ra tu rze i stan dar dach bry ty j skich i ame ry ka ñ skich. Ana li za
po rów na w cza cza sów prze mie sz cza nia siê zmie rzo nych w tra kcie prze pro wa dzo -
nych pró b nych ewa ku a cji w wa run kach rze czy wi s tych oraz wy ko na nych ob li -
czeñ i sy mu la cji kom pu te ro wych po zwo li³a na dokonanie oceny wyników i pró -
by wskazania przyczyn wystêpuj¹cych ró¿nic. 

W tra kcie przy go to wañ do ba dañ em pi ry cz nych prze pro wa dzo no ana li zê li te -
ra tu row¹ przed mio tu, za gad nie nia w za kre sie wy ma gañ techni czno- budow la -
nych w za kre sie ewa ku a cji, dla bu dyn ków prze zna czo nych do wy cho wa nia
przed szko l ne go. Jest to nie zbêd ny etap w celu do ko na nia we ry fi ka cji bu dyn ków
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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



wy bra nych do prze pro wa dze nia pró b nych ewa ku a cji w fun kcjo nuj¹cych przed -
szko lach.

1. Anal iza wyma gañ tech niczno-bu dowl any ch dla bu dynk ów
przed szkoln ych

W po mie sz cze niach przed szko l nych po win no byæ za pe w nio ne prze j œcie ewa -
kua cy j ne, od naj da l sze go mie j s ca, w któ rym mo¿e prze by waæ u¿y t ko w nik, do
wyj œcia ewa kua cyj ne go (na dro gê ewa ku a cyjn¹, do in nej stre fy po ¿a ro wej lub na
zewn¹trz bu dyn ku), któ re go d³ugoœæ nie po win na przekraczaæ 40 m.

Sze ro koœæ ta kie go prze j œcia okre œla siê pro po rcjo nal nie do li cz by osób prze wi -
dzia nych do ewa ku a cji:
– co naj mniej 0,6 m na ka ¿ de 100 osób, nie mniej ni¿ 0,9 m,
– dla prze j œcia s³u¿¹cego do ewa ku a cji do 3 osób – nie mniej ni¿ 0,8 m.

D³ugoœæ doj œcia ewa kua cyj ne go, tj. dro gi ewa kua cy j nej od wyj œcia z po mie sz -
cze nia na tê dro gê do wyj œcia do in nej stre fy po ¿a ro wej lub na zewn¹trz bu dyn ku
przed sta wio no w tabeli 1.

Ta be la 1. Wy ma ga ne d³ugo œci dojœæ ewa kua cy j nych w bu dyn kach ZL II 

Ro dzaj stre fy po ¿a ro wej
D³ugoœæ doj œcia w m

przy jed nym doj œciu przy co naj mniej 2 doj œciach*)

ZL II 10 40

*) Dla doj œcia naj kró t sze go, przy czym do pu sz cza siê dla dru gie go doj œcia d³ugoœæ wiêksz¹ o 100% od naj -
kró t sze go. Doj œcia te nie mog¹ siê po kry waæ ani krzy ¿o waæ.

îród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie roz porz¹dze nia [1].

Sze ro koœæ po zio mych dróg ewa kua cy j nych ob li cza siê pro po rcjo nal nie do li -
cz by osób mog¹cych prze by waæ jed no cze œ nie na da nej kon dy g na cji budynku:
– co naj mniej 0,6 m na ka ¿ de 100 osób, nie mniej ni¿ 1,4 m,
– dla nie wiê cej ni¿ 20 osób dopu sz cza l ne zmnie j sze nie do 1,2 m.

Wy so koœæ dro gi ewa kua cy j nej po win na wy no si co naj mniej 2,2 m. Do pu sz cza
siê lo ka l ne ob ni ¿e nie do 2 m (d³ugoœæ ob ni ¿e nia nie mo¿e prze kro czyæ 1,5 m).

Dla po mie sz cze nia w przed szko lu wy ma ga ne s¹ mi ni mum dwa wyj œcia ewa -
kua cy j ne (od da lo ne od sie bie o co naj mniej 5 m), je ¿e li jest ono prze zna czo ne do
jed no czes ne go prze by wa nia w nim wiê cej ni¿ 30 osób.

£¹czn¹ sze ro koœæ drzwi w œwie t le, sta no wi¹cych wyj œcia ewa kua cy j ne z po -
mie sz cze nia ob li cza siê w ten sam spo sób, co sze ro koœæ prze j œcia ewa kua cyj ne go.
Drzwi pe³ni¹ce fun kcjê wyj œcia ewa kua cyj ne go po win ny otwie raæ siê na
zewn¹trz po mie sz czeñ:
– prze zna czo nych do jed no czes ne go prze by wa nia ponad 50 osób,
– prze zna czo nych dla ponad 6 osób o ogra ni czo nej zdo l no œci po ru sza nia siê

– dzie ci w wie ku przed szko l nym.
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Ta be la 2. Gra ni cz ne wy mia ry scho dów w bu dyn kach przed szko l nych 

Prze zna cze nie
bu dyn ków

Mi ni ma l na sze ro koœæ u¿y t ko wa (m)
Ma ksy ma l na wy so koœæ

sto p ni (m)
bie gu spo cz ni ka

Przed szko la i ¿³obki 1,20 1,30 0,15

îród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie roz porz¹dze nia [1].

W przed szko lu na le¿¹cym do gru py wy so ko œci bu dyn ków ni skich (N) lub
œred nio wy so kich (SW) na le ¿y sto so waæ kla t ki scho do we obu do wa ne i za my ka ne
drzwia mi oraz wy po sa ¿o ne w urz¹dze nia za po bie gaj¹ce za dy mie niu lub s³u¿¹ce
do usu wa nia dymu. W przy pa d ku bu dyn ku wy so kie go (W) lub wyso ko œcio we go
(WW), wy ma ga ne s¹ co naj mniej dwie kla t ki scho do we obu do wa ne i od dzie lo ne
od po zio mych dróg ko mu ni ka cji ogó l nej oraz po mie sz czeñ przed sion kiem prze -
ciwpo ¿a ro wym. Ponad to w bu dyn ku wy so kim oraz w bu dyn ku wy so ko œcio wym,
po win ny byæ one wy po sa ¿o ne w urz¹dze nia za po bie gaj¹ce ich za dy mie niu. Gra -
ni cz ne wy mia ry scho dów w przedszkolach przedstawiono w tabeli 2.

Wy so kie wy ma ga nia sta wia ne bu dyn kom, w któ rych pro wa dzo ne s¹ przed -
szko la, spra wi³y, ¿e po wpro wa dze niu no wych prze pi sów wie le obie któw kwa li fi -
ku je siê jako bu dyn ki za gra ¿aj¹ce ¿y ciu. Z ko lei zmia na wie ku dzie ci ob jê tych
obo wi¹zkiem szko l nym utrud nia spre cy zo wa nie prze dzia³u wie ko we go, w ja kim
na le ¿y uz na waæ dzie ci za oso by o ogra ni czo nej zdo l no œci do poruszania siê.

Wy stê puj¹ pro ble my z jed noz na cz nym zakwa lifi ko wa niem od dzia³ów przed -
szko l nych orga ni zo wa nych w szko³ach pod sta wo wych do kon kre t nej ka te go rii
za gro ¿e nia lu dzi. Po mi mo ¿e od dzia³y re a li zuj¹ te same za da nia co przed szko la
(ka te go ria ZL II), to po wsta³y na ba zie „ze ró wek”, któ re ni g dy jako stre fy ZL II
tra kto wa ne nie by³y. Z ra cji bra ku od po wied nich aktów wy ko na w czych, nie mo -
¿ na siê na ra zie od nieœæ do prze kszta³ce nia od dzia³ów w przed szko la pla no wa ne -
go na wrzesieñ 2016 r.

Wy ma ga nia prze ciw po¿a ro we dla in nych form wy cho wa nia przed szko l ne go
s¹ zde cy do wa nie ni ¿ sze ni¿ dla obie któw ka te go rii ZL II. Nie uwz glê d nio no mo -
¿ li wo œci ucze st ni cze nia ro dzi ców w za jê ciach, przez co dopu sz cza l ne jest prze by -
wa nie ponad 50 osób w jed nym lo ka lu (bez do da t ko wych ob ostrzeñ). Nie ma wy -
mo gu loka li zo wa nia pun któw lub ze spo³ów wy cho wa nia przed szko l ne go
w stre fie po ¿a ro wej ZL. Mo ¿ li we jest rów nie¿ orga ni zo wa nie ki l ku pun któw lub
ze spo³ów w jed nej stre fie po ¿a ro wej. Za pi sy do tycz¹ce ogra ni cze nia li cz by osób
w lo ka lu prze zna czo nym na ¿³obek lub klub dzie ciê cy, s¹ tak samo nie pre cyzy j -
ne, jak w przy pa d ku in nych form wy cho wa nia przed szko l ne go. Ze z wa la siê na
loka li zo wa nie nie wiê cej ni¿ jed ne go ¿³obka i klu bu w jed nej stre fie po ¿a ro wej
(wy³¹cz nie stre fa ZL). Nie ma jed nak prze pi sów za bra niaj¹cych two rze nia w tej
sa mej stre fie in nych form wy cho wa nia przed szko l ne go. Nie ist niej¹ szcze gó³owe
wy mo gi prze ciw po¿a ro we dla lo ka li, w któ rych pro wa dzo na jest dzien na opie ka
nad dzie æ mi. Li mit dzie ci przy pi sa ny jest do opie ku na, a nie do lo ka lu. Nie ma
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ogra ni cze nia li cz by osób pro wadz¹cych dzienn¹ opie kê w jed nym lo ka lu, a co siê
z tym wi¹¿e nie ma te¿ ograniczenia liczby dzieci w jednym lokalu.

Nie pre cyzy j ne i nie ko re luj¹ce ze sob¹ prze pi sy spra wiaj¹, ¿e po ziom bez pie -
cze ñ stwa za pe w nia ny ma³ole t nim dzie ciom w lo ka lach dzien nej opie ki jest skra j -
nie ró ¿ ny od tego, jaki za pe w niaj¹ przed szko la.

2. Cha rakt ery sty ka bud ynków przed szkoln ych wy bran ych
do ba dañ

Ba da niom rze czy wi s tych cza sów prze mie sz cza nia pod da no trzy bu dyn ki
przed szko l ne:
1. Przed szko le w Wa r sza wie w dzie l ni cy Bie la ny (2 kon dy g na cje).
2. Przed szko le w Wa r sza wie w dzie l ni cy Bród no (3 kon dy g na cje).
3. Przed szko le w Wa r sza wie w dzie l ni cy Weso³a (3 kon dy g na cje).

Przed szko le nr 1 jest bu dyn kiem wy ko na nym w la tach 60. XX wie ku w te ch -
no lo gii tra dy cy j nej, na pla nie pro stok¹ta o wy mia rach 29,62 m × 12,89 m. Sk³ada 
siê z dwóch kon dy g na cji nad zie mnych oraz czê œcio we go pod piw ni cze nia. Sze ro -
koœæ ko ry ta rza w tym przed szko lu wy no si 1,42 m, sze ro koœæ kla t ki scho do wej
0,94 m, na dro dze ewa kua cy j nej wy stê puj¹ dwie prze szko dy: drzwi na kla t kê
scho dow¹ o sze ro ko œci 1,2 m oraz drzwi na zewn¹trz bu dyn ku o sze ro ko œci 1,2 m.

Pa ra me try ewa kua cy j ne przy jê te do ob li czeñ w przed szko lu nr 1:
– d³ugoœæ doj œcia po dro dze po zio mej (sce na riusz 1) 20,19 m,
– d³ugoœæ doj œcia po scho dach (sce na riusz 1)  7,66 m,
– d³ugoœæ doj œcia po dro dze po zio mej (sce na riusz 2) 13,71 m,
– d³ugoœæ doj œcia po scho dach (sce na riusz 2)  7,77 m.

Przed szko le nr 2 jest bu dyn kiem wy ko na nym w la tach 90. XX wie ku w te ch -
no lo gii tra dy cy j nej, na pla nie pro stok¹ta o wy mia rach ok. 12 × 9 m. Pie r wo t nie
prze zna cze niem bu dyn ku by³ bu dy nek mie sz ka l ny. Sk³ada siê on z dwóch kon -
dy g na cji nad zie mnych oraz pod da sza. Sze ro koœæ kla t ki scho do wej w przed szko lu 
nr 2 wy no si 0,87 m, na dro dze ewa kua cy j nej wy stê puj¹ dwie prze szko dy: drzwi
na kla t kê scho dow¹ o sze ro ko œci 0,9 m oraz drzwi na zewn¹trz bu dyn ku o sze ro -
ko œci 0,9 m.

Pa ra me try ewa kua cy j ne przy jê te do ob li czeñ w przed szko lu nr 2:
– d³ugoœæ doj œcia po dro dze po zio mej (sce na riusz 3) 6,76 m,
– d³ugoœæ doj œcia po scho dach (sce na riusz 3) 7,35 m,
– d³ugoœæ doj œcia po dro dze po zio mej (sce na riusz 4) 3,10 m,
– d³ugoœæ doj œcia po scho dach (sce na riusz 4) 2,45 m.

Przed szko le nr 3 jest bu dyn kiem wy bu do wa nym w 2003 roku jako bu dy nek
mie sz ka l ny. W 2007 roku prze szed³ pro ces zmia ny spo so bu u¿y t ko wa nia wraz
z do sto so wa niem do wy ma gañ dla bu dyn ku przed szko l ne go. Przed mio to wy bu -
dy nek ma trzy kon dy g na cje nad zie m ne (w tym pod da sze u¿y t ko we) oraz jedn¹
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pod ziemn¹. Kszta³t bu dyn ku jest pro sto pad³oœcien ny z da chem czte ro spa do -
wym, wej œcia do bu dyn ku zna j duj¹ siê z ka ¿ dej stro ny. Sze ro koœæ kla t ki scho do -
wej w prze d sz ko lu nr 3 wy no si 1,21 m, na dro dze ewa kua cy j nej wy stê puj¹ dwie
prze szko dy: drzwi na kla t kê scho dow¹ o sze ro ko œci 0,9 m oraz drzwi na zewn¹trz
budynku o szerokoœci 1,9 m.

Pa ra me try ewa kua cy j ne przy jê te do ob li czeñ w przed szko lu nr 3:
– d³ugoœæ doj œcia po dro dze po zio mej (sce na riusz 5) 17,45 m,
– d³ugoœæ doj œcia po scho dach (sce na riusz 5) 11,63 m,
– d³ugoœæ doj œcia po dro dze po zio mej (sce na riusz 6) 11,3 m,
– d³ugoœæ doj œcia po scho dach (sce na riusz 6)  6,54 m.

3. Ba dan ia rze czyw ist ych cza sów prze mieszc zania siê

Pie r wszym za mia rem by³o prze ba da nie 3 grup przed szko l nych, 3-la t ków,
4-la t ków i 5-la t ków. Po roz mo wach z per so ne lem przed szko li i ana li zie pro ble -
ma ty ki, po sta no wio no ogra ni czyæ ba da nia do dwóch grup dzie ci 4- i 5-le t nich.
W gru pie dzie ci 3-le t nich mo¿e wy stê po waæ ko nie cz noœæ ewa ku o wa nia indy -
widu al ne go (te ch ni ka ewa ku a cji sto so wa na w szpi ta lach i do mach sta r ców),
w zwi¹zku z czym ba da nia tych trzech grup wie ko wych nie by³yby mo ¿ li we do
po rów na nia. Dzie ci z gru py wie ko wej 4- i 5-la t ków s¹ na tyle sa mo dzie l ne, ¿e
mog¹ byæ ewa ku o wa ne w gru pach kilku nasto oso bo wych pod kon troln¹ dwóch
opie ku nów. Wy stê pu je w tym za kre sie ró ¿ ni ca w sto sun ku do ba dañ du ñ skich
[4], gdzie z ba dañ prze mie sz cza nia siê po scho dach wy eli mino wa no dzie ci z gru -
py 2-la t ków, na to miast 3-la t ki pod da wa no ba da niom (85% dzie ci z tej gru py nie
mia³o pro ble mów z poruszaniem siê samodzielnie po schodach).

Prze pro wa dzo no po miar cza sów prze mie sz cza nia siê dwu kro t nie dla dwóch
grup wie ko wych w trzech przed szko lach (³¹cz nie dwa na œcie przy pa d ków):
– Ewa ku a cja gru py 16 dzie ci 5-le t nich z 2 kon dy g na cji przed szko la nr 1.

– Ewa ku a cja gru py 16 dzie ci 4-le t nich z 2 kon dy g na cji przed szko la nr 1.

– Ewa ku a cja gru py 14 dzie ci 5-le t nich z 3 kon dy g na cji przed szko la nr 2.

– Ewa ku a cja gru py 15 dzie ci 4-le t nich z 2 kon dy g na cji przed szko la nr 2.

– Ewa ku a cja gru py 15 dzie ci 5-le t nich z 3 kon dy g na cji przed szko la nr 3.

– Ewa ku a cja gru py 17 dzie ci 4-le t nich z 2 kon dy g na cji przed szko la nr 3.
Ba da niom pod le ga³ wy³¹cz nie czas prze mie sz cza nia siê, czy li czas od mo men -

tu roz po czê cia ewa ku a cji do mo men tu opu sz cze nia bu dyn ku przez osta t nie dzie -
c ko. Wed³ug tych sa mych kry te riów prze pro wa dzo no ob li cze nia ana li ty cz ne oraz 
sy mu la cje kom pu te ro we. Ba da nia prze mie sz cza nia siê by³y za po wie dzia ne, dzie -
ci roz po czy na³y opu sz cza nie po mie sz czeñ od razu po us³ysze niu po le ce nia opu -
sz cze nia bu dyn ku wydawanego przez opiekunów. 

Wy ni ki zmie rzo nych cza sów prze mie sz cza nia siê za wa r to w ta be li 3.
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Ta be la 3. Zmie rzo ne cza sy prze mie sz cza nia siê dzie ci

Sce na riusz
Rze czy wi sty czas prze mie sz cza nia siê

Pró ba 1 Pró ba 2 Ró ¿ ni ca Œred nia

Sce na riusz nr 1 86 s 72 s 19,40% 79,0 s

Sce na riusz nr 2 88 s 71 s 23,90% 79,5 s

Sce na riusz nr 3 78 s 69 s 13,00% 73,5 s

Sce na riusz nr 4 77 s 71 s  8,40% 74,0 s

Sce na riusz nr 5 91 s 72 s 26,40% 81,5 s

Sce na riusz nr 6 78 s 74 s  5,40% 76,0 s

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Ró ¿ ni ce miê dzy cza sa mi w pró bie pie r wszej i dru giej wy nosz¹ od 5,4 do
26,4%, wy ni kaj¹ one z przy swa ja nia od po wied nich za cho wañ przez dzie ci oraz
per so nel w tra kcie pie r wszej pró by. Po wy ko na niu dru giej pró by stwier dzo no, ¿e
prze pro wa dza nie ko le j nych jest bez za sad ne. Do da l szej ana li zy przy jê to œred ni¹
cza sów z obu prób.

4. Ob lic zenia cz asów prze mieszc zania siê wed³ug dost êpnych
me tod anal ity cznych

Prze pro wa dzo ne ob li cze nia do ty czy³y cza su prze mie sz cza nia siê dzie ci. Po zo -
sta³e cza sy (de te k cja, ala r mo wa nie, roz po zna nie) nie by³y przed mio tem ba dañ.
Ob li cze nia cza sów prze mie sz cza nia prze pro wa dza siê w ten sam spo sób dla stan -
dar dów bry ty j skie go [5] i nowo zelan dz kie go [7]. W celu uw z glêd nie nia spe cy fi ki
bu dyn ku przed szko l ne go, cza sy prze j œcia i przep³ywu bêd¹ ze sob¹ su mo wa ne.
Wy ni ka to z prze pro wa dzo nych ob se r wa cji w czasie badañ:
– dzie ci prze mie sz czaj¹ siê sa mo dzie l nie do mo men tu wyst¹pie nia prze szko dy na 

dro dze ewa kua cy j nej (drzwi), a na stê p nie cze kaj¹ na in stru kcje od opie ku na,
– po uzy ska niu po le ce nia (po pa r te go otwa r ciem drzwi przez opie ku na) po ru szaj¹

siê p³yn nie do wyst¹pie nia ko le j nej prze szko dy na dro dze.
Zja wi sko to mo ¿ na uz naæ za od zwier cied le nie two rze nia siê za to rów prze mie -

sz czaj¹cego siê t³umu w kie run ku prze szko dy wy ni kaj¹cych z za gê sz cze nia lu dzi. 
Jak po ka za³a ana li za po rów na w cza wszy stkich cza sów prze mie sz cza nia siê, przy -
jê te za³o¿e nie oka za³o siê s³usz ne. Miê dzy cza sa mi zmie rzo ny mi oraz wy ni ka mi
prze pro wa dzo nych ob li czeñ, wy stê puj¹ce ró ¿ ni ce s¹ mnie j sze, ni¿ w przy pa d ku
przy jê cia za sa dy wy bo ru wiê ksze go z dwóch cza sów (prze j œcia i przep³ywu). Prze -
pro wa dzo no ³¹cz nie szeœæ se rii ob li czeñ, zgod nie ze sce na riu sza mi opi sa ny mi
w po przed nim pun kcie, wy ko rzy sta no zale¿noœci 1, 2 i 3 opisane poni¿ej. 

Czas prze j œcia
Czas prze j œcia sta no wi ilo raz d³ugo œci dro gi ewa kua cy j nej oraz prê d ko œci po -

ru sza nia siê (zale¿noœæ 1). 
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D =t L
Sprzejœcia

(1)

gdzie:
L – d³ugoœæ dro gi ewa kua cy j nej,
S – prê d koœæ po ru sza nia siê.

W celu okre œle nia prê d ko œci po ru sza nia siê na le ¿y sko rzy staæ z za le ¿ no œci 2:

S = K – a · K · D (2)

gdzie:
S – prê d koœæ po ru sza nia siê wzd³u¿ dro gi ewa kua cy j nej,
K – wspó³czyn nik prê d ko œci,
a – wa r toœæ sta³a = 0,266 [m2/oso ba],
D – gê stoœæ [l. osób/m2].

Ma ksy ma l ne wa r to œci prê d ko œci prze mie sz cza nia siê osi¹gane s¹ w przy pa d ku 
gê sto œci t³umu do wa r to œci 0,54 oso by/m2, na to miast wraz ze wzro stem gê sto œci
po wy ¿ej tej wa r to œci prê d koœæ prze j œcia ma le je a¿ do wa r to œci 3,8 oso by/m2, przy
któ rej zak³ada siê za trzy ma nie t³umu [3]. Do ob li czeñ przy jê to gê stoœæ na po zio -
mie 0,5 oso by/m2 w przy pa d ku prze mie sz cza nia siê i 1,9 oso by/m2 w przy pa d ku
przep³ywu. Bar dzo ma³a gê stoœæ za lud nie nia w przed szko lu (ki l ka na œcie dzie ci
w ka ¿ dym sce na riu szu) po zwa la na przy jê cie gê sto œci, przy któ rych prê d koœæ
prze mie sz cza nia siê jest naj wiê ksza. Wspó³czyn ni ki prê d ko œci do stê p ne w li te ra -
tu rze dla osób doros³ych [6] przedstawiono w tabeli 4.

Ta be la 4. Wa r to œci wspó³czyn ni ka K dla ró ¿ nych ro dza jów dro gi ewa kua cy j nej

Ro dzaj dro gi ewa kua cy j nej
Wspó³czyn nik prê d ko œci

[m/s]

Ko ry ta rze, prze j œcia, ra m py, hole 1,40

Scho dy wy so koœæ sze ro koœæ –

S 1 19,0 cm 25,4 cm 1,00

S 2 17,2 cm 27,9 cm 1,08

S 3 16,5 cm 30,5 cm 1,16

S 4 16,5 cm 33,0 cm 1,23

îród³o: Eu ro pe an Gu i de li ne [6].

Prze pro wa dzo no dwie se rie ob li czeñ dla ka ¿ de go sce na riu sza wy ko rzy stuj¹c
w pie r wszej se rii prê d koœæ do stêpn¹ w li te ra tu rze dla osób do ros³ych, w dru giej
prê d koœæ prze mie sz cza nia siê dzie ci. W pie r wszej se rii ob li czeñ przy jê to prê d ko -
œci ob li czo ne wed³ug da nych z ta be li 4, przy j muj¹c wspó³czyn nik prê d ko œci
K=1,4 dla dro gi po zio mej oraz  K=1,16 dla scho dów (z uwa gi na pa ra me try naj -
bli ¿ sze wy mia rom scho dów w ana li zo wa nych bu dyn kach). W wy ni ku ob li czeñ
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otrzy ma no wa r to œci prê d ko œci dla osób do ros³ych 1,21 m/s dla dro gi po zio mej
oraz 1,01 m/s dla scho dów. W dru giej se rii ob li czeñ wy ko rzy sta no dane lite ra tu -
ro we [4] do tycz¹ce prê d ko œci prze mie sz cza nia siê dzie ci, któ re wy nosz¹
odpowiednio 0,84 m/s i 0,41 m/s.

Czas przep³ywu
Czas przep³ywu sta no wi ilo raz li cz by osób oraz spe cyfi cz ne go przep³ywu i efe -

kty w nej sze ro ko œci dro gi ewa kua cy j nej (za le ¿ noœæ 3). 

Dt N
Q We

przep³ywu
=

×
(3)

gdzie:
N – li cz ba osób,
Q – spe cy fi cz ny przep³yw,
We – efe kty w na sze ro koœæ dro gi ewa kua cy j nej.

Ma ksy ma l ne wa r to œci spe cyfi cz ne go przep³ywu (li cz by osób przep³ywaj¹cych 
przez efe ktywn¹ sze ro koœæ dro gi na se kun dê) za wa r to w ta be li 5.

Ta be la 5. Wa r to œci przep³ywu spe cyfi cz ne go Q dla ró ¿ nych ro dza jów dro gi ewa kua cy j nej 

Ro dzaj dro gi ewa kua cy j nej
Przep³yw spe cy fi cz ny

[l. osób/sm]

Ko ry ta rze, prze j œcia, ra m py, hole 1,32

Scho dy wy so koœæ sze ro koœæ –

S 1 19,0 cm 25,4 cm 0,94

S 2 17,2 cm 27,9 cm 1,01

S 3 16,5 cm 30,5 cm 1,09

S 4 16,5 cm 33,0 cm 1,16

îród³o: Eu ro pe an Gu i de li ne [6].

Po da ne w niej dane s¹ wa r to œcia mi ma ksy mal ny mi. Wraz ze wzro stem gê sto -
œci, wa r to œci przep³ywu spe cyfi cz ne go rosn¹ a¿ do wa r to œci 1,9 oso by/m2, gdzie
przep³yw spe cy fi cz ny osi¹ga ma ksi mum (wa r to œci po da ne w ta be li). Po wy ¿ej tej
wa r to œci spe cy fi cz ny przep³yw ma le je (z uwa gi na zwiê kszaj¹c¹ siê gê stoœæ t³umu
i trud no œci w po ko ny wa niu prze wê ¿eñ), a¿ do gê sto œci 3,8 oso by/m2, przy któ rej
zak³ada siê za trzy ma nie t³umu. Prze pro wa dzo no dwie se rie ob li czeñ dla ka ¿ de go
sce na riu sza, wy ko rzy stuj¹c w pie r wszej se rii przep³yw spe cy fi cz ny do stê p ny w li -
te ra tu rze dla osób do ros³ych, a w dru giej przep³yw spe cy fi cz ny dla dzie ci. W pie r -
wszej se rii ob li czeñ przy jê to przep³yw spe cy fi cz ny wed³ug da nych z ta be li 4,
przy j muj¹c Q=1,32 oso by/sm. W dru giej se rii wy ko rzy sta no dane lite ra tu ro we
[4] do tycz¹ce przep³ywu spe cyfi cz ne go dla dzie ci Q=1,10 oso by/sm. Wy ni ki ob -
li czeñ przed sta wio no w ta be li 6].
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Ta be la 6. Ob li czo ne cza sy prze mie sz cza nia siê dzie ci

Sce na riusz
Czas prze mie sz cza nia siê

(prê d ko œci wed³ug [6])
Czas prze mie sz cza nia siê

(prê d ko œci wed³ug [4])

Sce na riusz nr 1 47 s 70,43 s

Sce na riusz nr 2 42 s 62,71 s

Sce na riusz nr 3 41 s 59,92 s

Sce na riusz nr 4 35 s 43,03 s

Sce na riusz nr 5 48 s 75,11 s

Sce na riusz nr 6 40 s 58,84 s

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Do da l szej ana li zy wy ko rzy sta no wy ni ki chara ktery sty cz ne dla dzie ci, ba -
zuj¹ce na da nych lite ra tu ro wych [4].

5. Ob lic zenia cz asów prze mieszc zania siê
przy u¿yc iu pro gramu Pa thfind er

Prze pro wa dzo no ³¹cz nie 6 se rii sy mu la cji ewa ku a cji, wed³ug opi sa nych wcze -
œ niej sce na riu szy. 

Do sy mu lo wa nych sce na riu szy ewa ku a cji przy jê to œred ni¹ prê d koœæ po ru sza -
nia siê dzie ci 0,84 m/s [4], od chy le nie stan dar do we 0,25 m/s [4], prze dzia³ mo ¿ li -
wych prê d ko œci dzie ci 0,2 ¸ 1,2 m/s.

Na ry sun kach 1, 2 i 3 przed sta wio no wi dok mo de li przed szko li wy ty po wa -
nych do ba dañ, w tra kcie sy mu lo wa nia po szcze gó l nych sce na riu szy prze mie sz -
cza nia siê dzie ci.
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Rys. 1. Wi dok ekra nu w pro gra mie Pa t h fin der
w tra kcie sce na riu sza nr 1

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

Rys. 2. Wi dok ekra nu w pro gra mie Pa t h fin der
w tra kcie sce na riu sza nr 3

îród³o: Opra co wa nie w³asne.



Ob li czo ne przez pro gram Pa t h fin der cza sy prze mie sz cza nia siê dzie ci w tra k cie
opu sz cza nia bu dyn ków wed³ug po szcze gó l nych sce na riu szy za wa r to w ta be li 7.

Ta be la 7. Cza sy prze mie sz cza nia siê dzie ci bêd¹ce wy ni kiem sy mu la cji 

Sce na riusz Czas prze mie sz cza nia siê wed³ug pro gra mu Pa t h fin der

Sce na riusz nr 1 91,1 s

Sce na riusz nr 2 90,3 s

Sce na riusz nr 3 59,7 s

Sce na riusz nr 4 47,3 s

Sce na riusz nr 5 99,8 s

Sce na riusz nr 6 120,3 s

îród³o: Opra co wa nie w³asne.

6. Po rów nan ie otrzym any ch wyników

Po rów na nie wy ni ków ba dañ rze czy wi s tych oraz ob li czeñ ana li ty cz nych
i wed³ug pro gra mu symu lacy j ne go za wa r to w tabeli 8.

Ta be la 8. Po rów na nie cza sów prze mie sz cza nia siê uzy ska nych z ró ¿ nych Ÿró de³

Sce na riusz

Czas prze mie sz cza nia siê
[s]

Ba da nia rze czy wi ste Ob li cze nia ana li ty cz ne Pro gram Pa t h fin der

Sce na riusz nr 1 79,0 70,43 91,1

Sce na riusz nr 2 79,5 62,71 90,3

Sce na riusz nr 3 73,5 59,92 59,7

Sce na riusz nr 4 74,0 43,03 47,3

Sce na riusz nr 5 81,5 75,11 99,8

Sce na riusz nr 6 76,0 58,84 120,3 

îród³o: Opra co wa nie w³asne.
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Wnio ski

Ana li za wy ni ków prze pro wa dzo nych ba dañ wy ka za³a ró ¿ ni ce miê dzy wy ni -
ka mi otrzy ma ny mi z ró ¿ nych me tod, któ re s¹ one mo ¿ li we do wy ja œ nie nia. Wy -
stê puj¹ce ró ¿ ni ce miê dzy po mia rem rze czy wi ste go cza su prze mie sz cza nia siê
a ob li cze nia mi ana lity cz ny mi wy nosz¹ od 8 do 29% (za wyj¹tkiem sce na riu sza 4,
gdzie ró ¿ ni ca ta wy no si 71%). Ró ¿ ni ce miê dzy po mia rem cza su rze czy wi ste go
a sy mu lacj¹ ko m pu te row¹ wy nosz¹ od 12 do 37% (w scenariuszu 4 wynosi 56%).

Wed³ug sce na riu sza nr 4, w celu opu sz cze nia bu dyn ku dzie ci po ko ny wa³y je -
den bieg scho dów i dla cza su prze mie sz cza nia siê klu czo wa by³a or ga ni za cja ru -
chu dzie ci (nie mo ¿ li wa do od zwier cied le nia w ob li cze niach oraz w sy mu la cji).
Zaob ser wo wa no, i¿ dzie ci prze mie sz czaj¹ siê sa mo dzie l nie do mo men tu
wyst¹pie nia prze szko dy na dro dze ewa kua cy j nej, a na stê p nie cze kaj¹ na in stru -
kcje od opie ku na i do pie ro po uzy ska niu po le ce nia po ru szaj¹ siê da lej. Sce na riusz 
nr 4 z po wo du kró t kich eta pów dro gi miê dzy prze szko da mi jest szcze gó l nie na ra -
¿o ny na wy stê po wa nie ró ¿ nic miê dzy cza sa mi ob li czo ny mi a rze czy wi stym cza -
sem prze mie sz cza nia siê bez zachowania ci¹g³oœci ruchu.

Eta po we po ko ny wa nie po szcze gó l nych eta pów dro gi ewa kua cy j nej (wy stê -
puj¹ce prze sto je) w tra kcie prze mie sz cza nia siê sta no wi przy czy nê ró ¿ nic miê dzy
wy ni ka mi zmie rzo ny mi a ob li czo ny mi w ka ¿ dym przy pa d ku, na to miast w przy -
pa d ku sce na riu sza nr 4 waga tego czyn ni ka jest klu czo wa. Ró ¿ ni ce miê dzy rze -
czy wi stym cza sem prze mie sz cza nia siê a wy ni kiem ob li czeñ ana li ty cz nych wy ni -
kaj¹ z upro sz czeñ i uo gó l nieñ zwi¹za nych miê dzy in ny mi z przy j mo wa niem
sta³ych, jed na ko wych wa r to œci prê d ko œci oraz gê sto œci prze mie sz czaj¹cych siê
osób. W przy pa d ku kom pu te ro wej sy mu la cji prze mie sz cza nia siê uo gó l nieñ
i upro sz czeñ jest mniej, ale rów nie¿ zaob ser wo wa no pe w ne ogra ni cze nia tej me -
to dy. Naj bar dziej wi doczn¹ ob se r wacj¹, któ ra mo¿e byæ przy czyn¹ ró ¿ nic miê dzy 
wy ni ka mi sy mu la cji a zmie rzo ny mi wa r to œcia mi (oprócz wy mie nio nych wcze œ -
niej) jest wp³yw za cho wa nia siê jed no stki na prze mie sza nie siê wszy stkich dzie ci
zna j duj¹cych siê za t¹ jed nostk¹. Je ¿e li jed nej z pie r wszych ewa ku o wa nych osób
zo sta³a przy porz¹dko wa na ni ska prê d koœæ po ru sza nia siê (w sy mu la cji wy ko rzy -
sta no rozk³ad prê d ko œci) to wszy stkie oso by za ni¹ po ru sza³y siê rów nie¿ po wo li
(brak mo ¿ li wo œci wy prze dza nia na w¹skich scho dach) i rzu to wa³o to w zna cz ny
spo sób na ko ñ co we wy ni ki.

Prze pro wa dzo ne ba da nia wy ka za³y, i¿ miê dzy rze czy wi sty mi, zmie rzo ny mi
cza sa mi prze mie sza nia siê a wy ni ka mi ob li czeñ ana li ty cz nych oraz kom pu te ro -
wych sy mu la cji wy stê puj¹ ró ¿ ni ce. Ró ¿ ni ce te mo ¿ na wyt³uma czyæ po ana li zie
za cho wa nia siê dzie ci i opie ku nów w tra kcie rze czy wi ste go prze mie sz cza nia siê
w przed szko lach oraz po rów nuj¹c przy jê te za³o¿e nia w me to dach ob li cze nio -
wych. Oby d wie me to dy po sia daj¹ za tem po ten cja³ ap li ka cyj ny do oce ny bez pie -
cze ñ stwa ewa ku a cji w tra kcie ana li zy bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go bu dyn ków
przed szko l nych, ale na le ¿y mo ¿ li wie naj bar dziej op ty ma l nie do pa so waæ przy jê te
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za³o¿e nia do wa run ków rze czy wi s tych. W tym celu mo ¿ li we jest wy ko rzy sta nie
miêdzy innymi wniosków z niniejszego artyku³u.
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Summary

The pe riod, the con tem po rary so ci ety is found now, may be called the “age of
learn ing”. The term of “learn ing or gani sa tion” may be en coun tered more and more 
of ten, they speak of the ex ploi ta tion of data, in for ma tion, ex pe ri ence, at tain ments,
knowl edge and skills. The abil ity to con stantly im prove per for mance through
learn ing is of even greater in flu ence on the suc cess ful ness of an or gani sa tion.

Keywords: In for ma tion skills, in for ma tion com pe tences, learn ing, e-lit er acy,

les sons learned method

Stre sz cze nie

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)



In tro duc tion

The con tem po ra ry so cie ty is di stin c ti ve by the in no va ting de ve lo p ment of
te ch no lo gy, the ra pid de ve lo p ment of te ch no lo gies with a huge amo unt of new
in fo r ma tion fo r cing the in di vi du al to ex pend gre at ef fort in or der to suc ce ed in
the mo dern so cie ty. The scien ti fic co g ni tion thus goes be y ond the hu man
po ssi bi li ties. Thro ugh the ne ve r -en ding in cre a se in new in fo r ma tion, the
ap pro ach to edu ca tion is chan ged too. Edu ca tion thus be co mes the li fe - long
is sue. The mo dern con cept in the or ga ni sa tion of edu ca tion, in pa r ti cu lar in the
le vel of an in di vi du al ac qu i si tion of new kno w le d ge le ads to the suc ces s ful
ma ste ring of kno w le d ge, skills and ha bits. Thro ugh the in ter con nec tion of
the o re ti cal edu ca tion and pra cti ce it co mes to the ac qu i si tion of ex po sed
kno w le d ge and po si ti ve ap pro ach to edu ca tion. The in ve st ment in edu ca tion
fa ci li ta tes the de ve lo p ment of per so na li ty, re sults at work as well as the
de ve lo p ment of co m pa ny, eco no mic re sults and it wo uld im pro ve the po si tion on 
mar ket, which is re a li sed by the re pre sen tati ves of both pri va te and sta te
co m pa nies no wa da ys. Thus it is in the in te rest of the co m pa ny to tra in its
em p lo ye es by me ans of va rio us co u r ses, tra i nings, wor ks hops, etc.

1. In fo r ma tion Com pe ten ces

In fo r mation co m pe ten cies are tho se which are immedia te ly re la ted to
in fo r ma tion. With re gard to the in fo r ma tion co m pe ten cies, they usu al ly use in
pa r ti cu lar two terms: in fo r ma tion li te ra cy and co m pu ting li te ra cy [1]. The
fol lo wing in fo r ma tion co m pe ten cies are ne ces sa ry for e- le a r ning: The
in fo r ma tion li te ra cy is cha rac te ri sed by the fol lo wing set of capacities and skills: 
l to lo ca li se va rio us so u r ces (co m pu ting) co m pri sing the ne ces sa ry

in fo r ma tion,
l to find ne ces sa ry in fo r ma tion in the so u r ces,
l to be able to cri ti cal ly as sess the in fo r ma tion (the ir use fu l ness, as set, ve ra ci ty,

re lia bi li ty, up- to- da ted ness, etc.),
l to use the ob ta i ned in fo r ma tion for pro blem so l ving,
l to ef fi cien t ly me dia te the in fo r ma tion in va rio us forms (oral ly, in wri ting,

gra p hi cal ly) to the ot her ones, in both di rect con tact and by me ans of va rio us
te ch no lo gies (in clu ding the in fo r ma tion and com mu ni ca tion ones).
One of the key pre con di tions se ems to be in pa r ti cu lar the re a di ness of wide

la y ers of po pu la tion for the use of mo dern in fo r ma tion and com mu ni ca tion
te ch no lo gies (ICT) – the di gi tal li te ra cy. This is the abi li ty to un de r stand the
in fo r ma tion and to use them in va rio us fo r mats from va rio us so u r ces pre sen ted
by me ans of in fo r ma tion and com mu ni ca tion te ch no lo gies. Ho we ver, some
fo re ign re se a r ches warn that it of ten co mes to the new type of so cial
fra g men ta tion on the ba c k gro und of the so cie ty co m puteri sa tion pro cess,to tho se  
ha ving and tho se not ha ving the ac cess to mo dern in fo r ma tion and
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com mu ni ca tion te ch no lo gies and con cur ren t ly di spo sing of va rio us le vel of
di gi tal li te ra cy. In the pro fes sio nal ci r c les, the phe no me non is cal led the di gi tal
di vi de or di gi tal gap. Fi nal ly, such con di tion may in du ce the stren g t he ning of
the con cepts cal ling for the ra di cal po li ti cal so lu tions, for exa m p le in so cial or
eco no mic field. The di gi tal li te ra cy de ve lo p ment sta ges must con si der se ve ral
aspects. Di gi tal li te ra cy does not in clu de just kno w le d ge and skills when
ma ste ring a wide spe c trum of va rio us ty pes of tech no lo gi cal me ans, but also the
kno w le d ge in ac cess to in fo r ma tion, the ir ob ta i ning, ana ly sis, un de r stan ding and 
as ses s ment. In ge ne ral, the di gi tal li te ra cy can be cha rac te ri sed as the set of
co m pe ten cies co ve ring skills and kno w le d ge in the ef fi cient and pro fes sio nal use
of di gi tal te ch no lo gies for va rio us pu r po ses in pri va te life and the pro fes sio nal
field in pa r ti cu lar. It is im po r tant for the de ve lo p ment of di gi tal li te ra cy not only
to at ta in the ba sic kno w le d ge and skills, but also to ma ster va rio us po ssi bi li ties of
the use of DT for the sup port of the in di vi du al sta ges of le a r ning pro cess and to
gain the abi li ties to ap p ly the ob ta i ned kno w le d ge when de aling with va rio us
pro blems. The di gi tal li te ra cy de ve lo p ment may be sche ma ti cal ly di vi ded to
se ve ral stages, illustrated in the scheme on Fig. 1.

Information competencies are those immediately related to information,
including: 
1. The use of in fo r ma tion and in fo r ma tion so u r ces. 
2. Data or ga ni sa tion and re la tion in ve sti ga tion.
3. Pro cess ana ly sis and au to ma tion.
4. Mo del un de r stan ding and mo del ling.
5. Com mu ni ca tion.
6. Re pre sen ta tion.
7. Tool and equ i p ment 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.   
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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 les son fo cuses on what was learned that will ben e fit the per for mance of

fu ture pro jects. Fu ture pro jects need to un der stand what went wrong on your
pro ject, but what they re ally want to know is what to do to not make the same
mistake. 

2. Each les son is en tered in the da ta base in such a fash ion that there is no fin ger
point ing or blame at tached. Noth ing will kill a Les sons Learned pro cess
quicker than fin ger pointing. 

3. The da ta base is kept cur rent, is eas ily ac ces si ble and is eas ily search able.
I have heard nu mer ous times from stu dents that, in their cor po rate Les sons
Learned da ta base, they could never find in for ma tion that ap plied to their
pro jects. It’s im por tant that the data en tered in the da ta base is clear, con cise
and has the ap pro pri ate key words to fa cil i tate ef fec tive searches. It also helps
to ref er ence the in di vid u als 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 lea de r s hip that en co u ra ges and re wards open ness and in stils a cu l tu re

ai med at per fo r man ce im pro ve ment as op po sed to pla cing blame, 
l ha ving a si m p le, yet fo r mal, Les sons Le a r ned pro ce du re that is pro ven to add

va lue and that is able to fo cus on pro cess im pro ve ment and not po int fin gers, 
l ho l ding pro jects ac co un tab le to fol low the pro ce du re, 
l pro vi ding ade qu a te time and re so u r ces to ca p tu re, ana ly se and

insti tutio na li ze the Les sons Le a r ned, 
l ho l ding post -pro ject re views to en su re Les sons Le a r ned are ca p tu red, 
l ma in ta i ning a well ad mi ni ste red da ta ba se of Les sons Le a r ned that is easy to

ac cess and easy to se arch,
l fol lo wing up and ac tu al ly insti tutio na li zing the most im po r tant Les sons

Le a r ned, 
l pe rio di cal ly re vie wing and im pro ving the organization’s Les sons Le a r ned

pro cess.
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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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dzia³añ ra town icz ych zwi¹za nych z po ¿arami
w bu dynk ach wie lok ondy gna cyjn ych

Fire Visualization in Simulator for Education
and Training, Supporting the Leadership during

Rescue Operations in Fires
of Multi-Storey Buildings

Stre sz cze nie

W ar ty ku le przed sta wio no opis wizu a li za cji dymu i p³omie ni w sy mu la to rze do
szko le nia i tre nin gu wspo ma gaj¹cego do wo dze nie pod czas dzia³añ ra to w ni czych
zwi¹za nych z po ¿a ra mi w bu dyn kach wielo kondyg nacy j nych. Sy mu la tor taki od
ki l ku lat jest na wy po sa ¿e niu Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej.

Sy mul owa ny po ¿ar mia³ miej sce w po mieszc zeniu ho tel owym. Prze wid ziano
dwa przy padki kon fig ura cji otw orów wen tyl acy jnych. W pierw szym z nich drzwi
wyjœciowe z po mieszc zenia by³y za mkniête, w dru gim – otwarte. Mo del owa nie
po dobn ego po ¿aru prze prow adz ono równ ie¿ w pro gram ie Fire Dy nam ics
Si mul ator i do kon ano po rów nan ia wa rto œci pa ram etr ów po ¿ar owy ch wy zna-
c zony ch przy po mocy tego pro gramu z pa ram etr ami, które uzyskano w symu-
latorze wspomagania dowodzenia.

S³owa klu czowe: wi zua liza cja po ¿aru, sy mul ator do szko len ia i tre ningu,
mo del owa nie po ¿aru, po rów nan ie pa ram etr ów po¿arowych



1. Sy mul ato ry wir tua lnej rze czy wis toœci

Sy mu la to ry s¹ po wszech nie sto so wa ne w pro ce sach kszta³ce nia oraz do sko na -
le nia za wo do we go od ponad piê æ dzie siê ciu lat [1, 2]. Pie r wsze tego typu urz¹dze -
nia po wsta³y ju¿ pod czas I wo j ny œwia to wej. Oczy wi stym po wo dem ich sto so wa -
nia, któ ry aktu a l ny po zo sta je do dziœ, jest eko no mia. G³ów nym ce lem tre na ¿e rów 
kom pu te ro wych jest jak naj dok³ad nie jsze od zwier cied le nie œro do wi ska pra cy
w wi rtu a l nej rze czy wi sto œci oraz umo ¿ li wie nie ucze st ni ko wi prze æwi cze nia
w nim po¿¹da nych umie jê t no œci [3]. Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na roz po czê³a ki l ka
lat temu pra ce nad wdro ¿e niem sy mu la to rów do szkolenia stra ¿a ków [4].

2. Sy mul ator wspo mag aj¹cy do wod zenie re aliz uj¹cy sce nar iusze 
ak cji ra town icz ych

Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej od 2012 r. dys po nu je sy mu la to rem do
szko le nia i tre nin gu wspo ma gaj¹cego do wo dze nie pod czas dzia³añ ra to w ni czych
zwi¹za nych z po ¿a ra mi w bu dyn kach wielo kondyg nacy j nych. Pro gram ofe ru je
mo ¿ li woœæ prze pro wa dze nia wy bra ne go sce na riu sza akcji ratow niczo- gaœ ni czej,
w wa run kach wir tu a l nych, dla czte rech przo do w ni ków rot oraz kie ruj¹cego akcj¹ 
ratow niczo -ga œ nicz¹. Zja wi ska rze czy wi ste s¹ od zwie rcie dlo ne dziê ki za sto so wa -
niu mo de li mate ma ty cz nych roz wo ju po ¿a ru oraz te ch nik bu do wa nia sce na riu -
szy. „Sy stem umo ¿ li wia ko m p le ksow¹ i zin te gro wan¹ sy mu la cjê ró ¿ ne go typu
dzia³añ, w tym po je dyn czych osób oraz zwi¹zków ta kty cz nych, z wy ko rzy sta -
niem no wo cze s nych technologii info rma ty cz nych” [5].

2.1.  Sta now iska æwi cz¹cych

W aktu a l nej kon fi gu ra cji szko le nie mo¿e byæ pro wa dzo ne dla piê ciu osób, dla
któ rych prze wi dzia no rolê kie ruj¹cego dzia³ania mi rato w ni czy mi (KDR) oraz
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czte rech przo do w ni ków rot. Dla ka ¿ de go przo do w ni ka roty przy go to wa no od -
dzie l ne sta no wi sko, sk³adaj¹ce siê z ekra nu LCD, na któ rym wy œwie t la ny jest wi -
dok z per spe kty wy pie r wszej oso by oraz ma ni pu la tor dr¹¿ko wy, przy po mo cy
któ re go przo do w nik ste ru je po sta ci¹ wi r tu aln¹. Na rzê dzia po mia ro we wbu do wa -
ne w pro gram pokazuj¹ w czasie rzeczywistym: 
1) za wa r toœæ w at mo s fe rze tle nu O2, wy ra ¿on¹ w pro cen tach;
2) tem pe ra tu rê po wie trza t, wy ra ¿on¹ w sto p niach ska li Ce l sju sza;
3) za wa r toœæ w at mo s fe rze tlen ku wê gla CO, wy ra ¿on¹ w ppm;
4) za siêg wi dzia l no œci VR, wy ra ¿o ny w me trach. 

Dla sta no wi ska KDR prze wi dzia no dwa rzu t ni ki wraz z wy pro filo wa nym
ekra nem pro je kcy j nym oraz ma ni pu la tor o ta kim sa mym prze zna cze niu jak dla
przo do w ni ków. Pano ra mi cz ny ekran za pe w nia wiê kszy ko m fort æwi czeñ oraz
u³atwia do strze ga nie. Roz wi¹za nie ta kie uwa run ko wa ne jest prze zna cze niem sy -
mu la to ra, któ re go g³ów nym ce lem jest szko le nie do wó d ców [6]. 

2.2. Sta now isko in strukt ora

Pro gra mem zarz¹dza in stru ktor. Przed nim zna j du je siê szeœæ ekra nów LCD,
mysz, kla wia tu ra i ma ni pu la tor dr¹¿ko wy. Przy po mo cy tych urz¹dzeñ in stru -
ktor przy go to wu je i roz po czy na sce na riusz zda rze nia oraz mo dy fi ku je go pod czas 
æwi cze nia. Na ekra nach sta no wi ska ob se r wu je dzia³ania przo do w ni ków oraz do -
wó d cy, ko rzy staj¹c przy tym z dwu wy mia ro wej mapy. In stru ktor mo¿e ste ro waæ
przy po mo cy mani pu la to ra nie wi dzialn¹ po sta ci¹, któ ra pos³ugu je siê w³asn¹ ka -
mer¹ z wi do kiem, z per spe kty wy pie r wszej oso by. Prze chodz¹c do zak³adki „sce -
na riusz”, wi daæ dy na mi cz nie roz wi ja ne menu, któ re za wie ra trzy gru py za gad -
nieñ: po szko do wa ni, oso by post ron ne, sy mu la cja og nia. Osta t nia z nich
przed sta wia na stê puj¹ce opcje mo dy fi ka cji: za dy mie nie, ustaw sku te cz noœæ ga -
sze nia (doln¹), ustaw sku te cz noœæ gaszenia (górn¹), parametry po¿aru. 

3. Sposób pro wad zenia ob serw acji

W ar ty ku le opi sa no, jak przed sta wio na jest gra fi cz nie sy mu la cja dymu
i p³omie ni oraz w jaki spo sób zmie niaj¹ siê wa r to œci tle nu, tem pe ra tu ry, tlen ku
wê gla i za siê gu wi dzia l no œci, w za le ¿ no œci od od leg³oœci i po³o¿e nia po sta ci
wzglê dem po ¿a ru. Ob se r wa cje pro wa dzo no ze sta no wi ska in stru kto ra,
pos³uguj¹c siê ka mer¹ po sta ci nie wi do cz nej. Opi suj¹c ob szar po wie rz ch ni lub
ob jê toœæ prze strze ni, z po wo du bra ku spo so bu po mia ru, pos³ugi wa no siê przy -
bli ¿on¹ ocen¹ wi zu aln¹ i po rów ny wa niem wy mia rów przed mio tów do wy so ko -
œci po mie sz cze nia. Ob se r wa cjê pro wa dzo no, w³¹czaj¹c sce na riusz „blok”. Po -
mie sz cze nie, któ re zo sta³o ob jê te wir tu a l nym po ¿a rem, to naj wiê kszy,
ume b lo wa ny po kój. W jego œcia nie ze w nê trz nej zna j du je siê okno dwu -
skrzyd³owe. Du¿y po kój po³¹czo no z ko ry ta rzem przed po ko jem. Ob se r wa cjê
po ¿a ru prze pro wa dzo no w dwóch przy pa d kach: gdy drzwi pro wadz¹ce na ko ry -
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tarz by³y za mkniê te oraz gdy po zo sta³y otwa r te. Punkt, w któ rym roz po czê to
po ¿ar, zna j du je siê tu¿ przy ok nie, po prze ciw leg³ej stro nie drzwi. Za dy mie nie
w zak³adce „sce na riusz” po zo sta wio no jako wa r toœæ do myœln¹. W tej zak³adce
za sto so wa no rów nie¿ do my œl ne usta wie nia pa ra me trów po ¿a ru. Wszy stkie cza -
sy mie rzo no od mo men tu roz po czê cia po ¿a ru. 

4. Faza I – spa lan ie bezp³omien iowe

Ta be la 1. Faza I – spa la nie bezp³omie nio we

Wi dok z po mie sz cze nia

Drzwi za mkniê te / drzwi otwa r te

Rys.1. Spa la nie bezp³omie nio we po 30 s

îród³o: zrzut ekra no wy z sy mu la to ra.

Pocz¹tkowo, tu¿ nad pod³og¹, wi daæ jasno poma rañ czo we, prze zro czy ste ob³oki
wy do by waj¹ce siê z jed ne go pun ktu. Po ru szaj¹ siê po wo li ku gó rze, a ich ko lor
zmie nia siê na cie mno sza ry. W po mie sz cze niu po wsta je nie wie l ka chmu ra, któ -
rej ca³ko wi ta ob jê toœæ po zo sta je sta³a w cza sie. Pole po zio mej po wie rz ch ni
chmu ry wy ra Ÿ nie zwiê ksza siê wraz z wy so ko œci¹ nad zie mi¹. Dym nie po dej -
mu je in ter akcji z oto cze niem, prze ni ka przez przed mio ty zna j duj¹ce siê w po -
mie sz cze niu. W cza sie trwa nia tego eta pu dym nie gro ma dzi siê w stre fie
pod su fi to wej. Zja wi sko to ma cha ra kter po wo l ny, za tem nie ma w¹tpli wo œci, i¿
mamy do czy nie nia ze spa la niem bezp³omie nio wym, któ re przy usta wie niach
do my œl nych sce na riu sza trwa 1 min 30 s. W tym cza sie s³ychaæ ci che sy cze nie,
któ re jest oz nak¹ roz wi jaj¹cego siê po ¿a ru.
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Wi dok z ko ry ta rza

Drzwi za mkniê te Drzwi otwa r te

Rys. 2. Spa la nie bezp³omie nio we, wi dok z ko ry ta rza przy za mkniê tych drzwiach po 1 mi n

îród³o: zrzut ekra no wy z sy mu la to ra.

Ob se r wuj¹c z ko ry ta rza drzwi wyj -
œcio we z przed po ko ju ju¿ po up³ywie
oko³o 1 min od mo men tu roz po czê cia
po ¿a ru, wi daæ dym wy do by waj¹cy siê
u do³u drzwi. Ani ma cja dymu jest po -
do b na do ani ma cji dymu to wa rzy -
sz¹cemu spa la niu bezp³omie nio we mu.
Dym jest ja s no sza ry, jego gê stoœæ sza -
cu je siê na po do bnym po zio mie jak
pod czas spa la nia bezp³omie nio we go.
Roz rze dze nie oraz za ni ka nie pi kse li
na stê pu je mniej wiê cej w po³owie  wy -
so ko œci po mie sz cze nia. W stre fie pod -
su fi to wej po ja wiaj¹ siê le d wo wi do cz ne 
ob³oki, na któ re trud no zwró ciæ uwa gê
pod czas dzia³ania.

Przez ca³y czas trwa nia spa la nia bez -
p³omie nio we go nie wi daæ wy do by wa -
j¹cego siê z otwa r tych drzwi dymu, co
przy rze czy wi stym po ¿a rze wy da je siê
byæ nie mo ¿ li we. W sy tu a cji gdy drzwi
pro wadz¹ce na ko ry tarz s¹ otwa r te,
ucze st nik æwicz¹cy na sy mu la to rze nie
mo¿e stwier dziæ obe cno œci po ¿a ru
w da nym po mie sz cze niu.

Wi dok z zewn¹trz bu dyn ku

Drzwi za mkniê te / drzwi otwa r te

Po umie js co wie niu ka me ry ob ser wa to ra tu¿ za szyb¹ okna wi daæ za rys po ru -
szaj¹cych siê ob³oków dymu w mie j s cu roz po czê cia po ¿a ru. Trud no okre œliæ ich 
ko lor. Ob se r wuj¹c okna z po zio mu oso by stoj¹cej przed bu dyn kiem, nie mo ¿ li -
we jest do strze ¿e nie po ¿a ru roz po czy naj¹cego siê wy ¿ej ni¿ na pa r te rze.

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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5. Faza II – spa lan ie p³omien iowe

5.1. Re prez enta cja p³omieni

Po up³ywie 1 min 30 s, na stê pu je gwa³to w na zmia na. Ko le j ny etap roz wo ju
po ¿a ru syg na li zu je po ja wie nie siê p³omie ni, a ich re pre zen ta cja wygl¹da na stê -
puj¹co. W mie j s cu, z któ re go po prze dnio wy do by wa³ siê ty l ko dym, mo ¿ na zaob -
se r wo waæ „jê zy ki” i ró ¿ ne go kszta³tu sku pi ska pi kse li ko lo ru ja skra wo poma rañ -
czo we go. Prê d koœæ uno sze nia siê p³omie ni ge ne ro wa nych przez pro gram jest
zna cz nie wiê ksza ni¿ prê d koœæ uno sze nia siê dymu. Zja wi sko to za cho dzi bar dzo
dy na mi cz nie, nie po zo sta wiaj¹c w¹tpli wo œci, i¿ pro gram sy mu lu je zja wi sko spa -
la nia p³omie nio we go. Pole po wie rz ch ni po zio mej og nia jest naj wiê ksze tu¿ przy
pod³odze, sto p nio wo ma le je wraz ze wzro stem wy so ko œci. P³omie nie, tak jak w
przy pa d ku dymu, „prze ni kaj¹” przez me b le, roz prze strze niaj¹ siê nie za le ¿ nie od
roz mie sz cze nia me b li czy ro dza jów ma te ria³ów pa l nych. Roz wój symu lo wa ne go
po ¿a ru w pro gra mie jest bar dzo gwa³to w ny. P³omie nie ju¿ po kil ku se kund ach
osi¹gaj¹ wy soko œæ po mieszc zenia.

Po up³ywie 1 min 30 s za uwa ¿yæ mo ¿ na do da t ko wo cza r ne chmu ry dymu. Po -
ja wiaj¹ siê one wy³¹cz nie u góry p³omie nia. Od mo men tu po ja wie nia siê p³omie -
ni dym za czy na kon cen tro waæ siê w stre fie pod su fi to wej. Po 1 mi nu cie 50 s za j -
mu je on ca³¹ ob jê toœæ pod su fi tow¹. Jego gê stoœæ, wraz z da l szym up³ywem cza su,
nie zmie nia siê, a sku pio ne w okrê gi cz¹stki dymu prze mie sz czaj¹ siê w da nej ob -
jê to œci, spra wiaj¹c wra ¿e nie, i¿ wiruj¹. 
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Rys. 3 Wi dok spa la nia p³omie nio we go, po 1 min 30 s

îród³o: zrzut ekra no wy z sy mu la to ra.



5.2. Prze bieg spa lan ia p³omien iowe go

Ta be la 2. Faza II – spa la nie p³omie nio we

Wi dok z po mie sz cze nia

Drzwi za mkniê te Drzwi otwa r te

Sy tu a cja, w któ rej po mie sz cze nie od -
dzie lo ne jest od ko ry ta rza drzwia mi
spra wia, i¿ wir tu a l ny po ¿ar od da je ce chy
rze czy wi ste go spa la nia nie ca³ko wi te go.
Gru boœæ wa r stwy dymu uno- sz¹cego siê
w gó r nej czê œci po mie sz cze nia zwiê ksza
siê z cza sem. Po up³ywie oko³o 2 min
30 s, ro œ nie za gê sz cze nie wir tua l ne go
dymu oraz za j mu je on oko³o po³owê ob -
jê to œci po mie sz cze nia. 

Patrz¹c w górê, z po zio mu ob ser wa -
to ra, trud no do strzec kra t kê we nty la -
cyjn¹ zna j duj¹c¹ siê na su fi cie. Iloœæ
dymu ko lo ru jasno poma rañ czowe go
w sto sun ku do dymu cie mno sza re go
kszta³tuje siê na po do bnym po zio mie.
Cza r ne ob³oki wi daæ je dy nie w gó r nej
czê œci p³omie nia, ko lor po zo sta³ego
dymu wype³niaj¹cego po mie sz cze nie
zbli ¿a siê je dy nie do ko lo ru cza r ne go.
P³omie nie na dal bar dzo wy ra Ÿ nie za ry -
so wuj¹ siê na tle dymu. Za j mo wa na
przez nie po wie rz ch nia po zo sta je nie co
wiê ksza ni¿ po wie rz ch nia spa la nia bez -
p³omie nio we go, nie zna cz nie wy kra cza -
j¹c poza okre œlo ny pun ktu za rze wia.
Ogieñ nie prze no si siê na po zo sta³¹ po -
wie rz ch niê po mie sz cze nia. Ni g dzie
w po ko ju nie wi daæ „oko pce nia” po wie -
rz ch ni. Tu¿ po roz po czê ciu fazy spa la -
nia p³omie nio we go, pod su fi tem po ja -
wiaj¹ siê po je dyn cze p³omie nie
po ru szaj¹ce siê w kie run kach po zio -
mych, co mo¿e byæ oz nak¹ wy pa la nia
siê ga zów po ¿a ro wych. Po up³ywie
3 min 30 s, dym wype³nia ca³e po mie sz -
cze nie. 

Ko le j ne ob se r wa cje pro wa dzo no
w po mie sz cze niu, w sy tu a cji gdy drzwi
pro wadz¹ce z nie go do przed po ko ju
i z przed po ko ju na ko ry tarz by³y otwa r -
te. Ce lem tego dzia³ania by³o spra w -
dze nie, w jaki spo sób swo bod ny
przep³yw po wie trza wp³ynie na roz wój
symu lo wa ne go po ¿a ru. Po do b nie jak
w sy tu a cji z za mkniê ty mi drzwia mi, po 
oko³o 2 min dym wype³nia ca³¹ ob jê -
toœæ stre fy pod su fi to wej .Cz¹stki dymu
zna j duj¹ce siê naj bli ¿ej og nia, tak jak
po prze dnio, przy bie raj¹ ko lor jasno -
poma rañ czo wy. Po je dyn cze „jê zy ki”
p³omie nia po ja wiaj¹ siê i za ni kaj¹
w cza sie oko³o 1 s wraz z prze mie sz cza -
niem siê w kie run ku po zio mym. Ob ser -
wuj¹c ko lor dymu, cza r ne ob³oki mo ¿ -
na do strzec je dy nie w pie r wszych ki l -
ku na stu se kun dach spa la nia p³omie -
nio we go, zna cz nie prze wa ¿a w ca³ej
ob jê to œci po mie sz cze nia dym jasno -
poma rañ czo wy. Wraz z up³ywem cza su 
wa r stwa dymu nie ob ni ¿a siê. Po
up³ywie oko³o 2 min 30 s, na wy so ko œci 
rów nej oko³o po³owie po mie sz cze nia
po ja wiaj¹ siê jasno poma rañ czo we
ob³oki dymu rza d sze go wzglê dem
dymu zna j duj¹cego siê po wy ¿ej.

Wi zua liza cja po ¿aru w sy mul ato rze do szko len ia i tre ningu wspo mag aj¹cego...  135



Rys. 4. Wi dok spa la nia p³omie nio we go, 
po up³ywie 2 min 30 s

îród³o: zrzut ekra no wy z sy mu la to ra.

Wraz z up³ywem cza su, zde cy do wa -
nie prze wa ¿aj¹ w po mie sz cze niu gê ste
ob³oki ko lo ru cie mno sza re go i cza r ne -
go, wi do cz noœæ spa da nie ma l ¿e do zera. 
Je dy nie po zy cja le¿¹ca za pe w nia wi do -
cz noœæ po zwa laj¹c¹ na okre œle nie swo -
jej po zy cji i wy do sta nie siê z po ko ju.
Pod czas sy mu la cji po ¿a ru ze spa la niem 
p³omie nio wym s³ychaæ g³oœne trza ski
oraz „hu cze nie”, któ re od razu przy -
wodz¹ na myœl odg³osy wy do by waj¹ce
siê ze spa la ne go ma te ria³u oraz falê
dŸwiê kow¹ to wa rzysz¹c¹ prze mie sz -
cza niu siê p³omie nia.

Rys. 5. Wi dok spa la nia p³omie nio we go,
po up³ywie 3 min 30 s

îród³o: zrzut ekra no wy z sy mu la to ra

Rys.6. Spa la nie p³omie nio we,
po up³ywie 2 min 30 s

îród³o: zrzut ekra no wy z sy mu la to ra.

Wi do cz noœæ w po mie sz cze niu jest
do syæ do bra przez ca³y czas trwa nia po -
¿a ru. Dym sku mu lo wa ny w stre fie
pod su fi to wej spra wia wra ¿e nie „wi ro -
wa nia”, jed nak nic nie wska zu je na to.
aby prze mie sz cza³ siê w stro nê otwa r -
tych drzwi. Po up³ywie oko³o 3 min
20 s, pod³oga wokó³ mie j s ca po wsta wa -
nia p³omie ni sta je siê zupe³nie cza r na.
S¹ to je dy ne oz na ki „oko pce nia” zaob -
ser wo wa ne na eta pie spa la nia p³omie -
nio we go.
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Wi dok z ko ry ta rza

Drzwi za mkniê te Drzwi otwa r te

Przez ca³y czas roz wo ju po ¿a ru
w po mie sz cze niu ani ma cja dymu na
ko ry ta rzu po zo sta je taka sama jak ta na
eta pie spa la nia bezp³omie nio we go.

Ob se r wa tor zna j duj¹cy siê na ko ry -
ta rzu ma przed sob¹ wi dok na po³owê
jego d³ugo œci. Pie r wsze oz na ki dymu
zaob ser wo wa no po oko³o 2 min.

Rys. 7. Wi dok spa la nia p³omie nio we go
z ko ry ta rza, po up³ywie 2 min

îród³o: zrzut ekra no wy z sy mu la to ra.

Rys. 8. Wi dok spa la nia p³omie nio we go
z ko ry ta rza, po up³ywie 2 min 20 s

îród³o: zrzut ekra no wy z sy mu la to ra.

Dym wy do by wa siê przez oko³o 0,25
po wie rz ch ni otwo ru drzwio we go w jego 
gó r nej czê œci. Ko lor dymu jest ja s no sza -
ry a gê stoœæ jego jest mnie j sza ni¿ dymu, 
któ ry kon cen tru je siê w stre fie pod su fi -
to wej. Na pocz¹tku za ni ka tu¿ przy su fi -
cie, nie roz prze strze niaj¹c siê na da l sze
czê œci ko ry ta rza. Jego prê d koœæ jest
wzglêd nie du¿a w po rów na niu z prêd-
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ko œci¹ dymu wy do by waj¹cego siê spod
za mkniê tych drzwi. Su ge ru je to, i¿ po -
¿ar jest bar dzo roz wi niê ty. Po oko³o
2 min 20 s, na kla t ce scho do wej o wy so -
ko œci wiê kszej ni¿ wy so koœæ ko ry ta rza
po ja wia siê chmu ra dymu ko lo ru jas -
no sza re go. 
Nie by³o to po prze dzo ne ru chem
cz¹ste czek dymu w stre fie pod su fi to -
wej ko ry ta rza. Ob³ok dymu po ja wia siê 
tu¿ przy pro gu prze j œcia, uno si siê do
stre fy pod su fi to wej kla t ki scho do wej
i tam za ni ka. Po cza sie oko³o 3 min 40 s 
w stre fie pod su fi to wej ko ry ta rza za czy -
naj¹ kon cen tro waæ siê ob³oki. Po
up³ywie 4 min, dym osi¹ga swoj¹ ma -
ksy maln¹ gê stoœæ w stre fie pod su fi to -
wej. Od cza su jego po ja wie nia wi daæ
wy ra Ÿ ne ru chy wi ro we.

Wi dok z zewn¹trz bu dyn ku

Drzwi za mkniê te Drzwi otwa r te

Rys. 9. Wi dok spa la nia p³omie nio we go z zewn¹trz
bu dyn ku, po 1 min 50 s

îród³o: zrzut ekra no wy z sy mu la to ra.

Ka me rê ob ser wa to ra umie js co wio -
no na zewn¹trz bu dyn ku na po zio mie
ra to w ni ków. Od mo men tu roz po czê cia 
siê spa la nia p³omie nio we go wi daæ za
ok nem wy ra Ÿ nie p³omie nie. Po oko³o
1 min 50 s, zaob ser wo wa no ja skra wo

Trud no jest do strzec ró ¿ ni ce, ob se r -
wuj¹c okno po mie sz cze nia ob jê te go
po ¿a rem w sy tu a cji, gdy drzwi s¹ otwa -
r te. Ogieñ po ja wia siê rów nie¿ po
up³ywie 1 min 50 s. W po bli ¿u p³omie -
ni uno si siê dym, wygl¹daj¹cy tak samo 
jak w przy pa d ku, gdy drzwi po mie sz -
cze nia s¹ za mkniê te. Ko lo ry, któ re
mo¿ na do strzec z po zy cji ra to w ni ka
zna j duj¹cego siê na zewn¹trz bu dyn ku, 
wygl¹daj¹ bar dzo po do b nie. Szy by tak
jak po prze dnio po sia daj¹ li cz ne usz ko -
dze nia.
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poma ra ñ czo wy p³omieñ kon tra stuj¹cy
z ko lo rem ele wa cji, za tem ³atwo jest
do strzec mie j s ce spa la nia, gdy p³omieñ 
uka zu je siê w œwie t le okna.

Ogieñ w po mie sz cze niu nie roz -
œwie t la po mie sz cze nia, jed nak dym ge -
ne ro wa ny w oko li cy p³omie nia ta k ¿e
przy bie ra ba r wê jasno poma ra ñ czow¹.
Spra wia to, i¿ patrz¹c z ka me ry umie js -
co wio nej pod ostrym k¹tem wzglê dem
okna, bez tru du za uwa ¿yæ mo ¿ na
jasno poma rañ czo we k³êby.

Rys. 10. Wi dok spa la nia p³omie nio we go
z zewn¹trz bu dyn ku po 2 min

îród³o: zrzut ekra no wy z sy mu la to ra.

Rys. 11. Wi dok spa la nia p³omie nio we go
z zewn¹trz po up³ywie 4 min 10 s

îród³o: zrzut ekra no wy z sy mu la to ra.
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W cza sie trwa nia fazy, II szy by po -
zo staj¹ tak samo prze zro czy ste, jed nak
po oko³o 3 min 50 s po ja wiaj¹ siê na
nich nie wie l kie „pê k niê cia” przed sta -
wio ne jako sza re li nie o ró ¿ nych
kszta³tach. Po up³ywie 4 min 10 s na
szy bach wi daæ ju¿ d³ugie, sza re li nie.
Nie po ja wiaj¹ siê ¿ad ne œla dy mog¹ce
su ge ro waæ „oko pce nie”. 

îród³o: opra co wa nie w³asne.

6. Faza III – roz gor zenie

Ta be la 3. Faza III – roz go rze nie

Wi dok z po mie sz cze nia

Drzwi za mkniê te Drzwi otwa r te

Rys. 12. Wi dok roz go rze nia,
po up³ywie 4 min 15 s

îród³o: zrzut ekra no wy z sy mu la to ra.

Roz wój po ¿a ru nie do tle nio nego od -
da je sy mu la tor w przy pa d ku za mkniê -
te go po mie sz cze nia. Po up³ywie 4 min
15 s, p³omie nie po ja wiaj¹ siê w ca³ej ob -
jê to œci. Ob se r wa tor zna j duj¹cy siê
w po mie sz cze niu wi dzi na ekra nie ja -
skra wo poma ra ñ czo we, szy b ko po ru -
szaj¹ce siê p³omie nie. Wy mie sza ne s¹
one z dy mem o ró ¿ nych ko lo rach.
Ob³oki po ru szaj¹ siê z po dobn¹ prêd-

Sy tu a cja, gdy drzwi po mie sz cze nia
s¹ otwa r te, zna cz nie siê ró ¿ ni wi zu a li -
zacj¹ po ¿a ru. Dym nie jest w sta nie
wype³niæ ca³ego po mie sz cze nia z ra cji
swo bod ne go przep³ywu po wie trza, sku -
mu lo wa ny jest je dy nie w stre fie pod su -
fi to wej. Po up³ywie 4 min 15 s na stê pu -
je roz go rze nie. Czas ten jest taki sam
jak w przy pa d ku po ko ju z za mkniê ty mi 
drzwia mi. Oz na cza to, i¿ pa ra me try po -
¿a ru po da nym cza sie s¹ iden ty cz ne
w obu przy pa d kach. Wi dok po mie sz -
cze nia, w któ rym za cho dzi zja wi sko
roz go rze nia, nie ró ¿ ni siê od opi sy wa -
ne go po prze dnio.  
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ko œci¹ do prê d ko œci p³omie ni. Wi dok
po mie sz cze nia przes³aniaj¹ k³êby ba r -
wy jasno poma rañ czo wej, cie mno sza rej, 
cza r nej oraz o po do bnych im od cie -
niach. 
Kie ruj¹c ka me rê ku gó rze, mo ¿ na
zaob se r wo waæ je dy nie ró¿ noko lo ro we
ob³oki dymu, nie mo ¿ li we jest do strze -
¿e nie po wie rz ch ni su fi tu. Nie znaj¹c
wcze œ niej uk³adu po mie sz cze nia, nie -
zwy kle trud no siê z nie go wy do staæ.
Wszy stkie ele men ty po mie sz cze nia od
pocz¹tku zja wi ska roz go rze nia po zba -
wio ne s¹ ko lo rów. Jed no cze œ nie wszy -
stkie me b le za cho wuj¹ w wa run kach
po ¿a ru kszta³ty pocz¹tko we. Zja wi sko
roz go rze nia za cho dzi dy na mi cz nie,
jego cha ra kte ry styka po zo sta je jed nak
wraz z da l szym up³ywem cza su taka
sama. Odg³osy po ¿a ru s¹ je sz cze bar -
dziej spo tê go wa ne w sto sun ku do spa la -
nia p³omie nio we go. Zna cz nie wiê ksza
jest ich dy na mi ka, g³oœ noœæ po zo sta je
na po do bnym po zio mie.

Wi dok z ko ry ta rza

Drzwi za mkniê te Drzwi otwa r te

Roz po czê cie fazy roz go rze nia w po -
mie sz cze niu za mkniê tym po wo du je
po ja wie nie siê p³omie ni wy do staj¹cych
siê z drzwi. Ra zem z nimi na dal wy do -
by wa siê dym o ró ¿ nych od cie niach ko -
lo ru sza re go.

Rys.13. Wi dok roz go rze nia z ko ry ta rza 
po up³ywie 4 min 15 s

îród³o: zrzut ekra no wy z sy mu la to ra.
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Ob se r wuj¹c z ko ry ta rza otwa r te
drzwi po mie sz cze nia, w któ rym za cho -
dzi roz go rze nie, wi daæ wy do staj¹ce siê
wraz z dy mem p³omie nie. Ponad to
w ca³ym œwie t le drzwi ob se r wu je siê
dy na mi cz ne p³omie nie i mie szaj¹ce siê
z cza r ny mi k³êba mi. Ob se r wa tor zna j -
duj¹cy siê na ko ry ta rzu nie ma za tem
w¹tpli wo œci, i¿ w po ko ju za cho dzi zja -
wi sko roz go rze nia.

Wi dok z zewn¹trz bu dyn ku

Drzwi za mkniê te Drzwi otwa r te

Roz po czê cie fazy roz go rze nia wi daæ
z zewn¹trz bu dyn ku bar dzo wy ra Ÿ nie.
W po prze dniej fa zie po ¿a ru wi daæ by³o
ogieñ wy do by waj¹cy siê z jed ne go punk -
tu oraz k³êby jasno poma rañ czowe go
dymu do oko³a. Po up³ywie oko³o 4 min
15 s, w ok nie oka zuj¹ siê na prze mian
p³omie nie na cza r nym tle lub jasno -
poma rañ czo we k³êby dymu. Po up³ywie 
4 min 50 s, na szy bie po ja wia siê je sz cze
wiê cej li nii oz na czaj¹cych pê k niê cia,
a po ki l ku se kun dach pra wie ca³a po wie -
rz ch nia szy by za ni ka. Brak jest ani ma cji 
po ka zuj¹cej od pa da nie kawa³ków szk³a.
Wewn¹trz ram okien wi daæ po zo sta³oœci 
szk³a o ostro za ko ñ czo nych kra wê -
dziach. W tym sa mym mo men cie ogieñ
z dy mem gwa³to w nie wy do staj¹ siê na
zewn¹trz.

Rys. 14. Wi dok roz go rze nia z zewn¹trz
bu dyn ku, po up³ywie 4 min 15 s

îród³o: zrzut ekra no wy z sy mu la to ra.

Roz go rze nie wi dzia ne z zewn¹trz
bu dyn ku wy ka zu je w tym przy pa d ku
ta kie same ce chy, jak w sy tu a cji gdy
drzwi po ko ju s¹ za mkniê te.

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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7. Przed staw ienie sy mul acji po ¿aru przez pro gram Fire
Dy nam ics Si mul ator

Fire Dy na mics Si mu la tor (FDS) jest opro gra mo wa niem opra co wa nym przez
Na ro do wy In sty tut Stan dar dów i Te ch no lo gii Depa r ta men tu Han d lu Sta nów
Zjed no czo nych. Przy po mo cy mo de lu Com pu ta tio nal Flu id Dy na mics (CFD )
roz wi¹zuje on rów na nia opi suj¹ce zja wi ska fizy ko che micz ne za chodz¹ce pod czas 
po ¿a ru. Dane wyj œcio we to sze reg pa ra me trów opi suj¹cych wa run ki po ¿a ro we
w wy bra nym pun kcie okre œlo nej p³asz czy z ny po zio mej.

Pos³uguj¹c siê pro gra mem FDS od two rzo no mo del po ¿a ru po mie sz cze nia, ta -
kie go sa me go, jak w sy mu la to rze do szko le nia i tre nin gu wspo ma gaj¹cego do wo -
dze nie. Ce lem tego by³o po rów na nie wartoœci:
l za wa r to œci tle nu w po wie trzu,
l za wa r to œci tlen ku wê gla w po wie trzu,
l tem pe ra tu ry po wie trza,
l za siê gu wi dzia l no œci,
repre zen to wa nych przez oba sy mu la to ry w cza sie trwa nia po ¿a ru. Wa r to œci mie -
rzo ne by³y w tych sa mych mo men tach, któ re wy zna cza³y chara ktery sty cz ne
punk ty roz wo ju po ¿a ru w sy mu la to rze wspo ma gaj¹cym do wo dze nie.

Prze pro wa dzo no po mia ry po rów na w cze wy so ko œci ró ¿ nych przed mio tów oraz
osób, tak aby otrzy maæ przy bli ¿o ne wy mia ry po mie sz cze nia. Do bra no ta k ¿e od po -
wied ni¹ moc po ¿a ru, uw z glêd niaj¹c zna j duj¹ce siê w po ko ju ma te ria³y pa l ne. Dziê -
ki temu otrzy ma ne wy ni ki mo ¿ na by³o ze sta wiæ z wa r to œcia mi repre zento wa ny mi
przez sy mu la tor wspo ma gaj¹cy do wo dze nie. Okr¹g wype³nio ny ko lo rem cza r nym
sym bo li zu je og ni sko po ¿a ru. Wy bra no na stê puj¹ce pun kty po mia ro we, któ re ob -
ra no na p³asz czy Ÿ nie po zio mej zna j duj¹cej siê na wy so ko œci 1,8 m:
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Rys. 15. Szkic po mie sz cze nia z za zna czo ny mi pun kta mi po mia ro wy mi

îród³o: opra co wa nie w³asne.



l A – w od leg³oœci 2,5 m od og ni ska po ¿a ru,
l B – w drzwiach wyj œcio wych na ko ry tarz.

Dla po ¿a ru w po mie sz cze niu przy za mkniê tych drzwiach wyj œcio wych po -
mia rów do ko na no w mo men tach:
l 00:00 – roz po czê cie po ¿a ru,
l 01:30 – roz po czê cia spa la nia p³omie nio we go,
l 02:00 – dym przes³ania ca³¹ po wie rz ch niê su fi tu,
l 02:30 – wa r stwa dymu siê ga po³owy wy so ko œci po mie sz cze nia,
l 03:30 – dym zaj¹³ ca³¹ ob jê toœæ po mie sz cze nia,
l 04:15 – roz po czê cie roz go rze nia.

Po ¿ar w po mie sz cze niu przy otwa r tych drzwiach wyj œcio wych prze bie ga³ ina -
czej. Wa r stwa dymu nie wype³ni³a ca³ej wy so ko œci po mie sz cze nia. Po mia rów do -
ko na no w na stê puj¹cych momentach:
l 00:00 – roz po czê cie po ¿a ru,
l 01:30 – roz po czê cia spa la nia p³omie nio we go,
l 02:00 – dym przes³ania ca³¹ po wie rz ch niê su fi tu,
l 02:30 – wa r stwa dymu siê ga po³owy wy so ko œci po mie sz cze nia,
l 04:15 – roz po czê cie roz go rze nia.

W ta be lach 4-7 ze sta wio no pa ra me try: zwa r to œci tle nu i tlen ku wê gla w po wie -
trzu, tem pe ra tu ry po wie trza oraz za siê gu wi dzia l no œci. Jed no stki no r mo we, re -
pre zen towa ne w pro gra mie FDS do sto so wa no do tych, wy œwie t la nych przez
symulator.

Ta be la 4. Po mia ry w pun kcie A, przy za mkniê tych drzwiach wyj œcio wych

Czas [min]
Sy mu la tor wspo ma gaj¹cy do wo dze nie FDS

O2 [%] T [°C] CO [ppm] VR [m] O2 [%] T [°C] CO [ppm] VR [m]

00:00 21 22 0 10 21 22 0 30

01:30 21 120 0,1 9,9 9 300 2000 1,5

02:00 21 120 13 6,6 9 300 2000 1,5

02:30 21 129 51,6 3,8 7,5 300 2200 1,5

03:30 21 174 201 0 8 300 2000 1,5

04:15 21 494 811 0 9 300 2000 1,5

îród³o: opra co wa nie w³asne. 

Ta be la 5. Po mia ry w pun kcie B, przy za mkniê tych drzwiach wyj œcio wych

Czas [min]
Sy mu la tor wspo ma gaj¹cy do wo dze nie FDS

O2 [%] T [°C] CO [ppm] VR [m] O2 [%] T [°C] CO [ppm] VR [m]

00:00 21 22 0 10 21 22 0 30

01:30 21 22 0 10 16 100 800 1,5

02:00 21 44 4,7 7,9 13 100 1200 1,5

02:30 21 45 31 4,8 12 100 1400 1,5

03:30 20 112 205 0 10 100 1800 1,5

04:15 20 449 811 0 9 100 2000 1,5

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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Ta be la 6. Po mia ry w pun kcie A, przy otwa r tych drzwiach wyj œcio wych

Czas [min]
Sy mu la tor wspo ma gaj¹cy do wo dze nie FDS

O2 [%] T [°C] CO [ppm] VR [m] O2 [%] T [°C] CO [ppm] VR [m]

00:00 21 22 0 10 21 22 0 30

01:30 21 108 0,2 9,8 13 300 1400 1,5

02:00 21 108 11,9 6,5 13 300 1400 1,5

02:30 21 110 29,8 6,4 9 400 2000 1,5

04:15 21 491 803 6,4 6 400 2400 1,5

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Ta be la 7. Po mia ry w pun kcie B, przy otwa r tych drzwiach wyj œcio wych

Czas [min]
Sy mu la tor wspo ma gaj¹cy do wo dze nie FDS

O2 [%] T [°C] CO [ppm] VR [m] O2 [%] T [°C] CO [ppm] VR [m]

00:00 21 22 0 30 21 22 0 30

01:30 21 22 0 1,5 17 22 600 1,5

02:00 21 44 8,5 1,5 16 100 800 1,5

02:30 21 44 40,4 1,5 14 100 1200 1,5

04:15 21 410 811 1,5 13 100 1350 1,5

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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Wy kres 1. Po mia ry tem pe ra tu ry na wy so ko œci 1,8 m

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Wy kres 2. Po mia ry za wa r to œci tlen ku wê gla w po wie trzu na wy so ko œci 1,8 m

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Pod sum owa nie

Sy mu la tor wspo ma gaj¹cy do wo dze nie, opra co wa ny dla Szko³y G³ów nej
S³u¿by Po ¿a r ni czej, wpro wa dza in no wa cyjn¹ me to dê na ucza nia stra ¿a ków. Jego
prze zna cze niem jest szko le nie wspo ma gaj¹ce do wo dze nie, jed nak od po wie d nio
or ga ni zuj¹c za jê cia, mo ¿ na prze tre no waæ ta k ¿e umie jê t no œci ko mu ni ka cji, pra cy
w ze spo le czy roz wi¹zy wa nia no wych pro ble mów. Aby osi¹gn¹æ ma ksy maln¹ efe -
kty w noœæ na ucza nia, sy mu la tor po wi nien spe³niaæ pe w ne wa run ki. Isto t nym
aspe ktem jest od po wied nie od wzo ro wa nie zja wisk za chodz¹cych w œro do wi sku.
Ka ¿ da sy mu la cja przed sta wia pe w ne upro sz cze nia, gdy¿ nie mo ¿ li we jest przed -
sta wie nie w fo r mie wi zu a l nej dok³ad ne go mo de lu prze bie gu zja wisk po ¿a ro -
wych. Stra ¿ak, po przez ob se r wa cje oto cze nia, bu du je za miar ta kty cz ny i po dej -
mu je de cy zje. W ni nie j szym ar ty ku le opi sa no wizu a li za cjê dymu i p³omie ni.
Na stê p nie po rów na no pa ra me try po ¿a ro we re pre zen towa ne w sy mu la to rze z pa -
ra me tra mi wy zna czo ny mi me to da mi na uko wy mi. Oce niaj¹c po pra wnoœæ sy mu -
la cji pre zen to wa nej przez sy mu la tor wspo ma gaj¹cy do wo dze nie, na le ¿y prze ana -
li zo waæ za sto so wa ne uproszczenia oraz ustaliæ, czy s¹ one akceptowalne
w pro ce sie dydaktycznym.

Wa run ki pa nuj¹ce w po mie sz cze niu mia³y wp³yw na prze bieg zja wi ska.
Otwa r cie drzwi wyj œcio wych zmie ni³o cha ra kte ry stykê po ¿a ru. Dym nie zdo³a³
wype³niæ ca³ej ob jê to œci po mie sz cze nia. Jed nak czas roz po czê cia roz go rze nia,
w przy pa d ku gdy drzwi po mie sz cze nia by³y otwa r te, by³ taki sam, jak w przy pa d -
ku, gdy drzwi by³y za mkniê te. Lo gi ka pro gra mu zak³ada, ¿e szy b koœæ wy mia ny
po wie trza w po mie sz cze niu ob jê tym po ¿a rem nie ma wp³ywu na czas po trze b ny
do osi¹gniêcia rozgorzenia.  

Jed nym z aspe któw sy mu la cji, któ re ma du¿e zna cze nie w dy da kty ce, jest
wizu a li za cja oz nak po ¿a ru. Ob se r wuj¹c drzwi wej œcio we do po mie sz cze nia z ko -
ry ta rza, ani ma cja dymu po zo sta wa³a przez ca³y czas taka sama, od mo men tu roz -
po czê cia spa la nia, a¿ do chwi li, w któ rej nast¹pi³o roz go rze nie. Z po zy cji oso by
zna j duj¹cej siê na ko ry ta rzu, nie mo ¿ na za tem oce niæ, w któ rej fa zie zna j du je siê
po ¿ar. W sy tu a cji gdy po mie sz cze nia s¹ otwa r te, ani ma cja prze bie ga dwu e ta po -
wo. Na pocz¹tku dym uno si siê w gó r nej czê œci, na stê p nie po ja wia siê w stre fie
pod su fi to wej. Po zwa la to obse rwa to ro wi stwier dziæ, i¿ po ¿ar zna j du je siê w roz -
wi niê tej fa zie, jed nak na dal nie po sia da on mo¿liwoœci analizowania sytuacji. 

Ko le j nym aspe ktem by³ za siêg wi dzia l no œci w po mie sz cze niu. Cz¹ste cz ki
dymu za czy na³y kon cen tro waæ siê do pie ro pod czas spa la nia p³omie nio we go.
Pro ces ten po stê po wa³ p³yn nie, zmia ny by³y ³atwo do strze ga l ne. Rze czy wi sta od -
leg³oœæ wi dze nia ob ser wa to ra mala³a wraz z up³ywem cza su. Pod czas gdy za siêg
wi dzia l no œci wed³ug wska Ÿ ni ka sy mu la to ra wy no si³ 2 m, orien ta cja w prze strze ni 
stwa rza³a zna cz ne trud no œci. Spo sób, w jaki cz¹ste cz ki dymu utrud nia³y wi do cz -
noœæ, mo ¿ na uz naæ za akce pto wa l ny w wa run kach szko le nia prowadzonego na
symulatorze.
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Sy mu la cja nie od twa rza³a na to miast ta kich zja wisk, jak oko pce nia w oko li cy
drzwi wej œcio wych, de fo r ma cja po wie rz ch ni ma te ria³ów, prze pa le nie drzwi wej -
œcio wych. Pro gram wi zua li zo wa³ pod sta wo we zja wi ska za chodz¹ce pod czas po ¿a -
ru. Jed na k ¿e s¹ one na tyle zró¿ ni co wa ne i za le ¿ ne od wa run ków oto cze nia, i¿
spe³niaj¹ swoj¹ rolê w procesie dydaktycznym.

Pa ra me try po ¿a ru wy zna czo ne przez oba sy mu la to ry zna cz nie ró ¿ ni³y siê ju¿
od mo men tu roz po czê cia spa la nia. Pro gram FDS wy zna czy³ du¿e wy ¿sze tem pe -
ra tu ry po wie trza w pun ktach po mia ro wych. Po up³ywie 1 min 30 s tem pe ra tu ra
wy no si³a 300oC w od leg³oœci 2,5 m od og ni ska po ¿a ru w obu przy pa d kach (gdy
drzwi wyj œcio we by³y za mkniê te i otwa r te). Sy mu la tor wspo ma gaj¹cy do wo dze -
nie sza co wa³ wte dy tê wa r toœæ na nie co ponad 100oC. Nag³y skok tem pe ra tu ry
w przy pa d ku sy mu la to ra wspo ma gaj¹cego do wo dze nie do wa r to œci siê gaj¹cej
nie mal 500oC zwi¹zany by³ z wyst¹pie niem zja wi ska roz go rze nia. Wsze l kie pa ra -
me try wy zna czo ne przy po mo cy FDS œwia d czy³y o tym, i¿ czas po trze b ny do za -
pa le nia wszy stkich po wie rz ch ni palnych powinien byæ znacznie d³u¿szy. 

Za wa r toœæ tlen ku wê gla w po wie trzu re pre zen towa na by³a przez oba pro gra -
my w po sta ci cz¹ste czek CO przy pa daj¹cych na 1 mln cz¹ste czek po wie trza.
W tym przy pa d ku wa r to œci te trud no do sie bie od nieœæ. Sy mu la tor wspo ma -
gaj¹cy do wo dze nie do cza su 2 min, w od leg³oœci 2,5 m od og ni ska po ¿a ru, nie wy -
ka zy wa³ obe cno œci CO na wy so ko œci 1,8 m w ka ¿ dym z przy pa d ków. Pro gram
FDS, w przy pa d ku gdy drzwi po mie sz cze nia by³y za mkniê te, okre œli³ za wa r toœæ
CO w tej sa mej od leg³oœci na 1400 ppm. Tak du¿a roz bie ¿ noœæ w otrzy ma nych
wa r to œciach nie jest dopu sz cza l na. Za wa r toœæ tlen ku wê gla w po wie trzu by³a naj -
mniej zró¿ ni co wa na pod czas sy mu la cji w sy mu la to rze wspo ma gaj¹cym do wo -
dze nie. Jej ma ksy ma l na wa r toœæ wy nios³a nie co ponad 800 ppm w mo men cie roz -
po czê cia roz go rze nia. Do sta w ca sy mu la to ra za zna cza, ¿e mo del roz wo ju po ¿a ru
i roz prze strze nia nia siê dymu jest uproszczony [7] .

Stu dent pod czas szko le nia na sy mu la to rze wspo ma gaj¹cym do wo dze nie ob se -
r wu je w gó r nym rogu ekra nu re pre zen towa ne przez pro gram pa ra me try po ¿a ru.
Fun k cja ta za stê pu je rze czy wi ste od czu wa nie tem pe ra tu ry oraz ob se r wa cje wska -
zañ urz¹dzeñ po mia ro wych przez ra to w ni ka. Wa r to œci tem pe ra tu ry po wie trza
otrzy ma ne przy za sto so wa niu mo de lu opra co wa ne go przez Na ro do wy In sty tut
Stan dar dów i Te ch no lo gii Depa r ta men tu Han d lu Sta nów Zjed no czo nych s¹
zna cz nie wy ¿sze. Stu dent, pos³uguj¹c siê info r ma cja mi, ja kie zdo by³ pod czas ob -
se r wa cji i po mia rów, po dej mu je sto so w ne dzia³ania. Nie mal dwu kro t nie wy ¿sza
tem pe ra tu ra od czu wa na w oko li cy drzwi mo¿e znacz¹ca wp³yn¹æ na da l szy prze -
bieg akcji ratow niczo- gaœ ni czej. FDS ob li czy³ nie mal trzy kro t nie wy¿sz¹ tem pe -
ra tu rê powietrza w odleg³oœci 2,5 m od ogniska po¿aru. 
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Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej 

Ele ktry cz ne in sta la cje tym cza so we roz wi ja ne
w cza sie akcji ra to w ni czych rea li zo wa nych przez

jed no stki ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej

Temporary Electrical Wiring for Fire Rescue
Services during On-site Operations

Stre sz cze nie

Obo wi¹zuj¹ce wy ma ga nia w za kre sie tym cza so wych in sta la cji ele ktry cz nych
sto so wa nych przez jed no stki ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej po zo sta wiaj¹ wie le do
¿y cze nia. Zgod nie z obo wi¹zuj¹cymi za le ce nia roz wi ja na po win na byæ sieæ po lo wa 
w uk³ad zie za si la nia TN-S, któ ry, po mi mo swo ich za let, nie za wsze jest mo ¿ li wy do
re a li za cji w trud nym lub uz bro jo nym te re nie, po nie wa¿ wy ma ga uzie mia nia
pun ktu neu tra l ne go ge ne ra to ra. Ponad to w wa run kach zwa r cio wych, ja kie
gwa ran tu je ge ne ra tor ze spo³u pr¹do twó r cze go ,nie za wsze mo ¿ li we jest
za cho wa nie sku te cz nej ochro ny prze ciwpo ra¿e nio wej, co zgod nie ze sta ty sty ka mi
pro wa dzo ny mi przez PSP, prze ja wia siê w po sta ci wy pa d ków ra ¿e nia pr¹dem
ele ktry cz nym ra to w ni ków. W ar ty ku le zo sta nie przed sta wio ny pro sty i nie za wod ny 
spo sób pro je kto wa nia ele ktry cz nych po lo wych in sta la cji tymczasowych
rozwijanych podczas akcji ratowniczej.

S³owa klu czowe: dzia³ania ratownicze, tymczasowe instalacje elektryczne,
bezpieczeñstwo stra¿aków – ratowników

Summary

Cur rent re qu i re ments for te m po ra ry ele c tri cal wi ring? used by fire pro te c tion
en ti ties le a ve much to be de si red. Un der the re gu la tions in fo r ce, te m po ra ry
ea r t hing sy stem for field ac ti va tes sho uld be TN-S, which, de spi te ad van ta ges, might 
not be easy to set up in field con di tion, as the ne u tral po int of the ge ne ra tor sho uld
be ea r t hed. Mo re o ver, in shor t-ci r cu it con di tions, the ge ne ra tor might not
gu a ran tee ap pro pria te le vel of ele c tric shock pro te c tion. Ac cor ding to the sta ti stics



Wiele bu dyn ków, nie za le ¿ nie od prze zna cze nia, wy po sa ¿o nych jest w urz¹-
dze nia prze ciw po¿a ro we za si la ne pr¹dem ele ktry cz nym, któ rych ce lem jest m.in. 
wcze s ne wy kry cie po ¿a ru, jego szy b ka neu tra li za cja, za wia do mie nie o ko nie cz no -
œci ewa ku a cji. Nie jed no krot nie pod czas akcji ra to w ni czej za stê py stra ¿y po ¿a r nej
musz¹ wy ko rzy sty waæ mo bi l ne urz¹dze nia ele ktry cz ne sta no wi¹ce wy po sa ¿e nie
po ja z dów ga œ ni czych lub in nych po ja z dów zna j duj¹cych siê na wy po sa ¿e niu jed -
no stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej. W ta kim przy pa d ku do ich za si la nia wy ko -
rzy stu je siê ze spo³y pr¹do twó r cze zna j duj¹ce siê na wy po sa ¿e niu sa mo cho dów
ga œ ni czych i te ch ni cz nych. W zwi¹zku z po wy ¿szym, ra to w ni cy po przy by ciu na
mie j s ce zda rze nia staj¹ przed pro ble mem bu do wy tym cza so wej in sta la cji ele ktry -
cz nej (po lo wej sie ci ele ktroe nerge tycz nej), za si la nej z ge ne ra to ra ze spo³u pr¹do -
twó r cze go. W ta kim przy pa d ku wy ma ga nia do tycz¹ce jej bu do wy musz¹ prze wi -
dy waæ od po wie d nio do bra ne oprze wo do wa nie oraz sy stem ochro ny prze ciw po-
ra ¿e nio wej, któ ry w do wo l nych wa run kach te re no wych gwarantowa³ bêdzie
bezpieczn¹ eksploatacjê zasilanych z niej urz¹dzeñ elektrycznych.

Spo œród do stê p nych œro d ków ochro ny prze ciwpo ra¿e nio wej zde fi nio wa nych
w no r mie PN-HD 60364-4-41:2009 [4] wa run ki spe³niæ mo¿e je dy nie sieæ
ochron na wy ko na na w uk³ad zie za si la nia IU, któ ry nie zo sta³ zde fi nio wa ny ww.
no r mie. W tym mie j s cu na le ¿y nad mie niæ, ¿e uk³ad ten rów nie¿ nie zo sta³ zde fi -
nio wa ny w „no r mach wo j sko wych”, gdzie za si la nie w wa run kach po lo wych sta -
no wi zagadnienie powszechne.

No r my wo j sko we, mimo doœæ ostrych wy ma gañ, okre œlaj¹ wy ma ga nia do -
tycz¹ce za si la nia z za cho wa niem uzie mie nia pun ktu neu tra l ne go ge ne ra to ra oraz
uzie mia nia wie lo krot ne go ele men tów za si la nych z ge ne ra to ra ze spo³u pr¹do twó -
r cze go. W wa run kach wo j sko wej in fra stru ktu ry po lo wej po wszech nie wyko rzy -
sty wa ny jest uk³ad za si la nia TN-S (uk³ad za si la nia TN-C po wszech nie sto so wa -
ny w sie ciach ele ktroe nerge tycz nych nn, jest za bro nio ny do sto so wa nia
w in sta la cjach tym cza so wych), co zna j du je te ch ni cz ne uza sad nie nie oraz mo ¿ li -
wo œci cza so we i te re no we (brak uz bro je nia te re nu) na wy ko na nie uzie mie nia
o wa r to œci nie wiê kszej od 50 W1. Na to miast w przy pa d ku akcji ra to w ni czej, wy -
ma ga nie ta kie sta no wi³oby ra czej nie poro zu mie nie, z uwa gi na to, ¿e uzy ska nie
re zy stan cji uzie mie nia o ta kiej wa r to œci w trud nym te re nie mo¿e stwa rzaæ ol -
brzy mie trud no œci i wy ma gaæ zna cz ne go cza su, opó Ÿ niaj¹c tym sa mym roz po czê -
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of Sta te Fire Se r vi ce, the se are the ca u ses of ele c tric shock ac ci dents, in which
fi re men were ha r med. The ar ti c le pre sents si m p le and re lia b le way to de sign and
set up te m po ra ry ele c tri cal wi ring du ring fire re s cue ope ra tions.

Keywords: fire rescue operations, temporary electrical wiring, safety of firefighters

1  W prze pi sach krajo wych, no r ma N SEP-E 001 [11] okre œla wy móg 5 W. Od no si on siê jed nak do
in sta la cji sta cjo na r nych i nie mo¿e mieæ za sto so wa nia w in sta la cjach tym cza so wych. Po mo c ne w tym
za kre sie mog¹ byæ no r my nie mie c kie, opi sa ne w pu b li ka cji [3].



cie akcji. Szcze gó l ne trud no œci po ja wiaj¹ siê w te re nie uz bro jo nym albo z na wie -
rz ch ni¹ as fa l tow¹, gdzie zna le zie nie mie j s ca na po³o¿e nie uzio mu jest bar dzo
utru d nio ne. Po do b nie w przy pa d ku te re nu o bar dzo du ¿ej rezy sty w no œci grun tu
– wy ko na nie uzie mie nia o wy ma ga nej re zy stan cji wy ma ga cza su, przez co na le ¿y
kate go ry cz nie od rzu ciæ uk³ad za si la nia TN-S w wa run kach akcji ra to w ni czej,
gdzie ka ¿ da se kun da mo¿e de cy do waæ o jej po wo dze niu. Po do b nie nie przy da t ny
jest uk³ad IT, a uk³ad TT do za si la nia w wa run kach po lo wych nie zna j du je tech -
ni cz ne go uza sad nie nia. Na rys. 1 zo sta³y przed sta wio ne uk³ady za si la nia TN-S;
TT oraz uk³ad za si la nia IT wraz z oz na czo ny mi ob wo da mi pr¹dów zwa r cio wych.
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Rys. 1. Uk³ady za si la nia oraz ob wo dy pr¹dów zwa r cio wych a) TN-S; b) TT; c) IT
Ri – re zy stan cja, oraz Ci – po je mnoœæ wy stê puj¹ca po miê dzy ¿y³¹ prze wodz¹c¹ a zie mi¹

îród³o: opra co wa nie w³asne.



We wszy stkich tych uk³adach za si la nia nie zbêd ne jest uzie mie nie, któ re po -
wo du je sze reg pro ble mów wy ko na w czych, co wy mu sza ko nie cz noœæ zna le zie nia
pro stsze go roz wi¹za nia po zwa laj¹cego na nie mal naty ch mia sto we po da nie za si la -
nia po roz wi niê ciu po lo wej sie ci ele ktroe nerge tycz nej z za cho wa niem wsze l kich
ka no nów bez pie cze ñ stwa. Z po moc¹ przy cho dzi uk³ad za si la nia IU2 (I – czê œci
czyn ne izo lo wa ne; U – czê œci prze wodz¹ce po³¹czo ne z nie uzie mio nym prze wo -
dem wy rów na w czym PBU). Uk³ad ten nie jest ob jê ty nor ma li za cja krajow¹, a je -
go sto so wa nie nie jest po wszech ne. Sche mat ideo wo-b lo ko wy za si la nia tym cza -
so wej in sta la cji ele ktry cz nej wy ko na nej za si la nej przez ze spó³ pr¹do twó r czy
w uk³ad zie IU przed sta wio no na rys. 2.

Z uwa gi na brak krajo wych wy ma gañ w tym za kre sie, po mo c ne oka za³y siê
no r my nie mie c kie [1, 2]:
1. DIN 14686:2010-05 Feuerwehrwesen-Schaltschränkefür fest ein ge ba u te

Stro me rze u ger (Generatorsätze) ³ 12 kVA für den Ein satz Feurwe rwehr fa -
hrzu gen.

2. DIN 14686:2007-02 Feuer we hrwe sen- Fest ein ge ba u te Strome rzeu gerkle i ner
12 kVA für den Ein satz Feurwe rwehr fa hrzu gen. 

Na le ¿y zwró ciæ uwa gê, ¿e uk³ad IU ró ¿ ni siê od zna ne go po wszech nie uk³adu
za sa la nia IT tym, ¿e nie po sia da ¿ad ne go uzie mie nia. Czê œci czyn ne s¹ izo lo wa ne
od zie mi, a czê œci prze wodz¹ce do stê p ne, s¹ po³¹czo ne z nie uzie mio nym prze wo -
dem wy rów na w czym PBU.

W uk³ad zie tym, po do b nie jak w uk³ad zie za si la nia IT, wy stê pu je Uk³ad Kon -
tro li Sta nu Izo la cji (UKSI; ang. IMD – in su la tion mo ni to ring de vi ce, czy li
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Rys. 2. Sche mat po lo wej li nii ele ktroe nerge tycz nej wy ko na nej w uk³ad zie IU

îród³o: opra co wa nie w³asne.

2 Spo ty ka siê rów nie¿ okre œle nia:
– se pa ra cja ochron na (ob wo du wie lu od bio r ni ków) z urz¹dze niem UKSI dzia³aj¹cym na wy³¹cze nie
– sy stem prze wo dów wy rów na w czych PBU z uk³adem UKSI do moni to ro wa nia sta nu izo la cji.



urz¹dze nie do moni to ro wa nia sta nu izo la cji do zie mnej). UKSI3 kon tro lu je stan
izo la cji ca³ej in sta la cji tym cza so wej i ste ru je pod na piê cio wym wy³¹czni kiem,
któ ry po wo du je roz³¹cze nie za si la nia w przy pa d ku zmnie j sze nia siê re zy stan cji
izo la cji po ni ¿ej za da ne go pro gu. Musi on po sia daæ dwustopniowe nastawienie:
– pie r wszy próg uru cha miaj¹cy syg na li za cjê op tyczn¹ i aku styczn¹ w przy pa d ku

uzy ska nia przez za si lan¹ sieæ po low¹ re zy stan cji izo la cji o wa r to œci 150 W/V,
czy li po ja wie nia siê pr¹dów do zie mnych o wa r to œci oko³o 6 mA; w przy pa d ku
zdzia³ania syg na li za cji aku sty cz nej mo¿e ona zo staæ wy³¹czo na, pod czas gdy
syg na li za cja aku sty cz na po zo sta je na dal akty w na;

– dru gi próg po wo duj¹cy od³¹cze nie za si la nia od za si la nej sie ci po lo wej w przy -
pa d ku uzy ska nia przez za si lan¹ sieæ po low¹ re zy stan cji izo la cji o wa r to œci
100 W/V, czy li po ja wie nia siê pr¹dów do zie mnych o wa r to œci 10 mA, któ re sta -
no wi¹ ga œ ni cê samo uwo l nie nia siê w przy pa d ku ra ¿e nia. W tym przy pa d ku sa -
mo czyn ne wy³¹cze nie za si la nia po win no nast¹piæ w cza sie nie d³u¿ szym od 1 s.
W celu po rów na nia, na ry sun ku 3 przed sta wio no uk³ad za si la nia IT z przy³¹-

 czo ny mi ki l ko ma od bior ni ka mi. W prze ciw ie ñ stwie do uk³adu za si la nia IU ka ¿ -
dy od bio r nik po sia da uzie mie nie ochron ne, któ re ze wzglê dów bez pie cze ñ stwa
po win no zo staæ wy ko na ne jako zbio ro we, obe j muj¹ce wszy stkie od bio r ni ki za si -
la ne z tego sa me go Ÿród³a. Prze kszta³ce nie uk³adu IU w uk³ad IT po le ga na uzie -
mie niu prze wo du wy rów naw cze go PBU. Przed sta wio no to na rys. 5, gdzie za zna -
czo no dro gê przep³ywu pr¹du zwa r cio we go przy zwarciu podwójnym.
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Rys. 3. Sche mat za si la nia w uk³ad zie IT z wy ko rzy sta niem zbio ro we go uzie mie nia wszy stkich
od bio r ni ków

îród³o: opra co wa nie w³asne.

3  Zgod nie z norm¹ PN-HD 60364-7-704:2010P „In sta la cje ele ktry cz ne ni skie go na piê cia. Czêœæ
7-704. Wy ma ga nia do tycz¹ce spe cja l nych in sta la cji lub lo ka li za cji. In sta la cje na te re nie bu do wy lub
roz biór ki”, w ze spo³ach pr¹do twó r czych o mocy S £ 25 kVA mo ¿ na nie in sta lo waæ UKSI, z cze go ko -
rzy staj¹ pro du cen ci ze spo³ów pr¹do twó r czych. W celu zwiê ksze nia bez pie cze ñ stwa eks plo a ta cji, UKSI
na le ¿y in sta lo waæ w roz dzie l ni cy sta no wi¹cej ele ment ukom ple to wa nia in sta la cji tym cza so wej sta no -
wi¹cej wy po sa ¿e nie sa mo cho dów po ¿a r ni czych



Ze spó³ pr¹do twó r czy jest Ÿród³em „miêk kim”, któ re go im pe dan cja zwa r cio -
wa, w prze ciw ie ñ stwie do Sy ste mu Ele ktroe nerge tyczne go, ule ga zmia nom
w doœæ sze ro kich gra ni cach, uzy skuj¹c w sta nie pod prze j œcio wym zwa r cia wa r -
toœæ oko³o 10% zna mio no wej wa r to œci im pe dan cji zna mio no wej ge ne ra to ra

(okre œlo nej wzo rem Z
U

SnG
nG

nG

=
2

), w sta nie prze j œcio wym zwa r cia oko³o 30 – 40%

wa r to œci zna mio no wej ge ne ra to ra, a w sta nie usta lo nym zwa r cia 200 – 300% wa r -
to œci zna mio no wej ge ne ra to ra. Zmien noœæ im pe dan cji zwa r cio wej ge ne ra to ra
wy ni ka ze zmien no œci dro gi g³ów ne go stru mie nia mag nety cz ne go ge ne ra to ra, co
zo sta³o przed sta wio ne na rys. 4. Wi do cz na na rys. 4d, chwi lo wa sta bi li za cja im pe -
dan cji zwa r cio wej ge ne ra to ra jest wy ni kiem dzia³ania au to ma ty ki fo r so wa nia
wzbu dze nia, która ustaje po 10 s od chwili powstania zwarcia. 

ZnG – im pe dan cja zna mio no wa ge ne ra to ra; XnG – zna mio no wa re a ktan cja ge ne ra to ra 

Rys. 4. Zmien noœæ dro gi stru mie nia mag nety cz ne go w ge ne ra to rze w sta nie pod prze j œcio wym
zwa r cia (a), prze j œcio wym zwa r cia (b), usta lo nym zwa r cia (c) 

oraz zmien noœæ im pe dan cji i pr¹dów zwa r cio wych d)

îród³o: opra co wa no na pod sta wie [12].

Im pe dan cja ge ne ra to ra ze spo³u pr¹do twó r cze go w cza sie zwa r cia pod czas
dzia³ania au to ma ty ki fo r so wa nia mo¿e zo staæ wy ra ¿o na wzorem:

(1)

gdzie:
n – kro t noœæ pr¹du zna mio no we go ge ne ra to ra gwa ran to wa na przez pro du cen ta

pod czas zwaræ na za ci skach ge ne ra to ra przez 10 s (w no wo cze s nych ze -
spo³ach n = 3);

UnG – na piê cie zna mio no we ge ne ra to ra, w [kV];
SnG – moc zna mio no wa, po zo r na, ge ne ra to ra, w [MVA].
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Uwa ga !
Do ob li czeñ pra kty cz nych przy j mu je siê Zk1G = Xk1G z uwa gi na po mi ja l nie

ma³¹ wa r toœæ re zy stan cji ge ne ra to ra nn, sza co wan¹ jako 0,03 X nG´ .

Na to miast im pe dan cja trans for ma to ra SN/Nn, któ ra nie ule ga zmia nom
przez czas trwa nia zwa r cia mo¿e zo staæ okre œlo na wzo rem:

(2)

Po nie wa¿ na piê cie zwa r cia uk trans for ma to ra przy j mu je wa r toœæ 4,5% (w jed -
no stkach wzglêd nych 0,045) dla mocy S£400 kVA oraz 6% (w jed no stkach
wzglêd nych 0,06) dla trans for ma to rów o mocy S ³ 630 kVA, sto su nek im pe dan cji 
ge ne ra to ra (w cza sie 10 s, kie dy dzia³a au to ma ty ka fo r so wa nia wzbu dze nia) do
im pe dan cji trans for ma to ra wy nie sie odpowiednio:

Z Z
x n

S kVA

S kVAk G T

k
1

1 7 4 400

5 6 630
/

,

,
=

´
=

Û £

Û ³

ì
í
î

(3)

Za tem o tak¹ wzglêdn¹ wa r toœæ mnie j sze bêd¹ pr¹dy zwa r cio we przy za si la niu 
z ge ne ra to ra w sto sun ku do pr¹dów zwa r cio wych za si la nych przez trans fo r ma tor
SN/Nn o ta kiej sa mej mocy jak ge ne ra tor ze spo³u pr¹do twó r cze go, przy³¹czo ny
do sy ste mu ele ktroe nerge tyczne go. Ta kie si l ne ogra ni cze nie pr¹du zwa r cio we go
p³yn¹cego z ge ne ra to ra ze spo³u pr¹do twó r cze go wy ni ka z jego mocy zwa r cio wej,
któ ra jest nie po rów nywa nie mnie j sza od mocy zwa r cio wej sy ste mu
elektroenergetycznego. 

Za sto so wa nie uk³adu za si la nia IU po wo du je, ¿e przy po je dyn czym zwa r ciu
uk³ad za si la nia nie stwa rza za gro ¿e nia po ra ¿e niem pr¹dem ele ktry cz nym a pr¹d
zwa r cio wy nie po wo du je prze rwa nia do staw ene r gii do za si la nych odbiorników.

Pro ble my po ja wiaj¹ siê do pie ro przy pod wó j nym zwa r ciu. Do tycz¹ one sa mo -
czyn ne go wy³¹cze nia co naj mniej w jed nym ob wo dzie ob jê tym zwa r ciem. Na
rys. 5 przed sta wio no ob wód pr¹du zwa r cio we go dla zwaræ pod wó j nych w uk³ad -
zie za si la nia IT oraz uk³ad zie za si la nia IU.

Z ana li zy rys. 5, wy ni ka ¿e uzie mie nie prze wo du PBU nie ma ¿ad ne go
wp³ywu na prze bieg zwa r cia przy wyst¹pie niu zwa r cia pod wó j ne go.

W uk³ad zie za si la nia IT, do zie mie nie jed nej fazy sku t ku je po ja wia niem siê na
fa zach nie usz ko dzo nych na piê cia miê dzy fazo we go, co sym bo li cz nie przed sta -
wio no na rys. 6. Po do b nie w uk³ad zie za si la nia IU, w któ rym pun ktem od nie sie -
nia jest nie uzie mio ny prze wód PBU. Po ja wia³o bê dzie siê jed nak na piê cie UN,
któ re go we ktor uk³ada³ siê bê dzie w za le ¿ no œci od asy me trii obci¹¿e nia po szcze -
gó l nych faz. Sku t ko wa³o to bê dzie zmien no œci¹ wa r to œci na piêæ fa zo wych, któ re
w za le ¿ no œci od wa r to œci na piê cia UN oraz po³o¿e nia k¹to we go jego we kto ra, uzy -
ski wa³y bêd¹ ró¿e wa r to œci w sto sun ku do wa r to œci zna mio no wych (rys. 7). W ce -
lu za pe w nie nia pe³nego bez pie cze ñ stwa, izo la cja przy³¹cza nych od bio r ni ków do
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in sta la cji tym cza so wej musi po sia daæ izo la cje od po r ne na zwiê kszo ne wa r to œci
na piê cia do wa r to œci na piê cia miê dzy fazo we go. Dla uni k niê cia tego nie ko rzy -
stne go zja wi ska, op ty ma l nym jest sto so wa nie wy³¹cz nie od bio r ni ków trój fa zo -
wych sy me try cz nych.
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Rys. 5. Dro ga pr¹du zwa r cio we go w uk³ad zie za si la nia IT (a) oraz uk³ad zie za si la nia IU (b), przy
pod wó j nym zwa r ciu

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 6. Sku t ki do zie mie nia jed nej z faz
w uk³ad zie za si la nia IT

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 7. Zo bra zo wa nie zmien no œci na piêæ fa zo wych
przy asy me try cz nym za si la niu w uk³ad zie IU

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Po nie wa¿ w uk³ad zie IU, prze wód wy rów na w czy PBU ³¹czy wszy stkie za si la -
ne od bio r ni ki, przy pod wó j nym zwa r ciu, ob wód zwa r cia ³udz¹co przy po mi na
ob wód zwa r cia, jaki wy stê pu je w uk³ad zie za si la nia TN. Sto sun ko wo ³atwo mo ¿ -
na w tym przy pa d ku spe³niæ wa ru nek sa mo czyn ne go wy³¹cze nia w co naj mniej
w jed nym ob wo dzie objêtym zwarciem.

W uk³ad zie przed sta wio nym na rys. 2 to le ru je siê wyso koim pedan cyj ne
po³¹cze nie z zie mi¹ od bio r ni ków usta wia nych na zie mi, z uwa gi na nie isto t ny
wp³yw na wa run ki za si la nia oraz wa run ki ochro ny prze ciwpo ra¿e nio wej. Za le ca
siê, aby ze spó³ pr¹do twó r czy by³ wy ko na ny w II kla sie ochron no œci, po do b nie
jak od bio r ni ki przy³¹cza ne do roz wi ja nej in sta la cji tym cza so wej wy ko na nej
w uk³adzie zasilania IU.

Ka b le sta no wi¹ce ele ment po lo wej sie ci ele ktroe nerge tycz nej (in sta la cji tym -
cza so wej) roz wi ja nej w wa run kach akcji ratow niczo- gaœ ni czej lub akcji ra to w ni -
czej po win ny po sia daæ bu do wê co naj mniej tak¹ jak prze wo dy opo no we typu
H07RN-F o na piê ciu U0/U = 450/750 V, w któ rych opo na wy ko na na jest z nie -
zapa l ne go ka u czu ku neo pre no we go a ¿y³y prze wodz¹ce s¹ giê t kie. Zna cz nie le -
piej do tego celu na daj¹ siê prze wo dy gó r ni cze po sia daj¹ce opo nê ole jo o d porn¹
i jed no cze œ nie niepaln¹.

Z uwa gi na przy jêt¹ me to dy kê za si la nia za sad nym wy da je siê sto so wa nie prze -
wo dów spe³niaj¹cych przed sta wio ne wy ma ga nia, ale wy ko na nych w taki spo sób,
aby op lot bez po œred nio pod pow³ok¹ ze w nêtrzn¹ prze wo du sta no wi³ ¿y³ê PBU.

Przyk³ady bu do wy prze wo dów mo ¿ li wych do sto so wa nia w in sta la cjach tym -
cza so wych przed sta wio no na rys. 8. Naj ko rzy st niejsz¹ bu do wê, ze wzglê du na
wa run ki eks plo a ta cji, po sia da prze wód przed sta wio ny na rys. 8a, pod czas gdy
prze wód przed sta wio ny na rys. 8c jest po wszech nie do stê p ny na ryn ku. Bar dzo
isto t nym wa run kiem za cho wa nia bez pie cze ñ stwa jest za kaz sto so wa nia prze wo -
dów go³ych jako przewodu PBU.

Oka b lo wa nie sta no wi¹ce wy po sa ¿e nie sa mo cho du po¿a r ni cze go po win no byæ 
zdu b lo wa ne (je den ko m p let oprze wo do wa nia po wi nien sta no wiæ za pas go to wy
do u¿y cia w przy pa d ku usz ko dze nia za sta wu pod sta wo we go) ze wzglê dów zwiêk -
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Rys. 8. Przyk³ad bu do wy prze wo du sto so wa ne go do bu do wy po lo wych sie ci ele ktroe nerge tycz nych
sto so wa nych w jed no stkach ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej

îród³o: opra co wa nie w³asne.



szo nej nie za wod no œci, tak by mo ¿ li wa by³a wy mia na w przy pa d ku po sta nia usz -
ko dze nia w cza sie akcji ratow niczo- gaœ ni czej.

Oso b nym pro ble mem po zo staj¹ wy ma ga nia sta wia ne przy³¹cza nym od bio r -
ni kom ele ktry cz nym. Po win ny one byæ wy ko na ne w II kla sie ochron no œci i po -
sia daæ izo la cjê od porn¹ na chwi lo wy wzrost na piê cia po wo do wa ny asy me tri¹
obci¹¿eñ po szcze gó l nych faz.

W sk³ad ukom ple to wa nia po lo wej sie ci ele -
ktroe nerge tycz nej musz¹ wcho dziæ na stê -
puj¹ce ele men ty: ze spó³ pr¹do twó r czy nn
o mo cy do bra nej do mocy od bio r ni ków, dwa
ko m p le ty ka b li oraz roz dzie l ni ca wy ko na na
w II kla sie ochron no œci, do któ rej przy³¹cza ne
bêd¹ za si la ne od bio r ni ki. Prze wo dy po win ny
zna j do waæ siê na bê b nach z zain sta lowa ny mi
gnia z da mi umo¿ li wia ny mi przyt³acza nie
odbiorników (rys. 9). 

D³ugoœæ po je dyn czej li nii za si laj¹cej nie
po win na prze kra czaæ wa r to œci wy ni kaj¹cej
z wa r to œci dopu sz cza l nej pê t li ob wo du zwa r -
cio we go przy j mo wa nej jako R = 1,5 W [3].
D³ugoœæ tê mo ¿ na wy zna czyæ z po ni ¿ sze go
wzo ru:

l R S£ × ×
2

g (4)

gdzie:
g – kon du kty w noœæ ¿y³y prze wodz¹cej prze wo du za si laj¹cego , w [m/(W mm2 )],

dla mie dzi g=55;
S – prze krój ¿y³y prze wodz¹cej prze wo du za si laj¹cego, [mm2].

l S S£ × × = ×0 75 55 41 25, , (5)

D³ugoœæ bê dzie uza le ¿ nio na do prze kro ju prze wo du:
– przy S = 2,5 mm

2
 ; l = 100 m

– przy S = 4 mm
2
; l = 160 m

– przy S = 6 mm
2
; l = 240 m

Oprócz tego, przy do bo rze prze kro ju li nii za si laj¹cej, na le ¿y uw z glêd niæ wa ru -
nek spa d ku na piê cia okre œla ny na ogó l nych za sa dach, opi sa nych w no r mach
przed mio to wych oraz do stê p nych pu b li ka cjach z za kre su do bo ru prze wo dów
i ka b li [6].

Po nie wa¿ w po lo wych sie ciach ele ktroe nerge tycz nych sto so wa ne s¹ wy³¹cz -
nie prze wo dy i ka b le o ¿y³ach mie dzia nych i prze kro jach nie wiê kszych od
50 mm2, przy dopu sz cza l nym spa d ku na piê cia DUdop. = 5%, d³ugoœæ ob wo du na -
le ¿y wy zna czyæ z po ni ¿ szych wzorów:
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Rys. 9. Bê ben prze wo do wy sta no wi¹cy
jed no cze œ nie przed³u¿acz do

przy³¹cza nia rê cz nych od bio r ni ków
ene r gii ele ktry cz nej

îród³o: opra co wa nie w³asne.



– dla ob wo dów jed no fa zo wych: 

l
S U

P
f

£
× × ×

× ×

5

2 100

2g (6)

– dla ob wo dów trój fa zo wych:

l
S U

P
f

£
× × ×

×

5

100

2g (7)

gdzie:
P – moc czyn na przy³¹cza nych od bio r ni ków, w [W];
Un – na piê cie miê dzy prze wodo we, w [V];
Uf – na piê cie po miê dzy prze wo dem fa zo wym a prze wo dem ne u tra l nym, w [V].

Oce nê sa mo czyn ne go wy³¹cze nia zwaræ przy zwa r ciu pod wó j nym, zo bra zo -
wa nym na rys. 10 na le ¿y prze pro wa dziæ z wy ko rzy sta niem po ni ¿ szych wzo rów:

I
U

Z
I

k

s
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×

³0

2 '

(8)
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2
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(9)

Z R l
Sl

= =
×g

(10)

gdzie:
U0 – na piê cie po miê dzy prze wo dem fa zo wym a nie uzie mio nym prze wo dem wy -

rów na w czym PBU, w [V];
Z s

'  – im pe dan cja ob wo du zwa r cio we go (sym bo li cz nie przed sta wio na na rys. 8),
dla zwaræ pod wó j nych bez udzia³u zie mi, w [W];

Ia – pr¹d wy³¹czaj¹cy za si la nie przy naj mniej w jed nym ob wo dzie ob jê tym zwa r -
ciem pod wó j nym, gwa ran tuj¹cy sa mo czyn ne wy³¹cze nie w cza sie nie d³u¿ -
szym od okre œlo ne go w no r mie PN-HD 60364-4-41 [4];

Zk1G – im pe dan cja zwa r cio wa ge ne ra to ra dla zwaræ jed no fa zo wych w cza sie
dzia³ania au to ma ty ki fo r so wa nia wzbu dze nia, w[W];

UnG – na piê cie zna mio no we ge ne ra to ra, w [kV];
SnG – zna mio no wa moc po zo r na ge ne ra to ra, w [mVA];
n – kro t noœæ pr¹du zna mio no we go gwa ran to wa na przez pro du cen ta ze spo³u pod -

czas zwaræ na jego za ci skach, w [-];
l – d³ugoœæ ob wo du zwa r cio we go, w [m];
S – prze krój prze wo du, w [mm2];
g - kon du kty w noœæ prze wo du, w [m/(W×mm)];
Zl – im pe dan cja li nii za si laj¹cej na od cin ku ob jê tym zwa r ciem, w [W].
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W przy pa d ku nie sku te cz nej ochro ny prze ciwpo ra¿e nio wej rea li zo wa nej przez 
za bez pie cze nia wzro sto we pod czas zwaræ pod wó j nych, mo ¿ na za sto so waæ
wy³¹czni ki ró ¿ ni co wopr¹dowe, któ rych za sa dê dzia³ania przed sta wio no na
rys. 11.

Po nie wa¿ pr¹dy zwa r cio we za my kaj¹ siê w ob wo dzie zwa r cio wym, któ re go
ele men tem jest prze wód PBU, omi jaj¹cy przek³ad nik Fer ran tie go wy³¹czni ka ró -
¿ ni co wopr¹do we go, na le ¿y uz naæ, ¿e pod czas zwaræ pod wó j nych wa ru nek okre -
œlo ny wzo rem (11) zo sta nie spe³niony.

( ( , )I I I IL L L n1 2 3
0 5 1+ + ³ ¸ × D (11)

gdzie:

IL1; IL2; IL3 – pr¹dy fa zo we;

IN – pr¹d w prze wo dzie ne u tra l nym;

IDn – zna mio no wy pr¹d ró ¿ ni co wy.

Do bór prze wo dów sta no wi¹cych ukom ple to wa nie in sta la cji tym cza so wej na -
le ¿y re a li zo waæ zgod nie z wy ma ga nia mi no r my PN-IEC 60364-5-523: 2002 „In -
sta la cje ele ktry cz na w obie ktach bu do w la nych. Do bór i mon ta¿ wy po sa ¿e nia ele -
ktry cz ne go. Obci¹¿a l noœæ d³ugo trwa³a prze wo dów” [5].
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Rys. 10. Ob wód zwa r cia dla pr¹du zwa r cio we go przy zwa r ciu pod wó j nym (dro ga przep³ywu pr¹du
zwa r cio we go zo sta³a oz na czo na ko lo rem cze r wo nym)

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Na rys. 12 przed sta wio no przyk³ado wy sche mat za si la nia in sta la cji tym cza so -
wej bu do wa nej w cza sie akcji ra to w ni czej za si la nej z ge ne ra to ra ze spo³u pr¹do -
twó r cze go w uk³ad zie za si la nia IU.

Ana li za rys. 11 i rys. 12 po zwa la sfo r mu³owaæ wnio ski, z któ rych wy ni ka, ¿e
wy³¹czni ki ró ¿ ni co wopr¹dowe pod czas zwaræ pod wó j nych sta no wi¹ sku te cz ne
za bez pie cze nie prze ciwpo ra¿e nio we i wy³¹cz¹ co naj mniej je den z usz ko dzo nych
ob wo dów w cza sie zgod nym z wy ma ga nia mi no r my [4].
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Rys. 11. Za sa da dzia³ania wy³¹czni ka ró ¿ ni co wopr¹do we go i wa ru nek jego po pra wne go
fun kcjo no wa nia

îród³o: opra co wa no na pod sta wie [5].



Przyk³ad
Spra w dziæ wa run ki ochro ny prze ciwpo ra¿e nio wej rea li zo wa nej przez sa mo -

czyn ne wy³¹cze nie przy pod wó j nym zwa r ciu w in sta la cji tym cza so wej za si la nej
z ge ne ra to ra o mocy S = 16 kVA w uk³ad zie IU. D³ugoœæ ob wo du l = 100 m. Za -
bez pie cze nie S 302B16. Prze wód mie dzia ny o prze kro ju 6 mm2.

Wa ru nek sa mo czyn ne go wy³¹cze nia nie zo sta nie spe³nio ny. Ko nie cz ne jest
do bez pie cze nie za si la nych ob wo dów wy so ko czu³ymi wy³¹czni ka mi ró ¿ ni co -
wopr¹do wy mi lub za sto so wa nie ze spo lo ne go apa ra tu za wie raj¹cego wy³¹cznik
naddpr¹dowy z wy so ko czu³ym wy³¹czni kiem ró ¿ ni co wopr¹do wym. Ta kie roz -
wi¹za nie, ze wzglê du na ma³e wa r to œci pr¹dów zwa r cio wych za si la nych przez ge -
ne ra tor ze spo³u pr¹do twó r cze go, jest ko nie cz ne w celu za cho wa nia sku te cz nej
ochro ny od po ra ¿eñ przy podwójnym zwarciu.

Oso b nym, ale bar dzo wa ¿ nym pro blem jest ba da nie sta nu ochro ny prze -
ciwpo ra¿e nio wej w in sta la cjach tym cza so wych (tzw. po lo wych sie ciach ele ktroe -
nerge tycz nych sto so wa nych w jed no stkach ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej). Do eks -
plo a ta cji tych sie ci nie zbêd na jest oso ba prze szko lo na w za kre sie za si la nia
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Rys. 12. Przyk³ado wy sche mat za si la nia in sta la cji tym cza so wej roz wi ja nej pod czas aka cji
ratow niczo- gaœ ni czej (UKSI musi gwa ran to waæ po miar ci¹g³oœci prze wo du PBU)
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ele ktroe nerge tycz nych urz¹dzeñ po lo wych, któ ra po roz wi niê ciu tym cza so wej
in sta la cji po win na prze pro wa dziæ upro sz czon¹ pro ce du rê spra w dzaj¹c¹. Za kres
spra w dza nia powinien obejmowaæ:
– oglê dzi ny ze spo³u pr¹do twó r cze go,
– oglê dzi ny roz dzie l ni cy,
– stan po³¹czeñ sie ci oraz dzia³anie wy³¹czni ków ró ¿ ni co wopr¹do wych,  przez

uru cho mie nie te stu,
– spra w dze nie ci¹g³oœci prze wo du PBU.

Na le ¿y zwró ciæ uwa gê, ¿e spra w dze nie dzia³ania wy³¹czni ków ró ¿ ni co -
wopr¹do wych po win no byæ wy ko ny wa ne co dzien nie, po ob jê ciu s³u¿by przez
zmia nê dy ¿urn¹, co wi¹¿e siê z uru cho mie niem ze spo³u pr¹do twó r cze go. Po do b -
nie co dzien ne mu spra w dze niu pod le ga uk³ad kon tro li sta nu izo la cji (UKSI). Nie 
rza dziej ni¿ raz w mie si¹cu na le ¿y, z wy ko rzy sta niem te ste ra, prze pro wa dziæ po -
miar rze czy wi ste go pr¹du za dzia³ania wy³¹czni ków ró ¿ ni co wopr¹do wych. Na to -
miast co trzy mie si¹ce oso by wy kwa lifi kowa ne po win ny pro wa dziæ kontrolê
okresow¹ obejmuj¹c¹:
– po miar re zy stan cji izo la cji pr¹dni cy oraz prze wo dów czyn nych in sta la cji

wzglê dem, nie uzie mio ne go prze wo du PBU;
– po miar re zy stan cji urz¹dzeñ od bio r czych lub po miar rów no rzêd ny:

m pr¹du w prze wo dzie ochron nym dla od bio r ni ków I kla sy ochron no œci,
m pr¹du do ty ko we dla urz¹dzeñ od bio r czych w II kla sie ochron no œci;
m spra w dza nie ci¹g³oœci po³¹czeñ ochron nych oraz po miar re zy stan cji prze j -

œcia po miê dzy czê œcia mi prze wodz¹cymi do stê p ny mi jed no cze œ nie.
Wy ni ki kon tro li na le ¿y za pi sy waæ w dzien ni ku eks plo a ta cji po lo we go sprzê tu 

ele ktry cz ne go sta no wi¹cego wy po sa ¿e nie sa mo cho du po¿a r ni cze go.
W ta be li 1 zo sta³y przed sta wio ne dopu sz cza l ne wa r to œci pa ra me trów

urz¹dzeñ od bio r czych przy spra w dze niach od bio r czych i okre so wych, okre œlo ne
w nie mie c kiej no r mie DIN VDE 0701/0702 [3].

Ta be la 1. Gra ni cz ne dopu sz cza l ne wa r to œci pa ra me trów urz¹dzeñ od bio r czych przy spra w dze -
niach okre so wych wed³ug DIN VDE 0701/02702

Kla sa ochron no œci urz¹dze nia I II III

Re zy stan cja prze wo du ochron ne go [W] 0,31) – –

Re zy stan cja izo la cji [MW] 1,02) 3) 2 0,25

Pr¹d w prze wo dzie ochron nym [mA] 3,54) – –

Pr¹d do ty ko wy [mA] – 0,6 –

Do ty czy urz¹dzeñ kla sy ochron no œci I i II o na piê ciu zna mio no wym 230 V.

1) £ 0,3 W przy d³ugo œci do 5 m+0,1 W na ka ¿ de na stê p ne 7,5 m, ale ra zem nie wiê cej ni¿ 1 W.
2) Do pu sz cza siê 0,3 MW je ¿e li urz¹dze nie za wie ra ele men ty grze j ne.
3) Wy ma ga siê 2,0 MW w sto sun ku do dro b nych czê œci prze wodz¹cych do stê p nych, nie po³¹czo nych
z prze wo dem ochron nym PBU
4) Dla urz¹dzeñ z ele men ta mi grze j ny mi 1 mA/kW, ale nie wiê cej ni¿ 10 mA

îród³o: opra co wa no na pod sta wie [3].
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für den Ein satz Feurwe rwehr fa hrzu gen.

 [3] Mu sia³ E.: Ochro na prze ciwpo ra¿e nio wa w in sta la cjach za si la nych z ze spo³ów pr¹do -
twó r czych spali nowo-e lektry cz nych – inpe, nr 170-171, listo pad - gru dzieñ 2013 r.

 [4] PN-HD 60364-4-41: 2009: In sta la cje ele ktry cz ne ni skie go na piê cia. Czêœæ 4-41.
Ochro na dla za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa. Ochro na przed po ra ¿e niem ele ktry cz -
nym.

 [5] PN-IEC 60364-5-523: 2002: In sta la cje ele ktry cz na w obie ktach bu do w la nych. Do bór
i mon ta¿ wy po sa ¿e nia ele ktry cz ne go. Obci¹¿a l noœæ d³ugo trwa³a prze wo dów.

 [6] Wiatr J., Orze cho wski M.: Do bór prze wo dów i ka b li ele ktry cz nych ni skie go na piê cia,
DW MEDIUM, 2012.

 [7] Wiatr J., Ze spo³y pr¹do twó r cze w uk³adach za si la nia awa ry j ne go bu dyn ków. DW Me -
dium, 2010.

 [8] DIN VDE 0701-0702: 2008-06: Prüfung nach in stan dse t zung, Ändrung ele ktri s cher
Geräte Wie de r ha lung sprüfung ele ktri s cher Geräte.

 [9] PN-HD 60364-7-704: 2008: In sta la cje ele ktry cz ne ni skie go na piê cia. Czêœæ 7-704.
Wy ma ga nia do tycz¹ce spe cja l nych in sta la cji lub lo ka li za cji. In sta la cje na te re nie bu do -
wy i roz biór ki.

[10] PN-HD 60364-6: In sta la cje ele ktry cz ne ni skie go na piê cia. Czêœæ 6. Spra w dza nie.
[11] N SEP-E 001 Sie ci ele ktroe nerge tycz ne ni skie go na piê cia. Ochro na prze ciwpo ra¿e -

nio wa.
[12] Wiatr J., Orze cho wski M.: Po rad nik Pro je ktan ta Ele ktry ka. DW MEDIUM 2012, wy -

da nie V.
[13] PN-HD 60364-5-54: In sta la cje ele ktry cz ne w obie ktach bu do w la nych. Czêœæ 5-54.

Do bór i mon ta¿ wy po sa ¿e nia ele ktry cz ne go. Uzie mie nia, prze wo dy ochron ne i prze -
wo dy po³¹czeñ wy rów na w czych.

[14] PN-HD 60364-5-551:2003P: In sta la cje ele ktry cz ne ni skie go na piê cia. Do bór i mon -
ta¿ wy po sa ¿e nia ele ktry cz ne go. Ni sko na piê cio we ze spo³y pr¹do twó r cze.
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Wy dzia³ In ¿ynierii Be zpieczeñstwa Po ¿arowego

Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

Ba da nie wp³ywu wy po sa ¿e nia sa mo cho du
wê ¿o we go na sku te cz noœæ re a li za cji wa rian tów

ta kty cz nych pod czas dzia³añ ga œ ni czych1 

Stu dy of the Ef fect of Fire Hose Truck Equ i p ment
on the Ef fe c ti ve Imp le men ta tion of Ta c ti cal

Op tions Du ring Fire fi g h ting Ope ra tions

Stre sz cze nie

Po œród wie lu pro ble mów, ja kie Kie ruj¹cy Dzia³aniem Ra to w ni czym (KDR) musi
roz wi¹zaæ pod czas akcji ga œ ni czej i podj¹æ w tym ob sza rze po pra w ne de cy zje, jest
za opa trze nie wod ne. Oce niaj¹c sy tu a cjê po ¿a row¹ za stan¹ i prze wi dy wan¹ oraz
mo ¿ li wo œci si³ ra to w ni czych bêd¹cych na mie j s cu akcji, musi podj¹æ de cy zjê, ja kie
do da t ko we si³y i œro d ki s¹ nie zbêd ne, by sku te cz nie pro wa dziæ dzia³ania ga œ ni cze.
Sku te cz noœæ dzia³añ ga œ ni czych jest opa r ta na nie prze rwa nym do sta r cza niu do
mie j s ca po ¿a ru ta kiej ilo œci wody, któ ra jest prze wi dzia na wa rian tem ta kty cz nym
do lo ka li za cji i li k wi da cji tego po ¿a ru. KDR musi uzy skaæ in fo r ma cje do tycz¹c¹
cza su roz po czê cia na ta r cia ga œ ni cze go, czy li wie dzieæ, kie dy bê dzie dys po no wa³
oszacowan¹ iloœci¹ wody do jego przeprowadzenia.

Pod jê cie te ma tu ba da w cze go po ru szo ne go w tym ar ty ku le spo wo do wa ne by³o
ob se r wo wan¹ pra ktyk¹, ¿e w pod od dzia³ach Krajo we go Sy ste mu Ra to w ni czo-
-Ga œ ni cze go (KSGR), wy ko rzy sta nie sy ste mów pompo wo- wê ¿o wych dla do sta r cza -
nia wody do ce lów ga œ ni czych jest nie zna cz ne. Po mi mo mo ¿ li wo œci za dys pono wa -
nia sa mo cho dów wê ¿o wych, do mi nuj¹cym sy ste mem do sta r cza nia wody do po ¿a -
rów jest sy stem do wo ¿e nia. Sy stem do wo ¿e nia jest ma³o wy da j ny i za le ¿y od wie lu
zmien nych. Ana li za prze bie gu rze czy wi s tych dzia³añ ga œ ni czych, a szcze gó l nie per -
ma nen t ny brak ci¹g³oœci do sta r cza nia wody do ga sze nia w celu re a li za cji ob ra ne go
przez KDR wa rian tu ta kty cz ne go, jest wska zy wa na przez do wó d ców jako pod sta -

1 Ar ty ku³ zo sta³ przy go to wa ny w ra mach re a li za cji pro je ktu pt. Opty ma li za cja sa mo cho dów wê ¿o -
wych w celu pod nie sie nia efe kty w no œci ich wy ko rzy sta nia pod czas dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych,
Nr S/E-422/14/14/15.
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wo wa przy czy na nie po wo dze nia tych akcji. Prze pro wa dze nia sku te cz nej lo ka li za -
cji i li k wi da cji po ¿a ru (na ta r cia) jest nie mo ¿ li we, po nie wa¿ sto so wa ne s¹ ma³o efe k -
ty w ne wa rian ty do sta r cza nia wody. Do ty czy to szcze gó l nie po ¿a rów, któ rych sza -
co wa na wy da j noœæ wy ma ga na [Qw] dla prze pro wa dze nia sku te cz ne go na ta r cia jest
wiê ksza ni¿ 33,33 [dm3/s] (2000 [dm3/min]), a czas prze pro wa dze nia ta kie go na ta r -
cia bê dzie nie kró t szy ni¿ 60 [min]. S¹ to pa ra me try sza co wa ne me to da mi ope racy -
j ny mi i po win ny byæ tra kto wa ne jako pa ra me try mi ni ma l ne. W za kre sie bu do wy
op ty ma l nych sy ste mów za opa trze nia w wodê do ce lów ga œ ni czych Pol ska w ja skra -
wy spo sób od ró ¿ nia siê od przo duj¹cych w tym za kre sie kra jów Eu ro py. Zda niem
ze spo³u ba da w cze go po wo dem jest miê dzy in ny mi brak obie kty w nych kry te riów
do bo ru i wy bo ru do stê p nych roz wi¹zañ techni czno-or ganiza cyj nych do tycz¹cych
sa mo cho dów wê ¿o wych. Na taki wnio sek wska zu je ta k ¿e ró ¿ no rod noœæ ofe r ty
pro du cen tów do sta r czaj¹cych, w oce nie ze spo³u ba da w cze go, ma³o efe kty w nych
roz wi¹zañ techni czno-or ganiza cyj nych. Wie le roz wi¹zañ te ch ni cz nych sa mo cho -
dów wê ¿o wych wy stê pu je jed no stko wo, au to rsko, brak do strze ga l nej ewo lu cji wy -
ni kaj¹cej ze sto so wa nia spra w dzo nych roz wi¹zañ. W celu okre œle nia wska Ÿ ni ków
– kry te riów, ja ki mi po wi nien cha ra kte ryzo waæ siê sa mo chód wê ¿o wy, za sto so wa -
no ana li zê po rów nawcz¹. Za pro pono wa no kry te ria wy ni kaj¹ce bez po œred nio
z pro ce su po dej mo wa nia de cy zji KDR oraz pod sta wo wych za sad ta kty cz nych
szcze gó l nie za sa dy kie ro wa nia pod od dzia³em przez in stru kta¿.

S³owa klu czo we: sa mo chód wê ¿o wy, uk³ady po mpo wo- wê¿o we, za si la nie w wo-
dê, pod od dzia³ wspa r cia

Summary

Of fi cer on cha r ge in fire and re s cue ac tion, have the many de ci sion pro blems
that must be so l ved du ring fire fi g h ting, and take in the area of cor rect de ci sions is
wa ter sup p lies. Com man der as ses sing the si tu a tion they fo und the fire and the
ex pe c ted and the po ssi bi li ty of re s cue fo r ces that are on the sce ne of ac tion, must
de ci de what ad di tio nal fo r ces and re so u r ces are ne ces sa ry to ef fec ti ve ly car ry out
fire fi g h ting ope ra tions. The effe c ti ve ness of fire fi g h ting ope ra tions is ba sed on the
con ti nu o us pro vi ding to the fire that amo unt of wa ter that is pro vi ded ta c ti cal
op tion for lo ca tion and li qu i da tion of fire. Com man der must ob ta in in fo r ma tion
abo ut the start time of the at tack fire fi g h ting, which will have to know when the
esti ma ted amo unt of wa ter to the test. Ad op ting the the me of the re se arch was due
to the ob se r ved pra cti ce that the sub units Na tio nal Fire and Re s cue Sy stem slight is
the use of pum p - ho se sy stems for wa ter sup p ly for fire fi g h ting. De spi te the
po ssi bi li ty of di spo sing of fire hose truck do mi nant sy stem of wa ter sup p ly to the fire
is the sy stem of dri ving. The sy stem of dri ving is inef fi cient and de pen dent on many
va ria b les. The ana ly sis of the ac tu al fire ope ra tions, espe cial ly the per ma nent lack of 
con ti nu i ty of wa ter sup p ly to the fire in or der to re a li ze cho sen by com man der
ta c ti cal va riant is in di ca ted as the pri ma ry re a son for the fa i lu re of the se sha res.
Car ry out an ef fe c ti ve lo ca li za tion and li qu i da tion of fire (at tack) they can not be
used be ca u se they are not very ef fe c ti ve wa ter sup p ly op tions. This is par ticu la r ly



Wstêp

W opa r ciu o ana li zê ist niej¹cych roz wi¹zañ organi zacyjno -techni cz nych oraz
pro wa dzo ne æwi cze nia do œwia dcza l ne zwi¹zane z bu dow¹ uk³adów pompo wo--
 wê ¿o wych z wy ko rzy sta niem sa mo cho dów i kon te ne rów wê ¿o wych, do ko na no
ana li zy ró ¿ nych me tod i te ch nik spra wia nia uk³adów za si laj¹cych. Na pod sta wie
prze pro wa dzo nych ba dañ ze spó³ ba da w czy podj¹³ siê wy pra co wa nia stan dar dów
po stê po wa nia w za kre sie bu do wy uk³adów wê ¿o wych oraz stan dar dów wy po sa -
¿e nia samo cho dów i kon te ne rów wê ¿o wych.

Pod jê cie te ma tu ba da w cze go spo wo do wa ne by³o ob se r wo wan¹ pra ktyk¹, ¿e
w po dod dzia³ach KSRG nie zna cz ne jest wy ko rzy sta nie sy ste mów pompo wo- wê -
¿o wych do sta r czaj¹cych wodê do ce lów ga œ ni czych. Po mi mo wy po sa ¿e nia pod -
od dzia³ów w sa mo cho dy wê ¿o we, do mi nuj¹cym sy ste mem do sta r cza nia wody do 
po ¿a rów jest sy stem do wo ¿e nia. Jest on sy ste mem ma³o wy da j nym i za le ¿ nym od
wie lu zmien nych. Ana li za prze bie gu rze czy wi s tych dzia³añ ga œ ni czych, a szcze -
gó l nie per ma nen t ny brak ci¹g³oœci do sta r cza nia wody do ga sze nia w celu re a li za -
cji ob ra ne go przez KDR warian tu ta kty cz ne go, wska zy wa na przez do wó d ców
jako pod sta wo wa przyczyna  niepowodzenia tych akcji. 

1. Wy da j noœæ wy ma ga na sta no wisk ga œ ni czy

Prze pro wa dze nia sku te cz nej lo ka li za cji i li k wi da cji po ¿a ru (na ta r cia) jest nie -
mo ¿ li we, po nie wa¿ sto so wa ne wa rian ty do sta r cza nia wody s¹ ma³o efe kty w ne.
Do ty czy to szcze gó l nie po ¿a rów, któ rych sza co wa na wy da j noœæ wy ma ga na [Qw]
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fi res which the esti ma ted yield the re qu i red to be an ef fe c ti ve at tack is gre a ter than
33.33 [dm3/s] (2000 [dm3/min]) and the time to car ry out this at tack is not less than
60 [min]. The se pa ra me ters are esti ma ted ope ra ting me t hods and sho uld be
tre a ted as the mi ni mum pa ra me ters. In the con stru c tion of op ti mal sy stems of wa ter 
sup p ly for fire fi g h ting Po land glo rio u s ly it dif fers from le a ders in the field of
Eu ro pe an co un tries. Ac cor ding to the re se arch team, the re a son is, in ter alia, the
lack of ob je c ti ve cri te ria for the se le c tion and cho i ce of so lu tions ava i la b le te ch ni cal
and orga ni za tio nal me a su res con ce r ning fire hose truck. At the re qu est also
in di ca tes the va rie ty of of fers manu fa c tu rers, pro vi ding, in the opi nion of the
re se arch team, few ef fe c ti ve so lu tions to te ch ni cal and orga ni za tio nal. Many
te ch ni cal so lu tions fire hose truck oc curs indi vi du al ly, no dis cer na b le evo lu tion
re su l ting from the ap p li ca tion of best pra cti ces. In or der to iden ti fy indi cator s-
-cri te ria which sho uld have a truck se r pen ti ne ana ly sis was used for co m pa ri son.
Pro po sed cri te ria re su l ting 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 sy stem, wa ter sup p ly, sup port



dla przeprowa dze nia sku te cz ne go na ta r cia jest wiê ksza ni¿ 33,33 [dm3/s]
(2000 [dm3/min]), a czas prze pro wa dze nia ta kie go na ta r cia bê dzie nie kró t szy ni¿
60 [min]. Sche mat sk³ado wych ele men tów suma ry cz ne go za opa trze nia w wodê
po ka za no na rys. 1. S¹ to pa ra me try sza co wa ne me to da mi ope racy j ny mi i po win -
ny byæ tra kto wa ne jako mi ni ma l ne. 

W za kre sie bu do wy op ty ma l nych sy ste mów za opa trze nia w wodê do ce lów ga -
œ ni czych, Pol ska w ja skra wy spo sób od bie ga od in nych kra jów eu ro pe j skich. Pra -
wdo podo b nym po wo dem jest miê dzy in ny mi brak obie kty w nych kry te riów wy -
bo ru do stê p nych roz wi¹zañ techni czno-or ganiza cyj nych. Na taki wnio sek
wska zu je ta k ¿e ró ¿ no rod noœæ ofe r ty pro du cen tów, do sta r czaj¹cych czê sto ko -
szto w ne, ale w oce nie ze spo³u ba da w cze go, ma³o wy da j nych/efe kty w nych roz -
wi¹zañ. Wie le roz wi¹zañ te ch ni cz nych sa mo cho dów wê ¿o wych wy stê pu je jed no -
stko wo, au to rsko, brak do strze ga l nej ewo lu cji wy ni kaj¹cej ze sto so wa nia
spra w dzo nych roz wi¹zañ. W celu okre œle nia wska Ÿ ni ków/kry te riów, ja ki mi po -
wi nien cha ra kte ryzo waæ siê sa mo chód wê ¿o wy, za sto so wa no kry te ria, ja ki mi po -
wi nien pos³ugi waæ siê KDR, czy li wy ni kaj¹ce z za sa dy kie ro wa nia pod od dzia³em 
przez in stru kta¿ [4]. Za sa da ta ma cha ra kter szcze gó³owy i opie ra siê na prze ka za -
niu do re a li za cji za da nia sk³adaj¹cego siê z wie lu czyn no œci pro s tych. Sa mo chód
wê ¿o wy sta no wi czêœæ sk³adow¹ se kcji lub plu to nu wspa r cia. Do wó d ca ta kie go
pod od dzia³u, w celu re a li za cji po sta wio ne go przed nim za da nia, musi stwo rzyæ
plan przed siê w ziêæ i po trzeb techni czno-or ganiza tor skich. Naj³atwie j szym spo -
so bem sporz¹dze nia ta kie go pla nu jest odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania: 
l Co trze ba zro biæ?
l Kto ma to zro biæ?
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Rys. 1. Sche mat sk³ado wych ele men tów suma ry cz ne go za opa trze nia w wodê

îród³o: [5].



l Gdzie trze ba to zro biæ?
l Kie dy trze ba to zro biæ? (ko le j noœæ wy ko na nia pla no wa nych czyn no œci pro s -

tych)
l Ja ki mi na rzê dzia mi trze ba to zro biæ?
l Jak¹ te ch ni kê wy ko na nia za sto so waæ?

Pie r wsze py ta nie wy da je siê wiod¹ce i wy ni kaæ po win no z okre œle nia przez
KDR, w za mia rze ta kty cz nym, prze wi dy wa nej ilo œci wody po trze b nej do prze -
pro wa dze nia sku te cz nych dzia³añ zmie rzaj¹cych do li k wi da cji po ¿a ru. Ka l ku la -
cja po win na zmie rzaæ do po da nia sza co wa nej wa r to œci, a st¹d musz¹ wy ni kaæ roz -
wi¹za nia techni czno-or ganiza tor skie zwi¹zane z re a li zacj¹ za dañ za opa trze nia
w wo dê do ce lów gaœniczych [5, 2].

2. Iden ty fi ka cja celu za sto so wa nia sa mo cho dów wê ¿o wych

Do wy pra co wa nia wa rian tów ta kty cz nych re a li za cji za mia ru ta kty cz ne go nie -
zbêd ne jest usy stema tyzo wa nie za gad nieñ zwi¹za nych z or ga ni zacj¹ te re nu akcji
ra to w ni czej. Na ry sun ku 2 przed sta wio no or ga ni za cjê te re nu akcji pod czas
dzia³añ ga œ ni czych. Sa mo chód wê ¿o wy jest prze wi dzia ny do re a li za cji za dañ
w stre fie trans po rtu œro d ków ga œ ni czych. Sta no wi pod sta wê dzia³ania wyso kowy -
da j nych sy ste mów przet³acza nia i przepompowywania [3, 7].
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Rys. 2. Or ga ni za cja te re nu akcji ga œ ni czej

îród³o: [7].



3. Iden ty fi ka cja pa ra me trów takty czno- techni cz nych
sa mo cho du wê ¿o we go

Sa mo chód wê ¿o wy (kon te ner wê ¿o wy) jest prze zna czo ny do spra wia nia za si -
laj¹cych li nii wê ¿o wych pod czas przet³acza nia i prze pompo wy wa nia wody do ce -
lów ga œ ni czych i w dzia³aniach po po wo dzi. W Pol sce pod sta wo wym wy po sa ¿e -
niem sa mo cho du s¹ wê¿e t³ocz ne W110 o d³ugo œci 20 [m]. Po przez okre œle nie
mi ni ma l nej li cz by wê¿y t³ocz nych W110 na 150 sztuk okre œlo ny zo sta³ ma ksy -
ma l ny za siêg ta kty cz ny (wê ¿o wy) mo ¿ li we go do za sto so wa nia sy ste mu pompo -
wo-wê ¿o we go na 3000 [m]. Wy po sa ¿e nie do da t ko we po win no umo ¿ li wiæ po bór
wody ze Ÿró de³, mo ¿ li woœæ za mkniê cia przep³ywu i roz dzia³u wody, maga zy no -
wa nie wody, dwu kro t ne prze j œcie dwóch rów no leg³ych li nii za si laj¹cych przez
uli ce ob jê te ru chem dro go wym. Spra wia nie li nii wê ¿o wych po win no byæ mo ¿ li -
we pod czas ru chu po ja z du po ru szaj¹cego siê z prê d ko œci¹ nie mniejsz¹ ni¿
6 [km/h]. Li te ra tu ra przed mio tu wska zu je roz wi¹za nia te ch ni cz ne za sto so wa ne
w sa mo cho dach wê ¿o wych po zwa laj¹ce spra wiaæ li nie za si laj¹ce pod czas ja z dy
po ja z du po ru szaj¹cego siê z prê d ko œci¹ do 40 [km/h]2 [2].

4. Sy ste my prze wo ¿e nia wê¿y

Wê¿e po win ny zna j do waæ siê w spe cja l nych ³o¿ach: ko ry tach, pó³kach lub na
zwi jad³ach umo ¿ li wiaj¹cych jed no cze s ne uk³ada nie dwóch rów no leg³ych za si -
laj¹cych li nii wê ¿o wych. Opcjo na l nie zna ne s¹ roz wi¹za nia umo ¿ li wiaj¹ce jed no -
cze s ne u³o¿e nie trzech, a na wet czte rech rów no leg³ych li nii. Do bór sy ste mu
prze wo ¿e nia wê¿y ma œcis³y zwi¹zek/wp³yw na ta kty kê pod od dzia³ów. Spo sób
prze wo ¿e nia i przy go to wa nia do spra wia nia ma bez po œred ni wp³yw na czas spra -
wie nia uk³adu za si laj¹cego (rys. 3-5).
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Rys. 3. Spra wia nie li nii za si laj¹cej W110
z sa mo cho du wê ¿o we go wypo sa ¿o ne go

w zwi jad³a

  îród³o: fot. A. Ada m ski.

Rys. 4. Spra wia nie li nii za si laj¹cej W110
z im pro wizo wane go sa mo cho du wê ¿o we go

wypo sa ¿o ne go w ko ry to

  îród³o: fot. A. Ada m ski.
2  Spra wie nie li nii wê ¿o wej przy prê d ko œci prze ja z du 40 [km/h] The hose la y ing Sy stem

HYTRANS HRU HOSE Re co ve ry Unit.



5. Wy da j noœæ li nii za si laj¹cych

W opa r ciu o do œwia d cze nia prze pro wa dzo ne w Zak³ad zie Dzia³añ Ga œ ni czych 
(ZDG), w wa run kach po li go no wych uzy ska no wa r to œci wy da j no œci li nii wê ¿o -
wych W110 w za le ¿ no œci od dys tan su t³ocze nia wody dla usta lo nych pa ra me trów
po mpy t³ocz¹cej. Po mia ry wy ko ny wa no ko le j no dla dys tan sów 500, 1000, 1500,
2000, 2500 oraz 3000 [m]. Do bu do wy uk³adu pompo wo-wê ¿o we go wy ko rzy sta -
no au to po mpy ty po we, bêd¹ce na wy po sa ¿e niu JRG SGSP oraz mo to po m py
M16/8 i M80/8. Ba da ne by³y ró ¿ ne kon fi gu ra cje uk³adów za si laj¹cych w opa r ciu
o wê¿e W110. Zda niem ze spo³u ba da w cze go efe kty w ne wy ko rzy sta nie wê¿a
W110, w te re nie p³askim, na stê pu je na dys tan sie 500 [m] w za kre sie ci œ nie nia
t³ocze nia po mpy od 0,6 do 0,7 [MPa]. Wa r to œci wy da j no œci li nii wê ¿o wych wa haæ 
siê bêd¹ w za kre sie  od 2300 do 2500 [dm3/min] (od 38,33 do 41,66 [dm3/s]). 

Ta be la 1. Wy da j noœæ wod na li nii za si laj¹cych W110

Wy da j noœæ wod na li nii za si laj¹cych z wê¿y t³ocz nych W 110 [dm3/min]

dys tans Ci œ nie nie dys pozy cy j ne po mpy [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: opra co wa nie w³asne.
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Rys. 5. Spra wia nie li nii za si laj¹cej W110
z sa mo cho du wê ¿o we go wypo sa ¿o ne go

w pó³ki

îród³o: fot. A. Ada m ski.

Rys. 6. Spra wia nie li nii za si laj¹cej W110
z sa mo cho du wê ¿o we go wypo sa ¿o ne go

w ko ry ta pio no we

  îród³o: fot. KM PSP Gnie z no.



6. Za siêg ta kty cz ny

Opie raj¹c siê na z³o¿e niach ta kty cz nych, ¿e sa mo chód wê ¿o wy musi
wspó³pra co waæ bez po œred nio z mo to pomp¹ M80/8, któ ra jest wy po sa ¿o na w czte -
ry na sa dy t³ocz ne o œred ni cy 110 [mm], pod sta wo wy za siêg ta kty cz ny (wê ¿o wy)
mo¿e wy no siæ przyk³adowo:
l 3000 [m] sk³adaj¹cej siê z po je dyn czej li nii za si laj¹cej – prze wi dy wa na wy da j -

noœæ uk³adu wy no si od 950 do 1100 [dm
3
/min],

l 1500 [m] sk³adaj¹cej siê z dwóch rów no leg³ych li nii za si laj¹cych – prze wi dy -
wa na wy da j noœæ uk³adu wy no si od 2600 do 3300 [dm

3
/min],

l 1000 [m] sk³adaj¹cej siê z trzech rów no leg³ych li nii za si laj¹cych – prze wi dy -
wa na wy da j no œci uk³adu wy no si od 4950 do 5700 [dm

3
/min],

l 750 [m] sk³adaj¹cej siê z czte rech rów no leg³ych li nii za si laj¹cych – prze wi dy -
wa na wy da j no œci uk³adu wy no si od 5700 do 6600 [dm

3
/min].

Po wy ¿sze przyk³ady do tycz¹ nie wie l kie go ob sza ru wy ko rzy sta nia za si -
laj¹cych li nii W110. W za le ¿ no œci od wa run ków te re no wych da ne go ob sza ru
chro nio ne go, ist nie je wie le mo ¿ li wych do za sto so wa nia wa rian tów ta kty cz nych.
Wy da je siê uza sa d nio ne reko men do wa nie za sto so wa nia wê¿y t³ocz nych W110 na 
dys tan sach kró t szych, na wet 200 [m]. Ana li zuj¹c mo ¿ li wo œci takty czno- techni -
cz ne pod sta wo wych, œred nich sa mo cho dów ga œ ni czych ty po sze re gu GBA 2/20,
na le ¿y stwier dziæ, ¿e bez wiê ksze go pro ble mu sa mo cho dy te wspó³pra cuj¹ z wê -
¿a mi W110. Szcze gó l nie przy da t ne s¹ w sy ste mie przet³acza nia, je ¿e li wy ko rzy -
sta ne zo stan¹ jako po mpy po œred nie pod nosz¹ce ci œ nie nie t³oczenia wody na
dystansie oko³o 500 [m]. 

7. Spra wia nie uk³adu li nii za si laj¹cych

Spra wia nie li nii za si laj¹cych mo¿e od by waæ siê w dwóch kie run kach: od po -
¿a ru do Ÿród³a wody lub od Ÿród³a wody do po ¿a ru. Czas spra wia nia uk³adu za si -
laj¹cego sk³ada siê z na stê puj¹cych cza sów sk³ado wych: cza su spra wie nia po mpy
na sta no wi sku cze r pa nia, cza su spra wie nia pomp po œred nich, cza su spra wie nia
zak³ada nej li nii wê ¿o wej oraz cza su nape³nie nia wod¹ ca³ego uk³adu i osi¹gniê cia 
zak³ada ne go ci œ nie nia t³ocze nia. Ka¿d¹ li niê za si laj¹c¹ uk³adu na le ¿y za ko ñ czyæ
za wo rem lub roz dzie la czem, co w zna cz nym sto p niu po zwa la do sto so waæ siê do
po wstaj¹cego uk³adu ga œ ni cze go. W tym celu na le ¿y pre cy zy j nie okre œliæ, gdzie
bê dzie zna j do wa³a siê stre fa maga zy no wa nia i da l szej dys try bu cji do sta r czo nej
wody. Czas spra wie nia zak³ada nej li nii wê ¿o wej jest œci œle zwi¹zany ze spo so bem
u³o¿e nia wê¿y w sa mo cho dzie wê ¿o wym. Sa mo chód w stan dar dzie pod sta wo -
wym jest przy go to wa ny do spra wie nia dwóch rów no leg³ych od cin ków li nii za si -
laj¹cych w tym sa mym cza sie ope ra cy j nym. Spra wie nie trze cie go i czwa r te go od -
cin ka na tym sa mym dys tan sie wy ma ga uw z glêd nie nia do dat ko we go cza su
przeja zdu- spra wie nia. Czas po wsta nia do ce lo we go uk³adu bêdzie wyd³u¿ony
o ten czas. 
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Pod czas pro ce su ba da w cze go usta lo no œred nie cza sy wy ko na nia za dañ pod sta -
wo wych wchodz¹cych w sk³ad cza su spra wie nia uk³adu za si la nia. Wy ni ki po mia -
rów przed sta wio no w ta be li 2. 

Na ca³ko wi ty czas spra wie nia uk³adu za si laj¹cego TUSW wchodz¹ na stê puj¹ce
sk³ado we:
l Czas spra wie nia sta no wi ska cze r pa nia wody TSCW – dwóch ra to w ni ków spra -

wia³o sta no wi sko cze r pa nia wody, sk³adaj¹ce siê z dwóch li nii ssa w nych po
trzy od cin ki wê¿a ssa w ne go Ws-110 o d³ugo œci 2,5 [m] oraz mo to po m py
M80/8 (w na stê p nych pró bach sto so wa no dwie mo to po m py M16/8), ra to w ni -
cy po stê po wa li wg ogó l nie przy jê tych te ch nik spra wia nia li nii ssa w nych.
Uwz glê d nio no wy jêcie sprzê tu ze skry tek i usta wie nie mo to po m py M80/8
przy u¿y ciu sa mo cho du ga œ ni cze go, któ ry ho lo wa³ po mpê oraz zdjê cie mo to -
pomp M16/8 z sa mo cho du SCKw.

l Czas roz wi niê cia li nii wê ¿o wej na da nym dys tan sie TRL – wa riant A (WA) sa -
mo chód z bê b na mi œred nia prê d koœæ prze ja z do wa oko³o 2,5 [km/h] =
= 40 [m/min]; wa riant B (WB) sa mo chód z pó³kami œred nia prê d koœæ prze ja -
z do wa oko³o 6,0 [km/h] = 100 [m/min]; wa riant C (WC) sa mo chód z ko ry ta -
mi œred nia prê d koœæ prze ja z do wa oko³o 10 [km/h] = 166 [m/min], do
czyn no œci roz wi niê cia po trze ba kie ro w cê i dwóch ra to w ni ków bez po œred nio
nad zo ruj¹cych spra wia nie li nii za si laj¹cych.

l Czas spra wie nia sta no wi ska po œred nie go pra cy po mpy na przet³acza nie
(rys. 7) i prze pompo wy wa nie (rys. 8) TSPP, do tej czyn no œci wy sta r czy kie ro w -
ca obs³uguj¹cy sa mo chód ga œ ni czy (S) wy zna czo ny do tego za da nia (je ¿e li jest
sta no wi sko z mo to pom pa mi (M) to dwóch ra to w ni ków); do zba da nia uk³adu
na dys tan sie 1000 i 1500 [m] w 2 i 3 cy klu ba da w czym za sto so wa no po mpy po -
œred nie na dys tan sie 500 [m]; do zba da nia uk³adu na dys tan sie 2000 i 3000 [m]
w 4 i 5 cy klu ba da w czym za sto so wa no po mpy po œred nie na dys tan sie 1000 [m]
[3, 6].
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Rys. 7. Prze pompo wy wa nie z wy ko rzy sta niem
zbio r ni ka zew nê trz ne go

îród³o: fot. A. Ada m ski.

Rys. 8. Przet³acza nie przy po mo cy mo to po m py
M16/8

  îród³o: fot. A. Ada m ski.



l Czas nape³nie nia li nii wê ¿o wej wod¹ TNW , w celu uni k niê cia pê ka nia wê¿y za -
le ca siê wype³nie nie li nii wê ¿o wej wod¹ przy ci œ nie niu nie prze kra czaj¹cym
0,3 [MPa] œred nia wy da j noœæ nape³nia nia wê¿y dla M80/8 wy nios³a
2000 [dm

3
/min] dla ze sta wu dwóch mo to pomp M16/8 wy nios³a 1200 [dm

3
/min].

Ta be la 2. Ka l ku la cja cza sów spra wia nia sa mo cho dów wê ¿o wych

Cykl
ba dañ

Czas
spra wie nia

uk³adu
za si la j¹cego  

TUSW

Dys tans

Czas spra wie nia
sta no wi ska

cze r pa nia wody
TSCW

Czas roz wi niê cia li nii
wê ¿o wej na da nym

dys tan sie TRL

Czas spra wie nia
sta no wi ska

po œred nie go
pra cy po mpy na

przet³acza nie TSPP

Czas
nape³nie nia

li nii wê ¿o wej
wod¹ TNW

M80/8
2 szt.
M16/8

WA WB WC S M M80 M16

Lp. [min] [m] [min]

1a 25 500 7 – 14 – – 1 – 3 –

1b 16 500 7 – – 5 – 1 – 3 –

1c 14 500 7 – – – 3 1 – 3 –

1d 30 500 – 9 14 – – 2 – 5

1e 21 500 – 9 – 5 – 2 – 5

1f 19 500 – 9 – – 3 2 – 5

2a 40 1000 8 – 26 – – 1 – 5 –

2b 25 1000 8 – – 11 – 1 – 5 –

2c 20 1000 8 – – – 6 1 – 5 –

2d 47 1000 – 10 26 – – – 2 – 9

2e 32 1000 – 10 – 11 – – 2 – 9

2f 27 1000 – 10 – – 6 – 2 – 9

3a 56 1500 9 – 38 – – 1 – 8 –

3b 35 1500 9 – – 17 – 1 – 8 –

3c 28 1500 9 – – – 10 1 – 8 –

3d 65 1500 – 12 38 – – – 2 – 13

3e 44 1500 – 12 – 17 – – 2 – 13

3f 37 1500 – 12 – – 10 – 2 – 13

4a 71 2000 8 – 52 – – 1 – 10 –

4b 40 2000 8 – – 21 – 1 – 10 –

4c 31 2000 8 – – – 12 1 – 10 –

4d 81 2000 – 9 52 – – – 2 – 18

4e 50 2000 – 9 – 21 – – 2 – 18

4f 41 2000 – 9 – – 12 – 2 – 18

5a 103 3000 9 – 78 – – 1 – 15 –

5b 54 3000 9 – – 29 – 1 – 15 –

5c 43 3000 9 – – – 18 1 – 15 –

5d 116 3000 – 11 78 – – – 2 – 25

5e 67 3000 – 11 – 29 – – 2 – 25

5f 56 3000 – 11 – – 18 – 2 – 25

Wa r to œci sk³ado we cza su spra wie nia zo sta³y za okr¹glo ne do pe³nych wa r to œci minut

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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8. Po mpy

Z pun ktu wi dze nia ta kty ki pod od dzia³ów ga œ ni czych, wa run kiem ko nie cz -
nym spra w ne go dzia³ania sa mo cho du wê ¿o we go jest jego wspó³pra ca z pomp¹/
po mpa mi/mo to pomp¹ du ¿ej wy da j no œci. Mi ni ma l na wy da j no œci¹ dla ta kich
pomp po win na byæ nie mnie j sza ni¿ 3200 [dm3/min]. Z pun ktu wi dze nia prze -
pro wa dzo nych ba dañ z wy ko rzy sta niem pomp po ¿a r ni czych o wy da j no œci od
3200 do 8000 stwier dzo no, ¿e do obs³ugi sa mo cho du wê ¿o we go na le ¿y dys po no -
waæ po mpy o ³¹cznej wy da j no œci oko³o 8000 [dm3/min] M80/8. Wy po sa ¿e nie sa -
mo cho du wê ¿o we go po win no uw z glêd niaæ po bór wody z miejsc trud nodo stê p -
nych. Ba rak do stê pu dla pomp za mon to wa nych na sta³e na przy cze pach
i w sa mo cho dach ga œ ni czych wy mu sza za sto so wa nie pomp prze no œ nych. Pod sta -
wow¹ pomp¹ prze noœn¹ do wspó³pra cy z wê za mi t³ocz ny mi W110 jest mo to po m -
pa M16/8. Dziê ki ³atwo œci prze nie sie nia pomp w naj do god niej sze mie j s ce przy
Ÿró d le mo ¿ li we jest t³ocze nie wody z trud nodo stêp ne go mie j s ca do mie j s ca, gdzie 
ist niej¹ do god ne wa run ki do usta wie nia pomp na przy cze pach, sa mo cho dów ga œ -
ni czych czy zbio r ni ków do gro ma dze nia wody. (zbio r ni ki do gro ma dze nia wody
rów nie¿ w pun ktach po œred nich za sto so wa nych sy ste mów). Na wy po sa ¿e niu
wiê kszo œci sa mo cho dów ga œ ni czych zna j duj¹ siê prze no œ ne mo to po m py
p³ywaj¹ce M 8/1 i dziê ki nim mo ¿ na wy ko naæ za da nie po bo ru wody z miejsc
trud nodo stê p nych. Mo ¿ na na wet stwier dziæ, ¿e ich ³atwoœæ obs³ugi i nie za wod -
noœæ w dzia³aniach spowodowa³y ich powszechne zastosowanie. 

W szcze gó l nych przy pa d kach za stê puj¹ kla sy cz ne za sy sa nie wê za mi ssa w -
ny mi. Ogra ni cze niem jest nie wie l kie ci œ nie nie no mi na l ne tych pomp dla te go
wska za ne jest dys po no waæ ich wiêksz¹ li cz bê do spra wie nia sta no wi ska po bo ru
wody o wy da j no œci wy ni kaj¹cej z ob ra ne go wa rian tu ta kty cz ne go. W za le ¿ no œci 
od cha ra kte ry styki roz po zna ne go alte rna tyw ne go Ÿród³a wody, cie ku lub zbio r -
ni ka, w ce lu zast¹pie nia kla sy cz ne go za sy sa nia sto su je siê kli ka pomp
p³ywaj¹cych. Nie zbêd nym jest dla opra co wa nia wa rian tu ta kty cz ne go za si la nia
dys po no waæ (znaæ) chara ktery sty ka mi wszy stkich pomp pra cuj¹cych w uk³ad -
zie za si laj¹cym. Roz wi¹za niem wyda j nie j szym jest za sto so wa nie mo to pomp
M16/8, ale one nie sta no wi¹ eta to we go wy po sa ¿e nia sa mo cho dów ga œ ni czych.
Naj czê œciej prze cho wy wa ne s¹ w JRG i dys po no wa ne w ko le j nych rzu tach ope -
ra cy j nych lub w ogó le. 

9. Ar ma tu ra wod na

Do zbu do wa nia za si laj¹cych li nii wê ¿o wych, szcze gó l nie na dys tan sach po wy -
¿ej 200 [m], nie zbêd ne jest po sia da nie ar ma tu ry wod nej o pa ra me trach do sto so -
wa nych do wê¿y t³ocz nych W110. Pod sta wo wym sprzê tem jest roz dzie lacz
110-75/110-/75 (A-B/A/B) przed sta wio nym na rys. 9. Roz dzie lacz jest po trze b ny
do za ko ñ cze nia li nii wê ¿o wej i u³atwie nie dys try bu cji do sta r czo nej wody do ró ¿ -
nych od bio r ców. Wa ¿ nym ele men tem jest rów nie¿ za wór prze lo to wy 110/110
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(rys. 10), któ ry u³atwia bu do wê uk³adu za si laj¹cego w przy pa d ku ko nie cz no œci
spra wia nia pomp po œred nich pod nosz¹cych ciœnienie t³oczonej wody. 

     10. Sprzêt po mo c ni czy

Do pod sta wo wych sprzê tów tej grup na le¿¹ mo stki/pla t fo r my prze ja z do we
(rys. 11), za ci ski do wê¿y (rys. 12) oraz zbio r ni ki do maga zy no wa nia i roz dzia³u
wody (rys 13). Wy po sa ¿e nie po ja z du wê ¿o we go w zbio r nik prze no œ ny o po je -
mno œci 3000 dm3 jest nie wy sta r czaj¹cy do or ga ni za cji sku te cz ne go za opa trze nia
wod ne go. Jest on wyko rzy sty wa ny w ka ¿ dym sy ste mie do sta r cza nia wody na
du¿e od leg³oœci. Za sto so wa nie sk³ada ne go zbio r ni ka prze no œ ne go o mi ni ma l nej
³¹cznej po je mno œci 10000 dm3 jest nie zbêd ne w celu spra w ne go organizowania
zaopatrzenia wodnego.
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Rys. 9 Roz dzie lacz 111-75/110/75
pod sta wo wy sk³ad nik ar ma tu ry 

îród³o: fot. A. Ada m ski.

Rys. 10 Roz dzie lacz 111-75/75/75  oraz 
za wór 110-110 

îród³o: fot. A. Ada m ski.

Rys. 11. Mo stki prze ja z do we
do wê¿y W110 

îród³o: fot. A. Ada m ski.

Rys. 12. Za ci ski do wê¿y W110 

îród³o: fot. A. Ada m ski.



11. Iden ty fi ka cja wy po sa ¿e nia sa mo cho dów
wê ¿o wych/kon te ne rów wê ¿o wych

W ta be li 3 przed sta wio no wy po sa ¿e nie, uz na ne przez au to rów za op ty ma l ne,
do fun kcjo no wa nia sa mo cho du wê ¿o we go, w ró ¿ nych wa run kach te re no wych,
ja kie mo¿e na po tkaæ, do cie raj¹c na mie j s ce pro wa dze nia dzia³añ. Sa mo chód wê -
¿o wy po wi nien wcho dziæ w sk³ad se kcji po mpo wo- wê¿o wej. Dru gim za stê pem
w se kcji po wi nien byæ sa mo chód ga œ ni czy ty po sze re gu GCBA 8/50 po sia daj¹cy
mo ¿ li woœæ ho lo wa nia za sob¹ mo to po m py du¿ej wydajnoœci.

Ta be la 3. Wy po sa ¿e nie eta to we sa mo cho du wê ¿o we go wg ze spo³u au to rskie go

Lp. Na zwa wy po sa ¿e nia J.m.

1 2 3 4

Gru pa 1 – wy po sa ¿e nie indy widu a l ne i œro d ki ochro ny indy widu a l nej

1. Ka lo sze do bro dze nia wy so kie (spod nie wo de ry) para 3

Gru pa 2 – po mpy po ¿a r ni cze

2. Mo to po m pa p³ywaj¹ca  MP 8/1 – prze no œ na szt. 4

3. Mo to po m pa M16/8 – prze no œ na szt. 2

Gru pa 3 – ar ma tu ra i osprzêt po ¿a r ni czy

4. Po ¿a r ni czy w¹¿ t³ocz ny W-110-20-£A szt. 200

5. Po ¿a r ni czy w¹¿ t³ocz ny W-75-20-£A szt. 20

6. Po ¿a r ni czy w¹¿ ssa w ny Ws 2500 szt. 8

7. Prze³¹cznik 110/75 szt. 4

8. Zbie racz 2x75/110 szt. 4

9. Roz dzie lacz 110/75-75-75 (A/BBB) szt. 4

10. Roz dzie lacz 110/75-110-75 (A/BAB)  szt. 4

11. Za wór ku lo wy 110/110 szt. 4

12. Klucz do ³¹czni ków szt. 20

13. Lin ka ra to w ni cza 20 m szt. 2
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Rys. 13 Zbio r ni ki ma ga zy no we na wodê

îród³o: fot. A. Ada m ski.



Lp. Na zwa wy po sa ¿e nia J.m.

1 2 3 4

14. P³ywak szt. 2

15. Smok ssa w ny pro sty szt. 2

16. Smok ssa w ny sko œ ny szt. 2

17. Kosz smo ka ssa w ne go szt. 2

18. Mo stek prze ja z do wy do wê¿y 110 szt. 12

19. Mo stek prze ja z do wy do wê¿y 75 szt. 8

Gru pa 5 – na rzê dzia ra to w ni cze, po mo c ni cze i osprzêt dla stra ¿y po¿arnej

18. Pi³a spa li no wa do dre w na szt. 1

19. To pór ciê ¿ ki szt. 1

20. Szpa del sa pe r ski szt. 1

21. £opa ta szt. 1

22. Bo sak ciê ¿ ki szt. 1

23. Sie kie ra szt. 1

Gru pa 8 – sprzêt oœwie t le nio wy, syg nali zacy j ny i ³¹czno œci

24. Trójk¹t ostrze ga w czy szt. 4

25. Zna ki dro go we ostrze ga w cze kpl. 2

26. Ta œma ostrze ga w cza 100 mb szt. 1

27. Ka mi ze l ka od bla sko wa szt. 6

28. Li zak syg nali zacy j ny szt. 3

29. La tar ka z ³ado wark¹ szt. 3

30. Re fle ktor rê cz ny lub pogo rze li sko wy szt. 1

31. Agre gat pr¹do twó r czy kpl. 1

32. Urz¹dze nia ³¹czno œci bez prze wo do wej szt. 3

Gru pa 10 – osprzêt po mo c ni czy

33. Klin pod ko³a szt. 4

34. Opa ski na pra wcze do wê¿a kpl. 2

35. Za cisk œru bo wy do blo ko wa nia wyp³ywu wody z wê¿y szt. 8

36. Wor ki poli pro pyle no we szt. 20

37 My j ka do wê¿y W 110-W75 szt. 2

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Wnio ski

Po prze pro wa dze niu ana li zy roz wi¹zañ te ch ni cz nych oraz wy po sa ¿e nia sa mo -
cho dów wê ¿o wych sto so wa nych w Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, na su wa siê wie le
spo strze ¿eñ do tycz¹cych roz pa try wane go te ma tu. Sa mo chód wê ¿o wy to sa mo -
chód wspa r cia dzia³añ ga œ ni czych i po wo dzio wych. Za da niem za stê pu wypo sa ¿o -
ne go w sa mo chód wê ¿o wy jest bu do wa li nii wê ¿o wych o ma ksy ma l nej wy da j no -
œci na zak³ada nym, wa rian tem ta kty cz nym, dys tan sie. Klu czo wym jest, aby
sa mo chód ten by³ pra wid³owo wy po sa ¿o ny, a jego za³oga sa mo dzie l nie lub z nie -
wie l kim wspa r ciem oso bo wym by³a w sta nie zre a li zo waæ postawione przed mim
zadanie.
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 1. Ze wzglê du na brak kom p le kso wych wy ty cz nych do tycz¹cych wy po sa ¿e nia
sa mo cho dów wê ¿o wych, po ja z dy sto so wa ne w pol skich jed no stkach ochro ny
prze ciwpo ¿a ro wej znacz¹co ró ¿ ni¹ siê pod tym wzglê dem. Wy po sa ¿e nie do -
sto so wa ne jest we dle uz na nia u¿ytkowników.

 2. Sa mo cho dy wê ¿o we przez swo je wy po sa ¿e nie po win ny byæ za stê pa mi samo -
dzie l ny mi, wa ru nek ten bê dzie spe³nio ny przez mie dzy in ny mi mo ¿ li woœæ ho -
lo wa nia za sa mo cho dem wê ¿o wym po mpy wy so kiej wy da j no œci.

 3. Dope³nie niem se kcji po mpo wo- wê¿o wej jest sa mo chód ty po sze re gu
GCBA8/50 z mo ¿ li wo œci¹ ho lo wa nia po mpy wy so kiej wy da j no œci.  

 4. W celu pod nie sie nia spra w no œci pod od dzia³u pod czas bu do wy sy ste mów
pompo wo- wê ¿o wych na le ¿y prze wi dy waæ wspó³pra cê se kcji po mpo wo- wê¿o -
wej z sa mo cho dem ga œ ni czym z ob sad¹ co naj mniej czte rech ra to w ni ków. 

 5. W celu uw z glêd nie nia pro pono wa ne go wy po sa ¿e nia na le ¿y roz wa ¿yæ sto so wa -
nie po dzia³u prze strze ni ³adun ko wej na dwie stre fy: ? prze strze ni prze zna czo -
ne na trans port wê¿y t³ocz nych, a ? prze strze ni na trans port po zo sta³ego
wy po sa ¿e nia. 

 6. Ko le j nym wa ¿ nym ele men tem, o któ rym w wie lu ana li zo wa nych przy pa d -
kach za po mnia no jest wy po sa ¿e nie sa mo cho du w od po wied ni¹ li cz bê mo -
stków prze ja z do wych os³aniaj¹cych wê¿e W-110. Pod czas pro wa dze nia
dzia³añ szcze gó l nie w mia stach, gdzie ko nie cz ne jest roz wi niê cie li nii wê ¿o -
wych w po przek, czê sto nie jed nej je z d ni, sta je siê nie mo ¿ li we lub po wo du je za -
trzy ma nie ru chu po ja z dów na wie le go dzin.

 7. Ana li za cza sów spra wie nia li nii za si laj¹cych oraz ca³ych uk³adów za si laj¹cych
po zwa la stwier dziæ, ¿e naj spraw nie j szym sy ste mem prze wo ¿e nia wê¿y i szy b -
kie go ich roz wi niê cia jest sy stem ko ry to wy.

 8.  Wy pra co wa nie stan dar du wy po sa ¿e nia sa mo cho dów wê ¿o wych wy da je siê
nie zbêd ne, gdy¿ w obe cnej kon fi gu ra cji sa mo cho dy te przy sto so wa ne s¹ je dy -
nie do trans po rtu wê¿y t³ocz nych oraz czê sto lo so we go aso r ty men tu, któ ry bez 
wspa r cia do da t ko wych pod od dzia³ów nie po zwa la na wy ko na nie za da nia ja -
kim jest zor gani zo wa nie za opa trze nia wod ne go. Po da ne roz wi¹za nia po win ny
byæ uz na ne za mi ni mum, do któ re go na le ¿a³oby do sto so waæ wy po sa ¿e nie sa -
mo cho dów wê ¿o wych, zo sta wiaj¹c jed nak mo ¿ li woœæ wdra ¿a nia w³as nych
roz wi¹zañ i udo god nieñ uspra w niaj¹cych sy stem do sta r cza nia wody.

 9. Za³oga sa mo cho du wê ¿o we go po win no sta no wiæ trzech ra to w ni ków.
10. W celu pod nie sie nia bez pie cze ñ stwa dzia³añ ko nie cz ne jest za sto so wa nie sy -

ste mu ryn no we go do spra wia nia li nii wê ¿o wych oraz sy ste mu auto maty cz ne -
go zwi ja nia i uk³ada nia. Tego typu roz wi¹za nia s¹ stan dar do we w Europie.

11. Prze pro wa dzo ne ba da nia po twier dzi³y mo ¿ li woœæ wy ko rzy sta nia mo to pomp
M16/8 do przet³acza nia wody wê ¿a mi W110. Wa r to to od nieœæ do eko nomi cz -
ne go czyn ni ka koszt za ku pu mo to po m py M80/8 to oko³o 400 000 PLN, na to -
miast koszt za ku pu mo to po m py kla sy M16/8 waha siê w gra ni cach 30 000 do
60 000 z³. Za cenê jed nej M80/8 mo ¿ na za ku piæ 13 mo to pomp ta ñ szych lub
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6 dro ¿ szych. £¹czna wy da j noœæ 13 mo to pomp M16/8 wy no si 20 800
[dm3/min], a 6 mo to pomp M16/8 wy no si 9600 [dm3/min]. 

12. £¹cze nie pomp mnie j szej wy da j no œci np. M16/8 w ze sta wy po mpo we po win -
no byæ stan dar dem po stê po wa nia ta kty cz ne go np. dwie po mpy M16/8, wê¿e
t³ocz ne W75, zbie racz, li nia za si laj¹ca z wê¿y t³ocz nych W110 o ³¹cznej d³ugo -
œci 500 [m] i ³atwo prze wi dzieæ, ¿e wy da j noœæ ta kie go uk³adu, przy wy so ko œci
ssa nia nie wiê kszej ni¿ 1,5 [m], wy no siæ bê dzie oko³o 2500 [dm3/min]. Do re -
fle ksji po zo sta je: ko sztów za ku pu jed no stko we go, zu ¿y cia pa li wa, do stê p no œci
(ka ¿ da JRG musi mieæ tak¹ po mpê cho æ by do prze pro wa dze nia co ro cz nych
za wo dów w spo r cie po ¿a r ni czym), ³atwo œci prze mie sz cza nia w trudnych
warunkach.

Prze pro wa dzo ne ba da nia po zwa laj¹ na oce nê sta nu fa kty cz ne go, jed no cze œ nie 
wy ni kiem jest go to wy pro dukt w po sta ci zbio ru roz wi¹zañ organi zacyjno -sprzê -
to wych po pra wiaj¹cy szy b koœæ, spra w noœæ i bez pie cze ñ stwo dzia³añ. Wy pra co -
wa na kon ce p cja wy po sa ¿e nia po¿a r ni cze go sa mo cho du wê ¿o we go po zwa la na
uka za nie do brej pra kty ki sze r sze mu gro nu od bio r ców. W re zu l ta cie prze pro wa -
dzo nych ba dañ i wy pra co wa nych wnio sków pro gno zu je siê wdro ¿e nie roz wi¹zañ 
po pra wiaj¹cych po ¿a r ni czy wa r sztat pra cy w spra w nym bu do wa niu wy da j nych,
wê ¿o wych uk³adów zaopatrzenia wodnego.
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Pawe³ KRÓ T KI

promo tor: m³. bryg. dr in¿. Jacek Chrzêstek

Ana li za sy ste mów ³¹czno œci fun kcjo nuj¹cych
na te re nie Ko men dy Mie j skiej Pa ñ stwo wej Stra ¿y
Po ¿a r nej w Ja strzê biu-Zdro ju z uw z glêd nie niem

Spe cjali sty cz nej Gru py
Po szu kiwa w czo-Ra to w ni czej

Ce lem ni nie j szej pra cy by³a iden ty fi ka cja czyn ni ków maj¹cych za sad ni czy
wp³yw na or ga ni za cjê i fun kcjo no wa nie sy ste mu ³¹czno œci na te re nie Ko men dy
Mie j skiej Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej w Ja strzê biu-Z dro ju. Szcze góln¹ uwa gê
po œwiê co no ta k ¿e Spe cjali sty cz nej Gru pie Poszuki wawczo- Ratow ni czej, któ ra
sta no wi isto t ny ele ment w bu do wie sy ste mu bez pie cze ñ stwa nie ty l ko na te re nie
mia sta, ale ta k ¿e wo je wó dz twa, a nawet ca³ego kraju.

Przy jê tym do roz wi¹za nia w pra cy pro ble mem ba da w czym by³o wy pra co wa -
nie kon ce pcji uspra w niaj¹cej fun kcjo no wa nie ana lizo wa ne go sy ste mu ³¹czno œci.
Pod uwa gê wziê to aktu a l nie ofe ro wa ne przez pro du cen tów sprzê tu roz wi¹za nia
i ich mo ¿ li wo œci oraz ist niej¹c¹ ju¿ na te re nie Ja strzê bia-Z dro ju in fra stru ktu rê,
mog¹c¹ mieæ re a l ny wp³yw na mode r ni za cjê i prze bu do wê systemu ³¹cznoœci.

îród³em in fo r ma cji po trze b nych do na pi sa nia ni nie j szej pra cy by³a miê dzy
in ny mi ana li za do stê p nej do ku men ta cji, po zy ska nej w Ko men dzie Mie j skiej Pa -
ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej w Ja strzê biu-Z dro ju. Do da t ko wo au tor prze pro wa dzi³
sze reg roz mów w fo r mie opra co wa nych wy wia dów z oso ba mi bez po œred nio zaan -
ga¿o wa ny mi w two rze nie, obs³ugê i kon se r wa cjê oraz pra kty cz ne wy ko rzy sta nie
opi sy wa nych sy ste mów ³¹czno œci.

Pie r wszy roz dzia³ pra cy to przegl¹d pod sta wo wych sy ste mów ³¹czno œci. Wy -
ró ¿ nio no tu dwa za sad ni cze jej typy i po kró t ce je przed sta wio no. W czê œci pra cy
do tycz¹cej ³¹czno œci prze wo do wej opi sa no pod sta wo we roz wi¹za nia tele tech ni -
cz ne s³u¿¹ce do re a li za cji po³¹czeñ g³oso wych i bu do wy sie ci tele infor maty cz -
nych. Czêœæ od nosz¹ca siê do ³¹czno œci prze wo do wej za wie ra pod sta wo we in fo r -
ma cje do tycz¹ce fun kcjo no wa nia sy ste mów ana lo go wych, cy fro wych oraz
tran kin gu. Dru gi roz dzia³ pra cy to opis or ga ni za cji ³¹czno œci w Pa ñ stwo wej Stra -
¿y Po ¿a r nej. Przed sta wio na zo sta³a stru ktu ra sie ci ra dio wych, wyko rzy sty wa -
nych na po trze by re a li za cji za dañ ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej, wy ma ga nia techni -
czno- fun kcjona lne, ja kie sta wia ne s¹ pra cuj¹cym w niej urz¹dze niom oraz za sa dy 
kie ruj¹ce po dzia³em, bu dow¹ i przy zna wa niem kry p to ni mów. Wspo mnia no ta k -
¿e o ele men ta r nych za sa dach pra wid³owe go pro wa dze nia ko re spon den cji ra dio -
wej. W trze cim roz dzia le przed sta wio no cha ra kte ry stykê or ga ni za cji i dzia³ania



spe cjali sty cz nych grup poszuki wawczo- ratow ni czych wraz z ich roz mie sz cze -
niem na te re nie kra ju . Przy bli ¿o ne za sta³y za kre sy, w ja kich rea li zo wa ne s¹
dzia³ania poszuki wawczo- ratow ni cze w Krajo wym Sy ste mie Ratow niczo- Gaœ ni -
czym, za da nia oraz stan dar dy go to wo œci dla spe cjali sty cz nych grup poszuki -
wawczo- ratow ni czych po szcze gó l nych po zio mów. Przed sta wio no ta k ¿e wy ma ga -
nia kwa lifi kacy j ne, ja kie musz¹ spe³niæ ra to w ni cy pe³ni¹cy kon kre t ne fun kcje
w gru pie. Czwa r ty roz dzia³ do ty czy Ja strzê bia-Z dro ju. Przy bli ¿o na za sta³a cha rak -
terystyka mia sta oraz stru ktu ra orga niza cy j na ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej na tym
ob sza rze. Da l sza czêœæ tego roz dzia³u to opis re a li za cji ³¹czno œci na te re nie fun k -
cjo no wa nia Ko men dy Mie j skiej Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej w Ja strzê biu-Z dro -
ju. Przed sta wio na zo sta³a or ga ni za cja Sta no wi ska Kie ro wa nia Ko men dan ta Mie -
j skie go bêd¹cego czê œci¹ Zin te gro wane go Sta no wi ska Kie ro wa nia. Opi sa ne
zo sta³y œro d ki ³¹czno œci prze wo do wej i bez prze wo do wej wraz z ich cha ra kte ry -
styk¹ te ch niczn¹. Za pre zen towa no wa run ki in sta lacy j ne ze spo³ów an te no wych
oraz ra dio sta cji ba zo wych. Przed sta wio ne zo sta³y pod sta wo we pa ra me try te ch ni -
cz ne ra dio tele fo nów prze wo Ÿ nych i prze no œ nych sto so wa nych przez stra ¿a ków.
Wy pra co wa na zo sta³a ta k ¿e kon ce p cja mode r ni za cji i prze bu do wy sy ste mu obe c -
nie wyko rzy stywa ne go. Za pro pono wa no sto p niow¹ mi gra cjê, z wy ko rzy sta niem
ist niej¹cej w Ja strzê biu-Z dro ju in fra stru ktu ry bu do w la nej, do sy ste mu ³¹czno œci
cy fro wej pra cuj¹cego w stan dar dzie DMR, co po zwo li³oby na roz³o¿e nie ko sztów 
in wes ty cji na wie le lat. Przed sta wio no ta k ¿e pod sta wo we za le ty wy ni kaj¹ce
z wpro wa dze nia pro pono wa ne go rozwi¹zania.

W pi¹tym roz dzia le pra cy przy bli ¿o no ogóln¹ cha ra kte ry sty kê oraz spe cy fi kê
fun kcjo no wa nia Spe cjali sty cz nej Gru py Poszuki wawczo- Ratow ni czej Ja strzê -
bie- Z drój. Sze rzej opi sa no za gad nie nia do tycz¹c sy ste mu ³¹czno œci sta no wi¹cego
wy po sa ¿e nie tej gru py. Scha rakte ryzo wa no za sa dê jego dzia³ania oraz mo ¿ li wo -
œci, ja kie ofe ru je w chwi li obe cnej. Od nie sio no to do za dañ sta wia nych ra to w ni -
kom tej gru py pod czas pro wa dze nia dzia³añ po szu kiwa w czych w te re nie. Przed -
sta wio no ta k ¿e pod sta wo we pa ra me try te ch ni cz ne ko m po nen tów opi sy wa ne go
sy ste mu ³¹czno œci. W osta t niej czê œci tego roz dzia³u za pre zen towa no wy pra co -
wan¹ kon ce pcjê zmian uspra w niaj¹cych fun kcjo no wa nie sy ste mów ³¹czno œci
bêd¹cych w dys po zy cji Spe cjali sty cz nej Gru py Poszuki wawczo- Ratow ni czej Ja -
strzê bie- Z drój. Przed sta wio no mo ¿ li wo œci da l szej roz bu do wy opi sy wa ne go sy -
ste mu wraz ze zmia na mi kon fi gu ra cji, któ rych wpro wa dze nie przy nios³oby po -
zy ty w ny sku tek zwi¹zany ze wzro stem mo ¿ li wo œci i le p szym wy ko rzy sta niem
po ten cja³u obe cnej kon fi gu ra cji. Pod uwa gê wziê to nie ty l ko zmia ny te ch ni cz ne
w za kre sie wy po sa ¿e nia sa mo cho du VW Cra f ter, ale i mo ¿ li wo œci, ja kie po sia daj¹
inne po ja z dy bêd¹ce w dys po zy cji grupy, w szczególnoœci te o najlepszych
w³aœciwoœciach poruszania siê w terenie.
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Re mi giusz £UCKI

pro mo tor: bryg. dr in¿. Wa l de mar Ja skó³owski

Ba da nie i ana li za po rów na w cza pa l no œci
wy bra nych ko m po zy tów minera lno-po lime ro wych

Istot¹ pra cy by³o zna le zie nie od po wie dzi na te mat wp³ywu mo dy fi ka cji che -
mi cz nej wy bra ne go two rzy wa sztu cz ne go (tj. po lie ty le nu) przy u¿y ciu jed ne go ze
œro d ków unie p l niaj¹cych, na przyk³ad zie wer mi ku li tu. G³ówny na cisk po³o¿o no
na wy ko na nie sze re gu ba dañ ekspe rymen ta l nych. Dziê ki ich wy ni kom i wy snu -
tym na ich pod sta wie wnio skom, mo ¿ na by³o sfo r mu³owaæ od po wiedŸ na py ta -
nie, jaki wp³yw na bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we ma wcze œ niej okre œlo na mo dy fi ka -
cja che mi cz na. 

Pra ca sk³ada siê z dwóch czê œci: przegl¹du lite ratu ro we go oraz czê œci ba da w -
czej. 

Two rzy wa sztu cz ne oraz ich wy ko rzy sta nie z dnia na dzieñ zy skuj¹ na popu la -
r no œci. Mog¹ byæ kla syfi ko wa ne na dwa spo so by, mo ¿e my wy ró ¿ niæ kla sy fi ka cjê
che miczn¹ (two rzy wa na tu ra l ne mody fi ko wa ne i syn te ty cz ne) i te ch no lo giczn¹
(ela sto me ry i pla sto me ry). Po li me ry mog¹ po wstaæ w wy ni ku: poli me ry za cji ad -
dy cy j nej, poli me ry za cji sto p nio wej i poli kon den sa cji. Ich g³ów ny mi za le ta mi s¹
ma³a gê stoœæ i wy trzy ma³oœæ me cha ni cz na, zaœ naj wiêksz¹ wad¹ – ni ska od po -
rnoœæ cie p l na, a co za tym idzie ³atwo pa l noœæ. Na za pa l noœæ two rzyw sztu cz nych
ma wp³yw ich stru ktu ra, w³aœci wo œci cie p l ne oraz tem pe ra tu ra. Gdy ju¿ doj dzie
do za pa le nia two rzyw sztu cz nych, mamy do czy nie nia z sze re giem wie lo eta po -
wych re a kcji egzo ter mi cz nych oraz prze mian fa zo wych. Cech¹ cha ra kte ry -
styczn¹ pro ce su spa la nia two rzyw jest jego trój eta po woœæ. W tra kcie ogrze wa nia
ma te ria³u poli me ro we go do cho dzi do to p nie nia i zmiê k nie nia two rzy wa. Na stê p -
nie za cho dzi rozk³ad te r mi cz ny pro wadz¹cy do zmian w che mi cz nej stru ktu rze
ma te ria³u na dro dze pro ce sów de stru kcji, de gra da cji i depo lime ry za cji, a ta k ¿e
zmian fi zy cz nych sta nu sku pie nia. Rozk³ad te r mi cz ny mo¿e do pro wa dziæ do sa -
mo zap³onu lub, gdy po ja wi siê ze w nê trz ny bo dziec ener ge ty cz ny, do zap³onu
ma te ria³u poli me ro we go. Du ¿ym pro ble mem wspó³to wa rzysz¹cym pro ce so wi
spa la nia two rzyw sztu cz nych jest po ja wie nie siê to ksy cz nych pro du któw roz -
k³adu ter mi cz ne go, bar dzo nie bez pie cz nych dla zdro wia i ¿y cia lu dz kie go.
W zwi¹zku z po wy ¿szym bar dzo isto t ne jest ci¹g³e po szu ki wa nie œro d ków zmniej -
szaj¹cych pa l noœæ two rzyw sztu cz nych. Aby ogra ni czyæ pa l noœæ po li me rów, mo -
¿e my mie szaæ pa l ne po li me ry z trud noza pal ny mi lub z mi ne ral ny mi nape³nia -
cza mi, do da waæ anty pi re ny oraz prze twa rzaæ po li me ry w sta nie sto pio nym.
W ogó l ny spo sób, me to dy ogra ni cza nia pa l no œci mo ¿e my po dzie liæ na fi zy cz ne
i che mi cz ne. Wœród fi zy cz nych mo ¿e my wy ró ¿ niæ: och³od ze nie stre fy spa la nia,



ogra ni cze nie dop³ywu ciep³a czy two rze nie wa r stwy kar boni zo wa nej. Spo so by
che mi cz ne opie raj¹ siê na zmia nach bu do wy ³añ cu chów po li me ro wych oraz
wpro wa dze niu anty pi re nów. Anty pi re ny umo ¿ li wiaj¹ or ga ni cz nie emi sji to ksyn, 
utrud niaj¹ zap³on, ha muj¹ cykl pa le nia oraz po zwa laj¹ na u¿y t ko wa nie wy ro bów
w pod wy ¿szo nych tem pe ra tu rach. Ich me cha nizm dzia³ania ma prze bieg m.in.
w me cha ni z mach roz cie ñ cza nia po li me ru, ob ni ¿a nia tem pe ra tu ry p³omie ni,
wi¹za nia wo l nych rod ni ków oraz mody fi ko wa nia ³añ cu cha po li me ru. Ze wzglê -
du na spo sób wpro wa dze nia, wy ró ¿ nia my anty pi re ny re a kty w ne i ad dy ty w ne.
Wœród œro d ków unie p la niaj¹cyh bêd¹cych naj czê œciej w u¿y ciu mo ¿e my wy ró ¿ -
niæ anty pi re ny ha lo ge no we, zwi¹zki fo s fo ro we, nape³nia cze mi ne ra l ne, a ta k ¿e
nano kom po zy ty. Do bór w³aœci we go œro d ka unie p la niaj¹cego wp³ywa na roz wój
li cz nych me tod ba da w czych s³u¿¹cych oce nie ich efe kty w no œci. Wœród me tod
ba da w czych od naj dzie my m.in. me to dê wska Ÿ ni ka tle no we go, po mia ry przy u¿y -
ciu ka lo ry me tra sto ¿ ko we go, ba da nia ter mowi zy j ne, wy zna cza nie tem pe ra tu ry
zap³onu i sa mo zap³onu czy in no wa cyj ne te ch ni ki kom pute ro we go pro je kto wa -
nia i ana li zo wa nia przebiegu spalania polimerów. 

Drug¹ czêœæ pra cy po œwiê co no ana li zie prze pro wa dzo nych me tod ba da w -
czych oraz jej wy ni kom. Za czy nê to od opi su pró bek ma te ria³u ba da w cze go, gdzie 
do ba dañ ekspe rymen ta l nych zo sta³y u¿y te pró b ki po lie ty le nu niemo dyfi kowa -
ne go oraz mody fiko wa ne go nape³nia czem mi ne ra l nym – wer mi ku li tem o ró ¿ -
nym sto p niu jego stê ¿e nia, tj. 5%, 10%, 20%, 30%. Na stê p nie spo œród me tod ba -
da w czych maj¹cych na celu osza co wa nie wp³ywu mo dy fi ka cji che mi cz nej
po lie ty le nu przy u¿y ciu wer mi ku li tu, opi sa no czte ry wy bra ne, a mia no wi cie: oz -
na cze nie za pa l no œci me tod¹ wska Ÿ ni ka tle no we go, oz na cze nie ciep³a spa la nia
w bo m bie kalo ryme try cz nej, oz na cze nie tem pe ra tu ry za pa le nia two rzyw sztu cz -
nych oraz ba da nie termo grawi metry cz ne. Wszy stkie ba da nia i pa ra me try ich
prze bie gu by³y zgod ne z wy ty cz ny mi zwa r ty mi w konkretnych dla danego
rodzaju badania normach. 

Wwy ni ki po mia rów i wie l ko œci chara ktery sty cz ne ze sta wio no w po sta ci ta bel
i wy kre sów. Wy ni ki prze pro wa dzo nych ba dañ wska zuj¹ na pe wien kie ru nek
zmian pa ra me trów po ¿a ro wych ba da nych pró bek two rzy wa sztu cz ne go. Wa r toœæ 
wska Ÿ ni ka tle no we go ule ga zwiê ksze niu wraz ze sto p niem mo dy fi ka cji wer mi ku -
li tem po lie ty le nu, co sprzy ja ich u¿y t ko wa niu w pod wy ¿szo nych tem pe ra tu rach.
Ciep³o spa la nia, wraz ze wzro stem mo dy fi ka cji che mi cz nej, ma le je, co daje efekt
w po sta ci mnie j szej ilo œci wyge nero wa ne go ciep³a. Tem pe ra tu ra zap³onu two -
rzyw sztu cz nych prze wy ¿sza 400°C, co daje szan se na wy ko rzy sta nie mody fi ko -
wa nych ma te ria³ów jako np. ma te ria³y wyko ñ cze nio we. Z ko lei ba da nie termo -
grawi metry cz ne wska za³o na wzrost termo stabi l no œci pró bek wraz ze wzro stem
sto p nia nape³nie nia wer mi ku li tem ba da ne go two rzy wa sztu cz ne go, tj. po lie ty le -
nu. Re a su muj¹c, ba da ny œro dek daje al ter na ty wê do zwiê ksza nia od po rno œci na
ogieñ two rzyw sztu cz nych, lecz z dru giej stro ny wska zu je na fakt prze pro wa dze -
nie do da t ko wych, spe cjali sty cz nych badañ. 
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Se bas tian ŒWI¥DER

pro mo tor: bryg. dr in¿. Bar ba ra Oœci³owska

Ba da nie emi sji ga zów to ksy cz nych pod czas
rozk³adu ter mi cz ne go pa ne li pod³ogo wych

kla sy 23

Ce lem pra cy by³o okre œle nie czy i w jaki spo sób wzrost stru mie nia ciep³a pa -
daj¹cego na pró b kê wp³ywa na emi sjê ga zów to ksy cz nych. Pro blem, jaki zo sta³
po sta wio ny do roz wi¹za nia, to: okre œle nie ja ko œcio wej i ilo œcio wej emi sji ga zów
to ksy cz nych.

Ba da niu pod da ne zo sta³y pa ne le pod³ogo we kla sy 23 dwóch pro du cen tów:
Kron pol i Clas sen. Te mat pra cy zo sta³ wy bra ny na pod sta wie da nych lite ra tu ro -
wych, któ re mówi¹, ¿e wiê kszoœæ lu dzi w po ¿a rze gi nie od za tru cia dy mem. Ma te -
ria³ do ba dañ zo sta³ wy bra ny ze wzglê du na to, ¿e pa ne le pod³ogo we s¹ co raz
chêt niej wyko rzy sty wa ne jako wy ko ñ cze nie pod³óg w do mach i bu dyn kach u¿y -
te cz no œci pu b li cz nej.

Pra ca zo sta³a po dzie lo na na dwie czê œci – te o re tyczn¹ i ba dawcz¹, w su mie
czte ry roz dzia³y.

Pie r wszy roz dzia³, to naj wa¿ nie j sze in fo r ma cje o ma te ria le ba da w czym, ja ki -
mi s¹ pa ne le pod³ogo we oraz o ich kla sy fi ka cja. Przed sta wio no i opi sa no po szcze -
gó l ne ele men ty bu do wy pa ne lu pod³ogo we go. Wy mie nio no i scha rakte ryzo wa no 
kla sy u¿y wa l no œci i kla sê œcie ra l no œci paneli pod³ogowych.

W dru gim roz dzia le za wa r to in fo r ma cje o pod sta wo wym sk³ad ni ku pa ne li
pod³ogo wych, czy li o dre w nie – jego bu do wie, w³aœci wo œciach fi zy cz nych i sk³ad -
zie che mi cz nym.

Trze ci roz dzia³ po œwiê co ny zo sta³ wa run kom, ja kie musz¹ zo staæ spe³nio ne,
aby mog³o dojœæ do zja wi ska spa la nia, któ re wy stê pu je za wsze, je œli mó wi my
o po ¿a rze po mie sz cze nia. Opi sa no spa la nie bezp³omie nio we i p³omie nio we.
Przed sta wio no i ob ja œ nio no po szcze gó l ne fazy roz wo ju po ¿a ru po mie sz cze nia.
Zna laz³y siê tu rów nie¿ in fo r ma cje o me cha ni z mie spalania drewna.

W czwa r tym roz dzia le scha rakte ryzo wa no naj czê œciej wy stê puj¹ce gazy wy -
dzie laj¹ce siê pod czas po ¿a rów. Do tych ga zów za li cza siê: tle nek wê gla, dwu t le -
nek azo tu, cy ja no wo dór, amo niak, siar ko wo dór. Wy mie nio ne zo sta³y rów nie¿
inne czyn ni ki, ja kie za gra ¿aj¹ lu dziom w po ¿a rze ta kie, jak: pro mie nio wa nie cie -
p l ne, wy so ka tem pe ra tu ra, ogra ni cze nie za siê gu wi dzia l no œci oraz zmnie j sze nie
za wa r to œci tle nu w po wie trzu. W tym roz dzia le za wa r to rów nie¿ pod sta wo we in -
fo r ma cje na te mat pie r wszej po mo cy osobom zatrutym przez dym po¿arowy. 

Pia ty roz dzia³, któ ry roz po czy na czêœæ, to szcze gó³owo opi sa na me to dy ka ba -
da w cza wraz ze sta no wi skiem ba da w czym. Wy mie nio no i scha rakte ryzo wa no



ele men ty sta no wi ska ba da w cze go, ta kie jak: ko mo ra spa la nia, ko mo ra po mia ro -
wa, uk³ad do po mia ru stê ¿e nia ga zów, uk³ad do po mia ru tem pe ra tu ry, pro mien -
ni ki czy pa nel kon trol no- ste ruj¹cy. W tym roz dzia le zna laz³y siê rów nie¿ naj wa¿ -
nie j sze in fo r ma cje o ma te ria le ba da w czym, ja kie do³¹czy³ do pro du ktu
pro du cent Kron pol i Clas sen.

W roz dzia le szó stym za wa r to pod sta wo we in fo r ma cje o ka ¿ dej z se rii i ka ¿ dej
z prób prze pro wa dzo nych w cza sie ba dañ. Opi sa no, w ja kich wa run kach i z ja ki -
mi za³o¿e nia mi prze pro wa dzo na zo sta³a ka ¿ da se ria. Umie sz czo no rów nie¿ wy -
kre sy za le ¿ no œci po miê dzy cza sem ba da nia, a te m pe ra tur¹ i wy dzie la niem siê ga -
zów. Ta kie wy kre sy zo sta³y stwo rzo ne dla ka ¿ dej z prób i dla ka ¿ de go
z wy dzie laj¹cych siê ga zów, ja ki mi by³y tle nek wêgla i tlenek azotu. 

Sió d my roz dzia³ to ana li za otrzy ma nych wy ni ków. Wy ni ki zo sta³y ze bra ne
z ka ¿ dej z se rii i przed sta wio ne w fo r mie tabe la ry cz nej. W tym roz dzia le umie sz -
czo no zdjê cia pa ne li pod³ogo wych oby pro du cen tów po prze pro wa dzo nych
badaniach.

Ósmy roz dzia³ po œwiê co no wnio skom wyci¹gniê tych na pod sta wie otrzy ma -
nych wy ni ków. 

Do naj wa¿ nie j szych wnio sków, ja kie zo sta³y sfo r mu³owa ne po ana li zie otrzy -
ma nych wy ni ków mo ¿ na za li czyæ:
l wraz ze wzro stem gê sto œci pro mie nio wa nia pa daj¹cego na pró b kê ro œ nie szy b -

koœæ wy dzie la nia siê ga zów,
l pod czas ba dañ je dy ny mi wy dzie laj¹cymi siê ga za mi by³y tle nek wê gla i tle nek 

azo tu,
l ga zem, któ ry wy dzie la³ siê w naj wiê kszych ilo œciach i naj szy b ciej w ka ¿ dej

z prób by³ tle nek wê gla,
l wy dzie la nia siê ga zów na stê po wa³o w mo men cie osi¹gnie cia przez pró b kê

tem pe ra tu ry ok. 250-300°C.
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Ka mil WLECIA£

pro mo tor: bryg. dr Bar ba ra Oœci³owska

Ba da nie emi sji ga zów to ksy cz nych pod czas
rozk³adu ter mi cz ne go pa ne li pod³ogo wych

kla sy 22

G³ów nym ce lem pra cy by³a ana li za ilo œcio wa i ja ko œcio wa emi sji ga zów, w za -
le ¿ no œci od gê sto œci mocy pro mie nio wa nia od dzia³uj¹cego na pa ne le pod³ogo we
oraz po rów na nie emi sji ga zów z pró bek dwóch ró ¿ nych pro du cen tów pa ne li.
W ba da niach wy ko rzy sta no pa ne le kla sy 22, prze zna czo ne szcze gó l nie do po mie -
sz czeñ mie sz ka l nych o œred nim na tê ¿e niu ru chu. Pra ca sk³ada siê z dwóch za sad -
ni czych czê œci: teo re ty cz nej i laboratoryjnej. 

Teo re ty cz na czêœæ pra cy sk³ada siê z piê ciu roz dzia³ów. Pie r wszy roz dzia³ zo -
sta³ po œwiê co ny cha ra kte ry styce ma te ria³ów bu do w la nych wy ko na nych z dre w -
na i ma te ria³ów drew no po chod nych. Przed sta wio no ogó l ny po dzia³ ma te ria³ów
bu do w la nych, a ta k ¿e omó wio no kla sy fi ka cjê ma te ria³ów bu do w la nych ze wzglê -
du na re a kcjê na ogieñ, zgod nie z norm¹ PN-EN 13501-1+A1:2010. No r ma ta
zo sta³a wpro wa dzo na na po trze by dy re kty wy eu ro pe j skiej, któ ra zak³ada ujed no -
li ce nie w kra jach Unii Eu ro pe j skiej kla sy fi ka cji ma te ria³ów bu do w la nych. W ko -
le j nych pod roz dzia³ach opi sa no wy bra ne w³aœci wo œci dre w na i ma te ria³ów drew -
no po chod nych. W dru gim roz dzia le scha rakte ryzo wa no pa ne le pod³ogo we.
Szcze gó³owo prze ana lizo wa no ich bu do wê, dok³ad nie opi suj¹c po szcze gó l ne wa -
r stwy. Na stê p nie przed sta wio no kla sy fi ka cjê pa ne li pod³ogo wych ze wzglê du na
kla sy œcie ra l no œci i u¿y te cz no œci. Ko le j ny roz dzia³ pra cy po œwiê co ny zo sta³ pro -
ce so wi rozk³adu ter mi cz ne go dre w na i ma te ria³ów ligno celu lo zo wych. Szcze -
gó³owo opi sa no po szcze gó l ne eta py rozk³adu ter mi cz ne go dre w na: de hy dra ta cjê
wody, rozk³ad te r mi cz ny hemi ce lu lo zy, ce lu lo zy i li g ni ny. W na stê p nym roz -
dzia le omó wio no pro ces spa la nia dre w na i ma te ria³ów ligno celu lo zo wych w œro -
do wi sku po ¿a ro wym. W in ter pre ta cji pro ce su spa la nia w wa run kach po ¿a ro wych 
wy ko rzy stu je siê „czwo ro œcian spa la nia”, któ ry dok³ad niej opi sa no w jed nym
z po dro z dzia³ów. Spa la nie dre w na mo ¿ na po dzie liæ na trzy fazy: spa la nie p³omie -
nio we, wspó³ist nie nie fazy p³omie nio wej i bezp³omie nio wej oraz spa la nie
bezp³omie nio we. Szcze gó³owy prze bieg spa la nia dre w na omó wio ny zo sta³ w ni -
nie j szej pra cy. Przy roz pa try wa niu pro ce su spa la nia ma te ria³ów ligno celu lo zo -
wych istotn¹ rolê od gry wa pro ces tle nia oraz zwê gla nia, dla te go zja wi ska te
dok³ad nie opi sa no w po szcze gó l nych pod roz dzia³ach. Osta t ni roz dzia³ czê œci
teo re ty cz nej pra cy zo sta³ po œwiê co ny omó wie niu za gro ¿eñ dla zdro wia i ¿y cia lu -
dzi w cza sie po ¿a rów. W wa run kach po ¿a ro wych za gro ¿e niem jest nie ty l ko du¿e
pro mie nio wa nie cie p l ne, ale ta k ¿e nie do sta tek tle nu oraz dym i to ksy cz ne pro-



du kty rozk³adu ter mi cz ne go ma te ria³ów pa l nych. Bar dzo nie bez pie cz ny jest tle -
nek wê gla, któ ry jest bez ba r w nym i bez won nym ga zem. Gaz ten wi¹¿e siê z he -
mo glo bin¹, wsku tek cze go po wsta je karbo ksyhe moglo bi na nie zdo l na do prze no -
sze nia tle nu, co pro wa dzi do nie do tle nie nia or ga ni z mu. Oprócz tlen ku wê gla
w cza sie pi ro li zy ma te ria³ów pa l nych wy dzie la siê wie le in nych, rów nie nie bez -
pie cz nych ga zów. Dru ga czêœæ pra cy do ty czy ba dañ labo rato ry j nych. Ba da nia zo -
sta³y wy ko na ne w la bo ra to rium Zak³adu Ba da nia Przy czyn Po ¿a rów. Zak³ad ten
na le ¿y do Ka te dry Pod staw Pro ce sów Spa la nia, Wy bu chu i Ga sze nia w Szko le
G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej w Wa r sza wie. W ba da niach wy ko rzy sta no pró b ki
pa ne li pod³ogo wych kla sy 22 o wy mia rach 200 × 200 × 7 mm. Ba da no pa ne le
pod³ogo we dwóch pro du cen tów. W cza sie ba da nia pró b ki pod da no od dzia³ywa -
niu pro mie nio wa nia o dwóch ró ¿ nych gê sto œciach mocy, tj.: 6,5 kW/m2

i 10 kW/m2. Dla ka ¿ dej z wy ¿ej wy mie nio nych gê sto œci mocy pro mie nio wa nia
prze pro wa dzo no ³¹cz nie 6 prób (po trzy dla da ne go pro du cen ta pa ne li pod³ogo -
wych). Ba da nia prze pro wa dzo no w czterech seriach. W pierwszej i drugiej serii
do badañ wy ko rzy sta no panele pod³ogowe firmy Classen, natomiast w serii
trzeciej i cz wa r tej badaniom poddano panele firmy Krono Original. 

W ra mach ba dañ okre œla no stê ¿e nia ga zów to ksy cz nych po wstaj¹cych pod -
czas rozk³adu ter mi cz ne go ba da ne go ma te ria³u oraz do ko ny wa no po mia ru tem -
pe ra tu ry na po wie rz ch ni próbek. 

Prze pro wa dzo ne ba da nia po zwo li³y na okre œle nie ja ko œcio wej i ilo œcio wej
emi sji ga zów to ksy cz nych wy dzie laj¹cych siê pod czas rozk³adu ter mi cz ne go pa -
ne li pod³ogo wych kla sy 22. Po ana li zie wy ni ków sfo r mu³owa no ki l ka za sad ni -
czych wnio sków. Ba da nia po zwo li³y stwier dziæ, jaki wp³yw na emi sjê ga zów to -
ksy cz nych pod czas rozk³adu ter mi cz ne go ma gê stoœæ mocy pro mie nio wa nia.
Przy eks po zy cji pró b ki na pro mie nio wa nie o wiê kszej mocy gazy to ksy cz ne wy -
dzie la³y siê zna cz nie wcze œ niej i w wiê kszych ilo œciach. Pod czas ba dañ w ka ¿ dej
pró bie wy dzie la³ siê tle nek wê gla. Pod czas rozk³adu ter mi cz ne go pa ne li pod³ogo -
wych jed ne go z pro du cen tów wy dzie la³ siê rów nie¿ w nie wie l kich ilo œciach tle -
nek azo tu. Prze pro wa dzo ne ba da nia po zwo li³y zaob se r wo waæ przy ja kiej tem pe -
ra tu rze po wie rz ch ni pró b ki za czy naj¹ wy dzie laæ siê to ksy cz ne pro du kty
rozk³adu ter mi cz ne go. Wy ni ki po mia ru tem pe ra tu ry oraz ilo œci wy dzie laj¹cych
siê ga zów przed sta wio no na wy kre sach w podrozdzia³ach dotycz¹cych
poszczególnych serii badañ. 
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Ar tur WYDRA 

m³. bryg. dr in¿. Ma³go rza ta Ma j der-£opa t ka

Ana li za za gro ¿eñ wy stê puj¹cych pod czas po ¿a rów
pa liw kla sy I

W pra cy, w opa r ciu o in fo r ma cjê po zy ska ne z li te ra tu ry i wy ko na ne ba da nie
– sku t ku po ¿a ru powie rzch nio we go he ksa nu, do ko na no ana li zy za gro ¿eñ wy stê -
puj¹cych pod czas po ¿a rów pa liw klasy I. 

Pra ca sk³ada siê z dwóch czê œci. W pie r wszej czê œci:
– przed sta wio no po dzia³ pa liw w za le ¿ no œci od tem pe ra tu ry zap³onu;
– scha rakte ryzo wa no w³aœci wo œci pa liw kla sy I z uw z glêd nie niem ich orga ni cz -

ne go po cho dze nia z ropy na fto wej;
– przed sta wio no bu do wê zbio r ni ków do maga zy no wa nia du ¿ych ilo œci cie czy

pa l nych;
– omó wio no te ch ni cz ne sy ste my za bez pie czeñ sto so wa ne w celu za bez pie cze nia

pro ce su maga zy no wa nia;
– okre œlo no za gro ¿e nia ja kie stwa rzaj¹ pa li wa w ciek³ym sta nie sku pie nia oraz

jako pary;
– opi sa no me cha nizm spa la nia pa liw p³yn nych;
– wy szcze gól nio no dwa typy po ¿a rów pa liw: po ¿ar roz le wi ska i po ¿ar b³yska wi cz -

ny oraz opi sa no trans fer ciep³a w cie czach pa l nych;
– okre œlo no sku t ki od dzia³ywa nia pro mie nio wa nia cie p l ne go na lu dzi i in fra-

 stru ktu rê.
W dru giej czê œci pra cy wy ty po wa no re pre zen taty w ne sce na riu sze zda rzeñ

awa ry j nych. Przy wy ko rzy sta niu pro gra mu kom pute ro we go ALOHA 5.4.5.
okre œlo no sku t ki po ¿a ru powie rzch nio we go cie czy w ta cach o œred ni cy 100, 200,
300, 400 i 600 m2. Okre œlo no wp³yw œred ni cy roz le wi ska na za siê gi stref nie bez -
pie cz nych, któ re zo sta³y okre œlo ne wa r to œci¹ pro gow¹ gê sto œci stru mie nia ciep³a.
Do da t ko wo prze pro wa dzo no ba da nie efe któw fi zy cz nych po wsta³ych pod czas
po ¿a ru powie rzch nio we go cie czy pa l nej w zbiorniku o œrednicy 600 mm.

Za rów no w sy mu la cjach, jak i w ba da niach jako pa li wa kla sy I u¿y to – he ksan.
Wy ni ki sy mu la cji s¹ jed noz na cz ne i wska za³y, ¿e wzrost po wie rz ch ni roz le wi -

ska w bar dzo du ¿ym sto p niu wp³ywa na za siêg po szcze gó l nych stref od dzia³ywa -
nia stru mie nia cie p l ne go. Otrzy ma ne wa r to œci gê sto œci stru mie nia cie p l ne go dla
iden ty cz nych da nych wej œcio wych, po zmia nach po wie rz ch ni po ¿a ru o 100 m2

zwiê ksza³y siê ponad dwu kro t nie. Uwa ga ta do ty czy wszy stkich trzech wa r to œci
stru mie nia cie p l ne go, dla któ rych prze pro wa dzo no sy mu la cje. Wraz ze wzro stem 
in ten syw no œci pro mie nio wa nia cie p l ne go wzra sta³a rów nie¿ ma so wa szy b koœæ



spa la nia i wy so koœæ p³omie ni. Taka sy tu a cja stwa rza do da t ko we zagro¿enia dla
otoczenia i akcji gaœniczej.

Po prze anali zo wa niu za siê gu stref nie bez pie cz nych, mo ¿ na stwier dziæ, ¿e na -
wet przy nie wie l kich po ¿a rach o po wie rz ch ni 100 m2 za gro ¿e nie mo¿e obe j mo -
waæ swo im pro mie niem, np. s¹sied nie zbio r ni ki, któ re mog¹ ulec zni sz cze niu
i stwa rzaæ za gro ¿e nia wtó r ne. W zwi¹zku z tym na le ¿y sto so waæ te ch ni cz ne sy ste -
my za bez pie czeñ maj¹ce na celu za rów no za po bie ga nie wyst¹pie niu zda rze nia
awa ry j ne go, jak i ochro nê s¹sied nich obie któw oraz zbio r ni ków w przy pa d ku,
gdy takie zdarzenie ju¿ nast¹pi³o.

Zgod noœæ wy ni ków uzy ska nych w prze pro wa dzo nym do œwia d cze niu z wy ni -
ka mi sy mu la cji po ¿a rów i li te ra tur¹ œwia d czy o po pra wno œci prze prowa dzo ne go
do œwia d cze nia. Na wa r to œci uzy ska ne pod czas ba dañ du¿y wp³yw mia³a po go da.
Wp³yw wa run ków atmo sfe ry cz nych na po ¿a ry po wie rzch nio we pa liw wi do cz ny
jest na od czy tach z ra dio me trów i te r mo par. Z po wo du po ry wi ste go wia tru, któ ry
in ten sy w nie roz pra sza³ ciep³o, usz ko dze niu uleg³a waga, ogra ni czy³o to mo ¿ li -
wo œci do ko ny wa nia po mia ru uby t ku masy. Nie wie l kie wa r to œci gê sto œci stru mie -
nia cie p l ne go wy ni kaj¹ z ma³ej ska li po ¿a ru. Ze sta wiaj¹c dane z do œwia d cze nia
z wy ni ka mi sce na riu szy po ¿a rów powie rz ch nio wych, mo ¿ na wyci¹gn¹æ wnio ski,
¿e przy do œwia d cze niu w wiê kszej skali wartoœci prawdopodobnie zwiêkszy³yby
siê. 

Przy pro wa dze niu akcji ga œ ni czej po ¿a rów powie rz ch nio wych, w z³o¿o nym
pro ce sie po dej mo wa nia de cy zji, na le ¿y szcze gó l nie braæ pod uwa gê po wie rz ch niê 
roz le wi ska i sta bi l noœæ at mo s fe ryczn¹, g³ów nie prê d koœæ wiatru. 

Maj¹c na uwa dze otrzy ma ne wy ni ki pod czas maga zy no wa nia pa liw kla sy I,
na le ¿y d¹¿yæ do jak naj mnie j szej po je mno œci zbio r ni ków. Zmnie j sze nie ob jê to œci 
zbio r ni ków wp³ynie na po mnie j sze nie za siê gu stref pro mie nio wa nia cie p l ne go
oraz in ten syw no œci spa la nia pod czas ewen tu a l nych roz szcze l nieñ i po ¿a rów. Do -
da t ko wo na le ¿y mieæ na uwa dze za gro ¿e nia ze stro ny pa liw i ich par dla or ga ni z -
mu lu dz kie go. S¹ to za gro ¿e nia, któ re czê sto odk³adaj¹ siê w cza sie, ale w ko ñ cu
mog¹ po wo do waæ za gro ¿e nie ¿y cia, po do b nie jak silne promieniowanie cieplne.
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Stre sz cze nia prac dy p lo mo wych,

któ re otrzy ma³y oce nê bar dzo dobr¹

na sta cjo na r nych stu diach  I sto p nia,

na kie run ku in ¿y nie ria bez pie cze ñ stwa

na Wy dzia le In ¿y nie rii Bez pie cze ñ stwa

Cy wi l ne go w roku akademickim 2015/16





Se ba stian BACH

pro mo tor: bryg. dr hab. Ma rze na PÓ£KA, prof. SGSP

Ana li za pa ra me trów za pa l no œci i wy bu cho wo œci
wy bra nych py³ów prze mys³owych

Py³y pa l ne wyko rzy sty wa ne w pro ce sach tech nolo gi cz nych wie lu przed siê -
biorstw nios¹ ze sob¹ du¿e za gro ¿e nie po ¿a ro we i wy bu cho we. Two rze nie za le -
gaj¹cych warstw py³ów oraz ob³oków mo¿e do pro wa dziæ do po ¿a rów i/lub wy bu -
chów. Kon takt z py³ami pa l ny mi ma na co dzieñ wie lu pra co w ni ków z bran ¿y
me ta lu r gii, ob ró b ki dre w na, po li gra fii, prze mys³u che mi cz ne go, spo ¿y w cze go
i wie lu in nych. Wy pa d ki z przesz³oœci do wodz¹, ¿e za gro ¿e nie po wo do wa ne
przez py³y pa l ne jest szcze gó l nie nie bez pie cz ne. Zap³on i wy bu chy py³ów mog¹
po wo do waæ ogro m ne stra ty fi nan so we w przed siê bio r stwach prze mys³owych
oraz ofia ry œmie r te l ne. Wy bu chy py³ów s¹ na tyle szy b ki mi zja wi ska mi, wo bec
któ rych cz³owiek za zwy czaj nie jest w sta nie od po wie d nio siê za bez pie czyæ. Na
pro ces wy bu chów py³ów pa l nych wp³ywa wie le czyn ni ków. Na le¿¹ do nich miê -
dzy in ny mi: sto pieñ roz dro b nie nia, za wa r toœæ wi l go ci, a prze de wszy stkim sk³ad
che mi cz ny py³ów. Do g³ów nych pa ra me trów nie zbêd nych do okre œle nia za pa l -
no œci i wy bu cho wo œci py³ów na le¿¹ miê dzy in ny mi: tem pe ra tu ra zap³onu wa r -
stwy (MTZW) lub ob³oku (MTZO), mi ni ma l na ene r gia zap³onu py³u czy wa r -
toœæ ma ksy mal ne go ci œ nie nia wy bu chu i szy b koœæ na ra sta nia ci œ nie nia w cza sie
roz wo ju wy bu chu. Za pi sy norm, ustaw i dyrektyw nie s¹ jednak w stanie
zredukowaæ iloœæ zdarzeñ niebezpiecznych do zera. 

Celem pra cy dy p lo mo wej by³o prze pro wa dze nie ana li zy wa r to œci pa ra me trów
za pa l no œci, w tym mi ni ma l nej tem pe ra tu ry zap³onu ob³oków i warstw oraz wy bu -
cho wo œci ta kich jak oz na cze nie wa r to œci do lnych gra nic wy bu cho wo œci ob³oków
py³ów i ma ksy mal ne go ci œ nie nia wy bu chu. Pra ca obe j mo wa³a rów nie¿ przy go to wa -
nie pró bek py³ów do ba dañ, oz na cze nie wil go t no œci i gê sto œci na sy po wej. Prze pro -
wa dzo ne ba da nia eks pery men tal ne wy ko na no na sta no wi skach labo rato ry j nych
w la bo ra to rium zak³adu Te o rii Pro ce sów Spa la nia i Wy bu chów w Szko le G³ów nej
S³u¿by Po ¿a r ni czej zgod nych z no r ma mi PN-EN 14034 oraz PN-EN 50281.

W czê œci lite ra tu ro wej opi sa no de fi ni cje te r mi nów zwi¹za nych z za pa l no œci¹
i wy bu cho wo œci¹ py³ów w celu wpro wa dze nia w te ma ty kê pra cy. Na stê p nie
przed sta wio no po dzia³ i kla sy fi ka cjê py³ów. Bior¹c pod uwa gê ró ¿ ne kry te ria,
py³y po dzie lo no ze wzglê du na: po cho dze nie, kszta³t, spo sób wy stê po wa nia
w wa run kach prze mys³owych, wie l koœæ roz mia ru cz¹ste czek, ró¿ no rod no œci zia -
ren. Ze wzglê du na wy bu cho woœæ py³y kla sy fi ku je siê w czte rech kla sach: ka te go -
ria 0 – py³y nie wy bu cho we, ka te go ria 1 – py³y s³abo wy bu cho we, ka te go ria
2 – py³y wy bu cho we oraz ka te go ria 3 – py³y bardzo silnie wybuchowe. 



Wiê kszoœæ py³ów prze mys³owych, przy od po wied nim roz dro b nie niu i kon -
cen tra cji w po wie trzu oraz od po wied nim Ÿró d le, mo¿e two rzyæ at mo s fe ry wy bu -
cho we. Je ¿e li doj dzie do za ini cjo wa nia zap³onu mie sza ni ny wy bu cho wej, wów -
czas ma mie j s ce wy buch, któ re mu to wa rzy szy fala ci œ nie nia oraz
prze mie sz czaj¹cy siê za ni¹ p³omieñ. Przep³yw ga zów za fal¹ ci œ nie nia uno si py³y
osiad³e, po wo duj¹c prze no sze nie wy bu chu na zna cz ne od leg³oœci. Za gro ¿e nie po -
¿a ro we oraz wy bu cho we zwi¹zane jest z gro ma dze niem siê py³ów w wa r stwach
oraz do stê p no œci¹ bo dŸ ca ener gety cz ne go w oto cze niu py³u co pro wa dzi do po ¿a -
ru lub wy bu chu. Za sad ni cza ró ¿ ni ca miê dzy po ¿a ra mi, a wybuchami polega na
dynamice ruchu gazów. 

Pro fi la kty ka w ochro nie przed wy bu cha mi sku pia siê na ci¹g³ej kon tro li
maj¹cej na celu prze strze ga nie prze pi sów na sta no wi skach pra cy. Spo so bem na
zre du ko wa nie wy stê po wa nia wy bu chów jest wpro wa dze nie auto ma ty cz nych
uk³adów kon tro li, syg na li za cji i ste ro wa nia oraz sto so wa nie od po wied nich za -
bez pie czeñ prze ciwwy bu cho wych. Za bez pie cze nia prze ciwwy bu cho we mo ¿ na
po dzie liæ na na stê puj¹ce gru py: de ko m pre sje. t³umie nie wy bu chu, izo lo wa nie
chro nio nej ob jê to œci, bezp³omie nio we uwo l nie nie ciœnienia wybuchu.

W czê œci ekspe rymen ta l nej opi sa no ba da ne py³y prze mys³owe bêd¹ce pó³pro -
du kta mi œro d ków czyszcz¹cych. Prze pro wa dzo no ba da nia zgod nie z obo wi¹zu -
j¹cymi no r ma mi PN-EN 14034 oraz PN-EN 50281.

Na pod sta wie prze pro wa dzo nych ba dañ, mo ¿ na sfo r mu³owaæ na stê puj¹ce
wnio ski. Ba da ne py³y po sia da³y ma³¹ dy na mik¹ przy ro stu ci œ nie nia w cza sie
(dp/dt) oraz sto sun ko wo ma³¹ wa r toœæ Pmax, na le ¿y za kwa lifi ko waæ je do py³ów
s³abo wy bu cho wych. Ze wzglê du, ¿e s¹ to py³y pa l ne na le ¿y sto so waæ wszy stkie
do stê p ne me to dy œro d ki za po bie gaj¹ce wy bu chom py³ów. Pod wzglê dem wy bu -
cho wo œci py³ 2 wy ka zy wa³ wy ¿sze wska Ÿ ni ki wy bu cho wo œci ni¿ py³ 1. Pod wzglê -
dem za gro ¿e nia wy bu chem ba da ne py³y na le¿¹ do naj ni ¿ szej kla sy wy bu cho wo -
œci Kst. Cha ra kte ry zuj¹ siê ma³¹ wa r to œci¹ Kst, a oz na cza to bar dzo ma³¹
dy na mi kê wzro stu ci œ nie nia w cza sie. W po rów na niu do np. py³ów wê gla ka -
mien ne go czy drze w ne go. Jed nak oba py³y na le¿¹ do py³ów pa l nych gdy¿ Kst jest 
wiê ksze ni¿ zero. Bior¹c pod uwa gê wa r toœæ Pmax mo ¿ na stwier dziæ, ¿e wa r toœæ
te s¹ sto sun ko wo ni skie w po rów na niu do ty po wych py³ów prze mys³owych.
W ce lu nie dopu sz cze nia do zap³onu wa r stwy od na grza nej po wie rz ch ni py³ów
o gru bo œci wa r stwy 12,5 mm nie mo ¿ na do pu œciæ do ogrza nia tej po wie rz ch ni do
tem pe ra tu rê 200°C.W zak³adach prze mys³owych gdzie wy stê puj¹ ba da ne py³y
trze ba za po bie gaæ two rze niu siê warstw py³ów na gor¹cych po wie rz ch niach oraz
ogra ni czaæ tem pe ra tu rê urz¹dzeñ przemys³owych, na których powierzchni
których mo¿e gromadziæ siê py³.
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Prze mys³aw NADOLNY

pro mo tor: kpt. dr in¿. Pawe³ Gro mek

De fi ni cyj ne uwa run ko wa nia fo r ma l ne wy pa d ków
zwi¹za nych z prac¹ a spra w noœæ sy ste mu

bez pie cze ñ stwa pra cy w Pol sce

Ce lem pra cy by³a ana li za defi ni cy j nych uwa run ko wañ fo r ma l nych wy pa d -
ków zwi¹za nych z prac¹ oraz sy ste mo wych za³o¿eñ bez pie cze ñ stwa pra cy w Pol -
sce pod k¹tem okre œle nia w³aœci wych me cha ni z mów wp³ywu i po ten cja³u
wp³ywu. To rów nie¿ sfo r mu³owa nie na tej pod sta wie pro po zy cji zmian legi sla cy -
j nych ukie run ko wa nych na pod nie sie nie spra w no œci sy ste mu bez pie cze ñ stwa
pra cy w Pol sce. Pro blem ba da w czy przyj¹³ fo r mê py ta nia: W jaki spo sób de fi ni cyj -
ne uwa run ko wa nia fo r ma l ne wy pa d ków zwi¹za nych z prac¹ mog¹ wp³ywaæ na spra w -
noœæ sy ste mu bez pie cze ñ stwa pra cy w Pol sce?. Zo sta³ on roz wi¹zany po przez, ko le j -
no, scha rakte ryzo wa nie uwa run ko wañ fo r ma l nych wy pa d ków zwi¹za nych
z prac¹ w Pol sce, opra co wa nie spo so bu okre œla nia spra w noœæ sy ste mu bez pie cze -
ñ stwa pra cy w Pol sce, a ta k ¿e zba da nie po ten cja³u wp³ywu defi ni cy j nych uwa -
run ko wañ fo r ma l nych wy pa d ków zwi¹za nych z prac¹ na sprawnoœæ systemu
bezpieczeñstwa pracy w Polsce.

 W toku re a li za cji ni nie j szej pra cy prze pro wa dzo no ana li zê li te ra tu ry przed -
mio tu oraz wy ko na no ba da nie me tod¹ son da ¿u diag no sty czne go, te ch nik¹ an -
kie ty z wy ko rzy sta niem na rzê dzia ba da w cze go – kwe stio na riu sza an kie ty. Pra ca
zo sta³a po dzie lo na na trzy roz dzia³y. W roz dzia le pie r wszym scha rakte ryzo wa no
isto tê defi ni cy j nych uwa run ko wañ fo r ma l nych wy pa d ków zwi¹za nych z prac¹
Pol sce na pod sta wie re gu la cji sta no wio nych przez or ga ny usta wo da w cze i s¹do -
wni cze. Do ko na no rów nie¿ ana li zy uwa run ko wañ fo r ma l nych de fi ni cji wy pa d ku 
przy pra cy oraz wy pa d ku tra kto wa ne go na rów ni z wy pa d kiem przy pra cy. 
W roz dzia le dru gim opi sa no za³o¿e nia sy ste mo we bez pie cze ñ stwa pra cy w Pol sce 
i me cha ni z my spra w no œci tak ro zu mia ne go dzia³ania zor gani zowa ne go. Ponad to 
za pro pono wa no me to dê okre œla nia spra w no œci sy ste mu bez pie cze ñ stwa pra cy,
ba zuj¹c¹ na uni wer sa l nych me cha ni z mach spra w no œci dzia³ania zor gani zowa ne -
go oraz na za³o¿e niach sy ste mo wych bez pie cze ñ stwa pra cy w Pol sce. W roz dzia le 
trze cim sku pio no siê na ba rie rach spra w no œci sy ste mu bez pie cze ñ stwa pra cy
w Po l s ce wy ni kaj¹cych z defi ni cy j nych uwa run ko wañ fo r ma l nych wy pa d ków
zwi¹za nych z prac¹. Opi sa no przy tym spo so by wp³ywu ty ch ¿e ba rier na spra w -
noœæ oma wia ne go sy ste mu, z jed no cze s nym uw z glêd nie niem w³aœci we go po ten -
cja³u wp³ywu. Jako fo r ma pod su mo wa nia roz wa ¿añ sfo r mu³owa no pro po zy cje
zmian legi sla cy j nych ukie run ko wa nych na pod nie sie nie spra w no œci sy ste mu
bez pie cze ñ stwa pra cy w Polsce. 



Pod staw¹ opra co wa nia by³y wy ni ki ana li zy li te ra tu ry przed mio tu, w tym
aktów pra wnych i orze cz ni c twa s¹do we go, a ta k ¿e wy ni ki ba dañ an kie to wych
prze pro wa dzo nych wœród osób o kwa li fi ka cjach spe cja li stów ds. bez pie cze ñ stwa
i hi gie ny pra cy, zwi¹za nych z t¹ bran¿¹ od co naj mniej 10 lat, akty w nie w niej
pra cuj¹cych i bior¹cych czyn ny udzia³ w po stê po wa niach powypadkowych.

Wy ni ki pra cy zo sta³y ujê te w po ni ¿ szych wnio skach.
1. Pod staw¹ orze cz ni c twa o kwa li fi ka cji wy pa d ków zwi¹za nych z prac¹ (wy pa d -

ku przy pra cy, wy pa d ku zrów na ne go z wy pa d kiem przy pra cy, wy pa d ku
w dro dze do/z pra cy) s¹ pol skie akty pra w ne w ran dze ustaw. Kwa li fi ka cja ta
jest mo ¿ li wa, gdy ana li zo wa ne zda rze nie wy ka zu je zgod noœæ ze wszy stki mi
czte re ma kry te ria mi za wa r ty mi w le ga l nych de fi ni cjach (nag³oœæ, zwi¹zek
z prac¹, przy czy na ze w nê trza, uraz lub œmieræ).

2. Tre œci de fi ni cji wy pa d ków zwi¹za nych z prac¹ zo sta³y sfo r mu³owa ne w spo -
sób, któ ry mia³ za pe w niæ ich uni wer sa l noœæ i ja s noœæ od bio ru. W pra kty ce
jed nak zda rzaj¹ siê trud no œci in ter pre tacy jne, szcze gó l nie w przy pa d kach ce -
chuj¹cych siê nad zwy czaj oso b li wy mi okolicznoœciami.

3. Zmia ny, ja kim uleg³y spo so by ro zu mie nia wspo mnia nych de fi ni cji, nie
wp³ynê³y znacz¹co na zmnie j sze nie trud no œci inter preta cy j nych uwa run ko -
wañ fo r ma l nych. Zmia ny te s¹ mo ¿ li we i wzglêd nie po¿¹dane. Do brze opra -
co wa ne pro po zy cje zmian legi sla cy j nych po win ny ce cho waæ siê roz wi¹za-
niem ist niej¹cych pro ble mów bez ge ne ro wa nia kolejnych.

4. Sy stem bez pie cze ñ stwa pra cy w Pol sce to zbiór uwa run ko wañ pra wnych
i pod mio tów sta no wi¹cych i utrzy muj¹cych stan rze czy wi sty bez pie cze ñ stwa
w zak³adach pra cy na te re nie kra ju. Po dej œcie sy ste mo we do bez pie cze ñ stwa
pra cy w Pol sce wa run ku je ci¹g³e d¹¿e nie do po pra wy wa run ków pra cy po -
przez ho li styczn¹ ana li zê wszy stkich ele men tów sy ste mu, re la cji za cho -
dz¹cych miê dzy nimi i ce lów tego systemu.

5. Spra w noœæ dzia³ania sy ste mu sta no wi wy zna cz nik ja ko œci dzia³añ po dej mo -
wa nych przez ele men ty sy ste mu. Za sad ne jest kon tro lo wa nie spra w no œci
wsze l kich przed mio to wych przed siê w ziêæ w celu okre œle nia za sad po stê po wa -
nia i kon tro li re a li za cji pla nów dzia³ania. Kon tro la spra w no œci po win na prze -
bie gaæ wed³ug wcze œ niej okre œlo nych spo so bów. Wy sok¹ dok³ad no œci¹
i ela sty cz no œci¹ oce ny ce chu je siê spo sób okre œla nia spra w no œci sy ste mu bez -
pie cze ñ stwa pra cy ba zuj¹cy na me cha ni z mach sprawnego dzia³ania. 

6. De fi ni cyj ne uwa run ko wa nia fo r ma l ne mog¹ sta no wiæ ba rie ry spra w no œci sy -
ste mu ochro ny pra cy w Pol sce. Trud no œci zwi¹zane z in ter pre tacj¹ wsze l kich
przes³anek mog¹ od dzia³ywaæ w spo sób bez po œred ni lub po œred ni na
dzia³ania po dej mo wa ne przez pod mio ty sy ste mu bez pie cze ñ stwa pracy w Po l -
s ce.

7. Na pod sta wie ana li zy li te ra tu ry przed mio tu oraz do œwia d czeñ eks per tów mo -
¿ na okre œliæ me cha ni z my oraz po ten cja³ wp³ywu defi ni cy j nych uwa run ko -
wañ fo r ma l nych na dete r mi nan ty spra w no œci sy ste mu bez pie cze ñ stwa pra cy
w Pol sce. Ba da nia do wodz¹, ¿e wp³yw ten jest znacz¹cy dla fun kcjo no wa nia
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sy ste mu i wi¹¿e siê z roz leg³ymi utrud nie nia mi ogó³u dzia³añ po dej mo wa -
nych przez podmioty systemu.

8. W celu re du kcji wp³ywu trud no œci zwi¹za nych z in ter pre tacj¹ de fi ni cji wy pa -
d ków zwi¹za nych z prac¹ na le ¿y podj¹æ w³aœci we dzia³ania. Spo œród mo ¿ li -
wych roz wi¹zañ naj bar dziej sku te cz ne wy daj¹ siê byæ zmia ny za pi sów
pra wnych jako pró ba usu niê cia pro ble mu u jego Ÿród³a. Zmia ny te nie po win -
ny od bie raæ de fi ni cjom cech uni wer sal no œci i ³atwo œci od bio ru, a w spo sób
kla ro w ny le ga li zo waæ przy jê te za sa dy in ter pre ta cji wy ni kaj¹ce z przesz³ych
przy pa d ków bêd¹cych przed mio ta mi spraw s¹do wych.
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Ka ta rzy na TET£AK

pro mo tor: prof. dr hab. Je rzy Wo la nin

Oce na ry zy ka wy ni kaj¹cego z prze wo zu
wy bra nych sub stan cji nie bez pie cz nych

Ce lem ni nie j szej pra cy dy p lo mo wej po zo sta wa³o okre œle nie po zio mu ry zy ka
wy ni kaj¹cego z prze wo zu dro go we go sub stan cji nie bez pie cz nych. Za mia rem au -
to rki by³o te¿ prze te sto wa nie pro po no wa nej przez kon so r cjum „Me to dy ki oce ny
ry zy ka na po trze by sy ste mu zarz¹dza nia kry zy so we go RP” i wska za nie jej inno -
wacy j no œci i fun kcjo nal no œci oraz ewen tu a l nych ele men tów wy ma gaj¹cych ko re -
kty. Mimo i¿ ana li za prze pro wa dzo na zo sta³a na ob sza rze kon kre t nej jed no stki
sa morz¹du tery to rial ne go (w tym przy pa d ku po wia tu ¿y wie c kie go), za sto so wa -
nie sa mej me to dy ki po zo sta je uni wer sa l ne a wnio ski, któ re na su waj¹ siê po jej
prze pro wa dze niu mo ¿ na tra kto waæ jako indukcyjne stanowi¹ce wartoœæ dodan¹
pracy. 

Pro ble mem, któ ry au to rka pod jê³a siê roz wi¹zaæ w ni nie j szym opra co wa niu
jest  wska za nie spo so bu, dziê ki któ re mu mo ¿ li wym jest sza co wa nie ry zy ka wy ni -
kaj¹cego z prze wo zu ma te ria³ów nie bez pie cz nych. 

Au to rka, chc¹c uzy skaæ od po wiedŸ na po sta wio ny pro blem ba da w czy, ko rzy -
sta³a z me tod za rów no ilo œcio wych, jak i ja ko œcio wych. Spo œród ja ko œcio wych
wy ró ¿ niæ na le ¿y IDI (in di vi du al in -depth in ter view) – indy widu a l ny wy wiad
pog³êbio ny, któ re go ce lem by³o dok³adne zg³êbie nie i zro zu mie nie po ru sza ne go
za gad nie nia, a ta k ¿e po zna nie obo wi¹zuj¹cych pro ce dur w przed mio to wym za -
kre sie. Tego typu ba da nia by³y pro wa dzo ne z udzia³em m.in. do ra d cy ds. bez pie -
cze ñ stwa prze wo zu to wa rów nie bez pie cz nych ADR, Pra cow ni ka mi Wy dzia³u
Zarz¹dza nia Kry zy so we go Po wia tu ¯ywie c kie go czy Stra ¿a ka mi Ko men dy Po -
wia to wej PSP w ¯ywcu. Ponad to, pro wa dzo no  tzw. „desk re se arch” ba zuj¹c na
da nych G³ów ne go Urzê du Sta ty sty czne go czy Urzê du Sta ty sty czne go w Ka to wi -
cach. Za sad nicz¹ czêœæ pra cy sta no wi zaœ ana li za, wy ko rzy stuj¹c bo wiem stu -
dium przy pa d ku, do ko na no jego po dzia³u na ki l ka czê œci (ele men tów sk³ado -
wych) i ka¿d¹ z nich rozpatrywano osobno, analizuj¹c dane wejœciowe. 

W pra cy prze pro wa dzo no oce nê ry zy ka wy ni kaj¹cego z roz szcze l nie nia cy -
stern prze wo¿¹cych sub stan cje nie bez pie cz ne. Roz pa trzo no dwa przy pa d ki – wy -
buch typu BLEVE (zda rze nie z LPG) oraz to ksy cz ne uwo l nie nie amo nia ku. Ich
wy bór nie po zo sta wa³ dzie³em przy pa d ku. Ry nek pa liw p³yn nych sta no wi bo -
wiem je den z naj prê ¿ niej roz wi jaj¹cych siê se kto rów go spo dar ki kra ju. Na sze -
rok¹ ska lê wyko rzy sty wa ny jest m.in. w „go spo da r stwach do mo wych do go to wa -
nia, ogrze wa nia i oœwie t la nia, a ta k ¿e w prze my œle bu do w la nym, me ta lo wym,
tekstylnym czy ce ra mi cz nym”.



£¹czna kon su m p cja LPG w Pol sce (dane na 2014 rok) wy no si³a 2200 tys. ton,
œwia d czy to o wzro œcie o 2,3% w sto sun ku do wie l ko œci kon su m pcji w po prze -
dnim roku ka len da rzo wym. Dla te go te¿, pierwsz¹ z ana li zo wa nych sub stan cji
jest mie sza ni na ga zów pro pan -bu tan. O wy bo rze amo nia ku przes¹dzi³ pra gma -
tyzm po zna w czy. Au to rka pra gnê³a sporz¹dziæ ana li zê dla sub stan cji, któ ra jest
wyko rzy sty wa na na ana li zo wa nym przez ni¹ ob sza rze. Co za tym idzie, nie bez -
pie czeñ stwo roz szcze l nie nia cy ste r ny prze wo¿¹cego tê sub stan cjê jest realnym
zagro¿eniem.

Do ko ny wa na ana li za sta no wi³a pro ces wie lo eta po wy, przy czym, ka ¿ dy z nich
po zo sta wa³ jed na ko wo wa ¿ ny. Nie do sza cowa nie wagi któ re goœ i nie dok³ad noœæ
przy jego prze pro wa dza niu, b¹dŸ roz bie ¿ no œci wy ni kaj¹ce z ró ¿ ne go po j mo wa nia 
da ne go za gad nie nia sku t ko waæ mog³y za bu rzo nym wy ni kiem ca³ego mo de lo wa -
nia. Dla te go te¿ isto t nym by³o, aby na sa mym pocz¹tku ujed no liæ no men kla tu rê
i okre œliæ ko le j noœæ oraz „za wa r toœæ” wszy stkich ele men tów pro ce su, któ re win -
ny byæ prze pro wa dzo ne. Dok³adne opi sy na ra ¿o ne go te re nu oraz kon te kstu
wyst¹pie nia da ne go zda rze nia po zwo li³y na lepsz¹ cha ra kte ry stykê wy stê -
puj¹cego za gro ¿e nia. Dziê ki temu za bie go wi ³atwiej by³o prze pro wa dzaæ da l sze
kro ki ana li zy. W opra co wa niu ko rzy sta no rów nie¿ z wy ty cz nych za wa r tych
w pu b li ka cjach holenderskiej organizacji TNO, tzw. „coloured books”. 

Przy do ko ny wa niu ana li zy ry zy ka pos³u¿o no siê pro gra ma mi mo de luj¹cymi
za gro ¿e nie, jak np. Alo ha®. Sku t ko wa³o to uspra w nie niem ca³ego pro ce su oraz
da³o pe³nie jszy ob raz spo so bu roz prze strze nia nia siê za gro ¿e nia dziê ki mo ¿ li wo -
œci geo loka li za cji. Na le ¿a³o jed nak braæ pod uwa gê ogra ni cze nia, ja kie wy ni kaj¹
z nie do sko na³oœci ta kich pro gra mów (np. li mi to wa nie cza su wy cie ku czy nie uw -
z glêd nia nie spo so bu ukszta³to wa nia te re nu), gdy¿ te mog³y znacz¹co wp³ywaæ na 
wynik ca³ej analizy. 

Przy oce nie skut ków „Me to dy ka..” da³a mo ¿ li woœæ wy bo ru (b¹dŸ samo dzie l ne go 
de fi nio wa nia) ty ch ¿e ka te go rii sku t ków, któ re z pun ktu wi dze nia de cy den ta mog¹
wyst¹piæ (np. ofia ry œmie r te l ne, ewa ku o wa ni, stra ty w œro do wi sku). Za bieg ten po -
zwo li³ na „do pa so wa nie” ana li zy do spe cy fi ki te re nu na któ rym by³a prze pro wa dza -
na. Dziê ki temu mo ¿ li we by³o dok³ad nie jsze osza co wa nie sku t ków da ne go zda rze -
nia. Wska za nie wa r to œci li cz bo wej pra wdopo dobie ñ stwa wyst¹pie nia da ne go
sku t ku, je ¿e li nie ist niej¹ ¿ad ne bazy da nych hi sto ry cz nych zda rze nia, sta no wi³y wy -
zwa nie dla de cy den ta. W ta kim przy pa d ku nie oce nion¹ oka za³a siê me to da eks per -
cka. Bo wiem w ta kim przy pa d ku uwz glê d nio no nie ty l ko „fi zy cz ne za bez pie cze nia”,
lecz rów nie¿ np. œwia do moœæ mie sz ka ñ ców. Im wiê ksza ona by³a, tym pra wdopo -
dobie ñ stwo np. za tru cia to ksy cz nym ga zem po zo sta wa³o mnie j sze. Przed sta wie nie
po zio mu ry zyk da nych sce na riu szy zda rzeñ w wer sji gra fi cz nej (na ma try cy ry zy ka)
po zwo li³o na szybk¹ ana li zê po rów nawcz¹. Dziê ki temu de cy dent bê dzie móg³
podj¹æ ade k wa t ne dla ka ¿ de go z nich spo so by jego ogra ni cze nia (np. po przez za kup
do dat ko we go sprzê tu do ra tow ni c twa che mi cz ne go – mini ma li za cja sku t ków, b¹dŸ
wy zna cze nie in nych tras prze wo zu – ogra ni cze nie pra wdopo dobie ñ stwa). 
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„Me to dy ka…” po zo sta je prób¹ stwo rze nia spo so bu sza co wa nia ry zy ka na ka ¿ -
dym szcze b lu admi ni stra cyj nym. Ana li za prze pro wa dzo na w ni nie j szej pra cy
wska za³a, i¿ jest ona u¿y te cz na dla szcze b la po wia to we go. Ry zy ko wy ni kaj¹ce
z prze wo zu sub stan cji nie bez pie cz nych na te re nie po wia tu ¿y wie c kie go skla syfi -
ko wa ne zo sta³o jako „œrednie”. 

Wy brane pi œmie nnictwo

 [1] Com mit tee for the Pre ven tion of Di sas ters, Guide lines for quan ti ta tive risk as sess ment,
”Pur ple Book”, Wyd. 1, Haga, 1999 r. 

 [2] ISO Guide 73:2009.

 [3] KG PSP, Zasady Ewidencjonowania Zdarzeñ w Systemie Wspomagania Decyzji
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Warszawa, grudzieñ 2014 r.

 [4] Meth ods for the De ter mi na tion of Pos si ble Dam ages to peo ple and ob jects from re lease
of Haz ard ous Ma te ri als “Green Book” CPR 16E 1992. 

 [5] Plan Zarz¹dzania Kryzysowego Powiatu ¯ywieckiego, 2014 r.

 [6] Wróblewski D., Zarz¹dzanie ryzykiem. Przegl¹d wybranych metodyk, Wydawnictwo
CNBOP-PIB, Józefów 2015.

 [7] Porowski R., Ziêbaczewski E., Wybuchy fizyczne typu BLEVE. Ogniste kule œmierci,
„Przegl¹d Po¿arniczy”, 2006, nr 1.

 [8] Skomra W, (red. naukowa), Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarz¹dzania
kryzysowego RP, Wyd. I, Warszawa 2015.

 [9] Umowa europejska dotycz¹ca miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych ADR obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2015 r.

[10] Vilchez J.A., Espejo V., Casal J., Ge neric event Press and prob a bil i ties for the re lease of
dif fer ent types of haz ard ous ma te ri als. “Jour nal of Loss Pre ven tion in the Pro cess
In dus tries”, 2011, nr 24.

[11] Wêsierski T., Funkcje probitowe jako narzedzie oceny skutków uwolnienia
niebezpiecznych substancji chemicznych. Symulacja obliczeñ dla uwolnienia sie
gazowego chloru. „Bezpieczeñstwo i Technika Po¿arnicza”, 2010, nr 2.

[12] Wo la nin J., Za rys te o rii bez pie cze ñ stwa oby wa te li, Wa r sza wa, DANMAR, 2005.

202 Zeszyty Naukowe SGSP nr 57 (1) 2016


	001-006_SPIS TRESCI_57.pdf
	007-028_WROBEL.pdf
	029-042_GROMEK-MISTERKA.pdf
	043-062_GIKIEWICZ-WROBEL.pdf
	063-078_WAWRZUSISZYN.pdf
	079-088_DMOCHOWSKA.pdf
	089-098_PECIO.pdf
	099-105_BARTKIEWICZ-KRZOSEK.pdf
	106-118_PECIO-LACKI.pdf
	119-128_POLACOVIC.pdf
	129-148_KOMORZYCKI.pdf
	149-164_WIATR-JASKOLOWSKI.pdf
	165-180_ADAMSKI-LAPICZ.pdf
	181-202_Prace dyplomowe.pdf

