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Hot Layer Formation during the Crude Oil Fires

Abstract
The paper presents the research results on hot layer formation during the crude 

oil fires, the conditions for creating a hot layer, mechanisms of the boilover and its 
accompanying dangerous phenomena. The research was carried out in The Main 
School of Fire Service in Warsaw.

In the experiments, crude oil was burned in tanks with the diameter of 1.4 m 
and two different heights – 0.7 and 1.4 m.

Keywords: burning rate; temperature distribution; heat transfer, boilover 

Formatowanie się warstwy gorącej podczas  
pożarów ropy naftowej

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań nad formowaniem się warstwy gorącej, 

warunków tworzenia się warstwy gorącej, mechanizmu wyrzutu i zjawisk towarzy-
szących podczas pożarów ropy naftowej, które zostały przeprowadzone w Szkole 
Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

W eksperymentach spalano ropę naftową w zbiornikach o średnicy 1,4 m i dwóch 
różnych wysokościach – 0,7 i 1,4 m. 

Słowa kluczowe: szybkość spalania; rozkład temperatury; transfer ciepła, wyrzut
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introduction 

Many efforts have been made to prevent the accidents involving hazardous 
substances. However, such incidents still occur, because of residual risks or 
mistakes and negligence in safety management systems [1]. A major source 
of a risk connected with processing and storage of hazardous substances 
has been activity of the refinery and storage facilities of petroleum products, 
especially the storage of large quantities of crude oil and its products. Fires 
of storage tanks containing crude oil are not common, mainly because of  
a small number of storage bases and implementation of systemic preventive 
measures. Nevertheless, even incidental, fires of storage tanks may generate 
enormous risk for human, environment and economic assets. The fire, which 
was the most tragic, the biggest and the most difficult to extinguish since 
World War ii in Poland took place in the refinery in Czechowice in 1971. 
The fire of crude oil stored in tanks (52 457 m3) lasted about 60 hours and its 
consequence was an ejection of burning oil. The flooded area formed around 
the tank after the ejection had a radius of 350 m. The column of smoke was 
visible from several kilometers away and was responsible for the formation of 
condensation cap over the refinery and the surrounding area, which persisted 
for a long time. The victims of the ejection were 37 people who died and 104 
who were seriously injured [2]. Through the years 1951–2003, 480 fires of 
storage tanks with different types of fuels, took place. In many cases those 
fires were accompanied by the boilover phenomenon (e.g. Louisiana, usa) [3]. 

Boilover usually arises as a result of the vaporization of a water phase 
during a tank fire. Extensive damage is caused by the spillage of burning 
material and very intensive heat radiation, also ejection of burning fuel mass 
outside the tank increases the fire area many times as compared to the original 
surface of the tank fire, and in the consequence can increase the range of threats. 

Previous studies have shown, that necessary for the boilover formation is 
the coexistence of three elements [4]: (i) open tank fire, (ii) the layer of water 
located at the bottom of the tank, (iii) hot layer in a flammable fuel. On the 
other hand, the risks generated by the “simple” fire of crude oil and then boi-
lover can be divided into: primary, occurring as a result of a heat flux and its 
direct impact on the environment, and secondary, connected with a boilover 
phenomenon resulting in spreading of the fire area and thermal radiation and 
arising of the toxic products into environment [5]. 
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Implementing of appropriate steps for prevention of fires in general or for 
minimalization of their effects needs detailed studies on the mechanisms of fires 
and their spreading as well as accompanying phenomena that can be fatal. Their 
results may serve as the basis for development of emergency plans and guidelines 
for fire brigades conducting emergency rescue in the petrochemical and chemical 
industries. A fundamental problem in the development of general knowledge 
regarding burning of oil fuels lies in a heterogeneity of fire scenarios and small 
repeatability of the phenomena and processes that can lead to liquid fuels fires.

The aim of the present study was the assessment of heat transfer during the 
fires of the rebco crude oil, the most commonly used in Poland, conditions 
for creating a superheated layer and the mechanisms of the boilover and its 
accompanying dangerous phenomena. 

1. experimental

The study has been conducted by The Main School of Fire Service in Warsaw, 
Poland. The oil used in the experiments has been the crude oil imported from 
Russia under the trade name rebco, the most commonly used in Polish 
refineries. Its main properties were as follows:

1) density at 20 °c – 0,870 g/cm3;
2) sulfur content – 1,8%wt;
3) paraffin content – 6,0%wt;
4) water content and impurities – 1,05%;
5) the salt content – max 300 mg/l;
6) carbon content – 85,54%wt;
7) hydrogen content – 11,69%wt;
8) heat of combustion – 42,0 mj/kg;
9) engler distillation (Fig. 1.). 

Five experimental fires of tanks with crude oil have been performed on 
the testing area (2 experiments with the tanks of the height of 140 cm, and  
3 experiments with the tanks of the height of 70 cm, Table 1.). The tanks were 
cylindrical and were made of the standard carbon constructional steel, their 
wall thickness was 10 mm. Two tanks with the same diameter and different 
heights have been used: 

a) The diameter of Ø = 140 cm and height h = 140 cm. 
b) The diameter of Ø = 140 cm and height h = 70 cm.



8 Wojciech Jarosz, Jan Stawczyk

 Fig. 1. Engler distillation curve for rebco oil

The design of all experiments has been similar. Experimental tanks have 
been filled with water – the water layer was 18 cm in the tank of the height of 
140 cm and 15 cm for tank of the h = 70 cm. On the layer of water the rebco 
oil has been poured until the height of 135 cm and 68 cm from the bottom 
of the tank, in the tanks of the height (h) 140 cm and 70 cm, respectively. 
The tanks have been equipped with the thermocouples aimed to record the 
temperature changes in the oil layer, in the water and on the outer wall of 
the tank. The temperature was measured: (i) in the axis of the tank, (ii) at 
the walls of the tank, 5 cm from the wall, (iii) on the outer wall of the tank. 
The experimental unit (Fig. 2.) has been also equipped with a radiometry to 
measure the heat flux, and the pressure sensors for measurement the linear 
burning rate. In the tanks of the h=70 cm the special thermocouple array was 
also used. The probes were placed on the border of the fuel-water separation. 
The needed spacing of thermocouples was achieved by placing them on a 
special stand (Fig. 3). The recording of the data was started after oil ignition. 

The following parameters have been measured in the tank of the height 
of 140 cm:

• the rate of formation and spreading of a superheated layer, 
• the oil burning rate,
• time to boilover 
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In the second tank (h = 70 cm) the value of radiation heat flux has been 
additionally measured. 

Fig. 2. The experimental unit (Ø = 140 cm, h = 70 cm)

Fig. 3. Location of thermocouples in the tank 70 cm high

The heat flux density was measured with the help of three radiometers 
produced by the Captec Company (France) characterized by:

• response time – <0,2 sec, 
• sensitivity – 5 mV/W/cm2, 
• thickness – 170 microns, 
• temperature range – water-cooled sensor. 

The radiometers were placed on the height of 1,80 m and in distances R1, 
R2, R3 from the wall of the tank (Fig. 2.).
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2. results

Table 1. Parameters recorded during the experimental fires

tank with h = 70 cm tank with h = 140 cm

experiment 
1.

experiment 
2.

experiment 
3.

experiment 
1.

experiment 
2.

tw [min] 97 95 87 395 187

vwp [mm/min] 9,27 7,64 6,91 5,94 11,03

vls [mm/min] 3,85* 1,51 1,67 1,87 5.56*

vwp/vls 2,41 5,06 4,14 3,18 1,98

Twp [
oC] 258,5 293,2 363,4 392,2 402,1

*) the test was performed immediately after flooding of the reservoir with water 
and oil. In other cases, experiments started 12 hours after filling the tanks with 
water and oil.
tw – time to boilover,
vwp – speed of superheated layer transfer,
vls – linear burning rate,
Twp – maximum temperature of the superheated layer.

The results of all the experiments have been summarized in Table 1. The 
data from Experiment 1 (tank of the h=140 cm) were shown in Fig. 4. The lines 
represented temperature recorded by the thermocouples located on different 
heights from the bottom of the tank: 5 cm, 25 cm, 45 cm, 70 cm, 95 cm, and 
120 cm. The thermocouple located at the height of 5 cm was used to measure 
the temperature of the water layer. The other thermocouples had measured 
the temperature of the oil. Dynamics of temperature changes (for oil and 
water layers), might indicate a formation of superheat layer in a crude oil. 
Large variations in temperatures recorded by the thermocouples, especially 
those located on the heights of 120 cm and 95 cm from the bottom of the tank 
were the result of decreased thickness of the oil layer during combustion. 
Maximum temperature recorded on the outer wall of the tank reached the 
value of 506.5 °c. This temperature was recorded at 2 hours and 37 min after 
oil ignition, by the thermocouple located at the height of 120 cm (from the 
bottom of the tank), i.e. in the area of direct exposure of flame on the inner 
wall of the tank. The lowest temperature measured on the outer wall of the 
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tank prior to discharge was 58oc, and was recorded at the height of 5 cm 
from the bottom of the tank. The temperature curves showed also that the 
variations in temperatures of superheated layer ranged between 155oc – 200oc. 

The thickness of superheated layer of the oil decreased by 15 cm during 
the first 19 minutes of combustion in relation to the initial thickness. At the 
time of 2 hours and 15 min, the height of water-oil layer was 25 cm above 
the bottom of the tank. 

Fig. 4. The course of changes in oil temperature (measured in the tank with h=140 cm)

It was observed, that after the formation of the hot layer, the crude oil 
was still heating and finally the temperature of whole oil layer reached about 
400oc. It occurred approximately 180 min after the formation of the hot layer. 
After that, a rapid heating of the water layer and boilover took place.

In the experiments using tanks of the height h=70 cm (Experiments 1–3, 
Table 1), the thermocouple arrays were located in a manner allowing the mea-
surement of temperature on the border of oil-water (Fig. 5). The thermocouples 
were placed just above the water surface in a layer of oil, with one exception 
(thermocouple no 10), which was located below the oil surface. 

The rapid changes in temperature indicated by the thermocouple at the 
height. 120 cm during 18 to 19 minutes of experiment were probably caused 
by the temporary damage to the measuring cables.
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Fig. 5. The course of temperature changes (tank h = 70 cm, recorded by the thermo-
couple array)

Figure 5 has shown the profile of the temperature in the axis of the tank 
and as a function of the duration of fire (one of the series of experiments). Two 
stags can be noted, during which the temperature is maintained for a while at 
the same level and followed by evaporation of fractions with a similar boiling 
point. 30 minutes after ignition of fire, the first hot zone was formed and it 
moved down the tank (this phenomenon was evidenced by recordings of the 
thermocouples showing the same temperature). In this phase, the temperature 
of the oil reached about 150oc and the temperature of water was approximately 
40oc. Next, after about 20 minutes, the second zone was formed and reached 
the temperature around 260oc. At that time, a layer of water was heated to 
the temperature of about 80oc.

After the next 78 min a rapid increase in temperature recorded by the 
thermocouple 9 located close to the layer of water was observed and at 87 min 
it came to a rapid boil of water and boilover. So, the course of the temperature 
curves demonstrated on Fig 5 has shown that the temperature of the hot layer 
did not grow continuously but in some steps: in the first stage temperature 
did not exceed 200oc, and then after about 30 min it increased up to 300oc. 
That preceded the occurrence of the boilover phenomenon.
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The value of the heat flux was maintained at the same level from the 
beginning of the experiment until the boilover, and its value was around 
0.2 and 0.1 kW/m2 at a distance of 10 m and 25 m from the center of the fire, 
respectively. At the time of boilover the values of the heat flux rose sharply to 
6,55 and 2,92 kW/m2. The main parameters of boilover for experiment were 
shown in Table 1 and the stages of boilover in Fig. 6.

Fig. 6. Stages of boilover

3. discussion 

The prerequisite for the occurrence of the boilover phenomenon is propagation 
of the hot zone into the cold oil at a rate far higher than the rate of coming down 
the burning surface. Processes of heat transfer inside the fuel were described 
by many researchers [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], which analyzed also conditions for 
the occurrence of boilover and the mechanisms of heat transfer. From the the-
oretical point of view, the modeling of heat transfer should be easy, especially 
because liquid fuels have similar physic-chemical and flammable properties. 
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This is apparent in the comparative analysis, especially of homogeneous liquid 
fuels, for which the ability to initiate combustion, the combustion rate and the 
rate of surface flame spread do not differ significantly. In practice, a funda-
mental problem in the development of general knowledge regarding burning 
of oil fuels lies in the heterogeneity of fire scenarios and the small repeatability 
of the phenomena and the processes that can lead to the fires of liquid fuels.

During the real fires, when a hot layer reaches the water layer at the bottom 
of the tank as a result of overheating, the boiling of water is very intense and 
boilover can occur. The superheated layer moves in a monophasic manner, 
gradually increases its thickness and at the end reaches the water layer, gen-
erating the boilover [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. 

The data presented here and study of Stawczyk et al. [6] showed that the 
movement of the superheated layer of oil occurring in two stages might cause 
boiling water [6], but it hadn’t always caused boilover. The heat transfer in 
the oil layer continued (as a second stage of the formation of the superheated 
layer) until boilover. 

It is possible, that in the first stage of overheating the energy carried out by 
the hot zone was not enough to produce sufficiently intense boiling of water, 
capable to take out a significant amount of unburned oil. A significant amount 
of heat was absorbed by the water layer and used for its heating by about 50oc; 
the large heat capacity of water offset the impact of the hot layer [6]. At the end, 
a reduction in the thickness of oil layer (due to burning) caused the supply of 
heat from the flame which was enough to heat the oil to the temperature that 
occurred during boilover. 

The data regarding physical properties of oil fuels, particularly their density 
and viscosity are not sufficient for assessment their abilities to boilover. It has 
been supported by the results of the present study, in which the time to boilover 
after experimental burning of oil was very long, despite the high density and 
viscosity of the oil. It seems, that the most important feature is the amount of 
water contained in a suspension or a layer of a crude oil.

conclusion

The size of the tank plays an important role in the outcome of thermal effect 
of the heat flux on the environment: boilover from a larger tank possess a 
greater threat, which is associated with a larger quantity of flammable liquid 
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contained. Increase of temperature of hot layer was not continuous but oc-
curred in two stages which preceded the occurrence of boilover phenomenon. 
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Badania skuteczności gaszenia pożarów trocin  
drewna sosnowego środkami gaśniczymi na bazie wody

Streszczenie
W celu zwiększenia skuteczności działań gaśniczych, zwłaszcza wobec pożarów 

grupy A, stosuje się dodatki do wody. Są to z reguły zwilżacze oraz środki pia-
notwórcze typu S i afff. Testy gaśnicze stosowane do określania minimalnej sku-
teczności gaśniczej środków gaśniczych lub podręcznego sprzętu gaśniczego bazują 
na wizualnej ocenie efektów gaszenia. Nie uwzględniają one także różnorodności 
materiałów palnych występujących w realnych warunkach, zwłaszcza materiałów, 
które spalają się z wytworzeniem dużej ilości żaru i tzw. pożarów ukrytych. W ar-
tykule przedstawiono wyniki testów gaśniczych przeprowadzonych z użyciem wody 
i dodatków środków pianotwórczych na specjalnie zaprojektowanym stanowisku 
badawczym. Wykazują one, że stosowanie środków pianotwórczych może zwiększyć 
skuteczność gaszenia pożaru grupy A, w tym przypadku pożaru warstwy trocin 
drewna sosnowego. 

Słowa kluczowe: pożary grupy A, dodatki zwilżające, gaszenie 

Tests to Determine the Effectiveness of Firefighting Pine 
Sawdust Fires Using the Water Additive Agents

Abstract
Water additives are used to enhance the extinguishing effects, especially in case 

of solid fires. They are usually specially prepared wetting agents or synthetic and 

Zeszyty Naukowe sgsp 2016, nr 58 (tom 1)/2/2016
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afff type foams. The tests used to determine the lowest firefighting effectiveness 
of extinguishing agents or extinguishers are based on a visual assessment of the 
firefighting effects (fire is put out or not). These tests don’t take into account specific 
flammable materials occurring in real conditions, especially smoldering materials 
when large amounts of glowing layers as well as so called “hidden fires” occur. The 
material used in the test was pine sawdust. The results of tests consisting in the use 
of water and wetting and foaming additives have shown that the application of foam 
concentrates may increase the efficiency of water while extinguishing class A fires. 

Keywords: class A fires, wetting agents, extinguishing

wstęp

Mimo szerokiego zakresu działań ratowniczych prowadzonych przez jed-
nostki ochrony przeciwpożarowej w Polsce i rosnącego udziału innych zda-
rzeń, gaszenie pożarów wciąż stanowi od 30 do niemal 50% podejmowanych 
akcji ratowniczych [1]. Zdecydowana większość tych pożarów to pożary 
grupy A. Gaszenie pożarów to nie tylko domena jednostek interwencyjnych 
straży pożarnych, lecz także działania z użyciem podręcznego sprzętu ga-
śniczego oraz stałych urządzeń gaśniczych. 

W odróżnieniu od innych pożarów, spalanie materiałów stałych cha-
rakteryzuje się występowaniem zjawiska tlenia, które towarzyszy spalaniu 
płomieniowemu lub przebiega bez wystąpienia płomienia. Skuteczne gasze-
nie pożarów grupy A polega na dostarczeniu środka gaśniczego do miejsca,  
w którym przebiega proces spalania bezpłomieniowego. W przypadku ma-
teriałów rozdrobnionych miejsce takie może znajdować się pod warstwami 
niespalonego materiału [2].

Analizując dotychczas stosowane procedury przeprowadzania testów ga-
śniczych dla pożarów grupy A, stwierdzić można, że wynikiem zdecydowa-
nej większości testów jest jedynie odpowiedź na pytanie, czy pożar testowy 
został ugaszony? Ocena taka ma charakter wyłącznie wizualny i nie pozwala 
na dogłębną analizę skuteczności działania środka gaśniczego. W artykule 
podjęto próbę zaprojektowania testu umożliwiającego porównanie skutecz-
ności gaśniczej środków gaśniczych na bazie wody podczas gaszenia pożarów 
materiałów stałych nie tylko na podstawie oceny wizualnej.
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1. problemy gaszenia pożarów grupy a

Zgodnie z polską normą pn-en 2:1998/A1:2006 Podział pożarów, pożarami 
grupy A nazywamy pożary materiałów stałych, zwykle pochodzenia orga-
nicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się 
węgli [3]. Definicja ta obejmuje materiały, które w odróżnieniu od materiałów 
pozostałych grup pożarów, mogą ulegać spalaniu zarówno płomieniowemu, 
jak i bezpłomieniowemu. Do materiałów tych zakwalifikować można np.: 
papier, węgiel, tkaniny oraz szereg naturalnych materiałów organicznych, 
takich jak drewno, słoma czy siano.

Z uwagi na występujące w pożarach grupy A zjawiska spalania płomie-
niowego i tlenia, wyróżnić możemy dwa etapy gaszenia materiałów stałych. 
Pierwszym jest wyeliminowanie spalania płomieniowego, drugim – ugasze-
nie wszystkich ognisk żaru i przerwanie spalania bezpłomieniowego. Aby 
wyeliminować spalanie płomieniowe, stosowane są metody chłodzenia strefy 
spalania za pomocą środków gaśniczych na bazie wody, metody polegające 
na izolowaniu strefy spalania od materiału palnego lub utleniacza, którym 
w praktyce jest tlen zawarty w powietrzu, a także metody inhibicji reakcji 
spalania płomieniowego. Wyeliminowanie spalania bezpłomieniowego spra-
wia większą trudność, gdyż ogniska żaru mogą znajdować się w miejscach 
trudno dostępnych dla środków gaśniczych, głęboko pod warstwą nieobję-
tego spalaniem materiału, co powoduje, że schłodzenie ich uzależnione jest 
od możliwości dostarczenia w to miejsce środka gaśniczego. W przypadku 
małych pożarów grupy A przedostanie się środka gaśniczego do ogniska żaru 
jest stosunkowo łatwe, gdy mamy do czynienia z cienką warstwą materiału 
palnego. W przypadku gdy materiał palny jest przechowywany w dużych 
ilościach, rozprzestrzenianie się żaru wewnątrz materiału ma charakter prze-
strzenny. Żar nie znajduje się tylko na powierzchni, spalanie może przebiegać 
głęboko wewnątrz warstwy materiału i dostarczenie środka gaśniczego tak, 
aby możliwe było schłodzenie i tym samym ugaszenie ognisk żaru, staje 
się bardzo trudne. Dotarcie środka gaśniczego do ukrytego ogniska żaru 
wymaga nie tylko intensywnego podawania środków gaśniczych, ale także 
długotrwałego i pracochłonnego procesu fizycznej ingerencji w strukturę 
materiału lub w warstwy materiału palnego [4].

W przypadku gdy mamy do czynienia z głęboko umiejscowionymi ogni-
skami żaru, jedynie woda pozwala na skuteczne gaszenie pożaru. Duża  
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skuteczność wody jako środka gaśniczego wynika z jej własności fizyko-
chemicznych. Duża pojemność cieplna wody – ciepło właściwe wynoszące 
4,19 kJ/kg·K i jej bardzo wysokie ciepło parowania wynoszące 2257 kJ/kg po-
woduje, że woda charakteryzuje się bardzo dobrymi własnościami chłodzą-
cymi [2]. Podawanie wody bezpośrednio na palący się materiał stały powo-
duje chłodzenie powierzchni materiału palnego, w wyniku czego spowalnia 
się proces termicznego rozkładu materiału. Podanie wody na powierzchnię 
nie objętą spalaniem pozwala na zabezpieczenie materiału palnego przed 
ogrzewaniem się i osiągnięciem temperatury umożliwiającej zapalenie. 

Pomimo tego że podczas rzeczywistych działań efektywnie wykorzy-
stywane jest jedynie około kilku-, kilkunastu procent wody podawanej na 
pożar, woda do dzisiaj jest najpowszechniej stosowanym środkiem gaśni-
czym. Zdecydowana większość wody gaśniczej nie uczestniczy w odbiera-
niu ciepła od palącego się materiału i spływa bezużytecznie. Konieczność 
używania nadmiarowej objętości wody w trakcie akcji gaśniczej jest jedną  
z głównych przyczyn strat materialnych niespowodowanych bezpośrednim 
działaniem ognia [2].

Próby zwiększania stopnia wykorzystania wody podczas gaszenia po-
żarów grupy A podejmowane są od wielu lat. W obszarze tym wykształciły 
się standardowe procedury stosowania dodatków do wody. Najpowszechniej 
stosowane są środki zwiększające zdolność wody do zwilżania materiałów 
stałych. Jako dodatki stosowane są zwilżacze oraz środki pianotwórcze 
typu S i klasy A. Środki te to mieszaniny wielu składników, przede wszystkim 
dobrze rozpuszczalnych w wodzie związków powierzchniowo czynnych, któ-
re znacząco obniżają napięcie powierzchniowe wody z wartości 72,4 mN/m 
do 20÷29 mN/m [2]. Zmniejszenie napięcia powierzchniowego pozwala na 
wnikanie wody w występujące w materiale szczeliny i pęknięcia oraz we 
wszelkie otwory i pory w materiałach porowatych, włóknistych i sypkich. 
Obecność surfaktantów pozwala także na zwilżanie materiałów hydrofobo-
wych, które woda bez dodatków zwilża w bardzo ograniczonym zakresie.

W praktyce najczęściej wykorzystywanym dodatkiem zwilżającym do 
wody są środki pianotwórcze syntetyczne (typu S). Podstawowym zastoso-
waniem środków typu S jest wytwarzanie pian gaśniczych ciężkich, średnich 
i lekkich, co powoduje, że np. w Polsce praktycznie każda jednostka inter-
wencyjna straży pożarnej posiada je na stanie. Dużo rzadziej stosowane są 
roztwory środków pianotwórczych typu afff. Środki te wykorzystywane 
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są przede wszystkim do gaszenia pożarów cieczy palnych. Występują jednak 
praktycznie we wszystkich gaśnicach przenośnych i przewoźnych przezna-
czonych do gaszenia pożarów grup A i B oraz jako dodatki do wody zwięk-
szające skuteczność działań w instalacjach tryskaczowych i zraszaczowych [5]. 

2. badania skuteczności gaszenia pożarów grupy a

W ochronie przeciwpożarowej na całym świecie stosowane są procedury 
oceny skuteczności działania różnych środków gaśniczych. Z reguły ograni-
czają się one do określonych grup pożarów i mają za zadanie potwierdzenie 
spełnienia minimalnych wymagań. Nie służą do badań porównawczych. 
Przykładowo, w systemie prawodawstwa europejskiego, w stosunku do 
pian gaśniczych przeznaczonych do gaszenia pożarów grupy B, stosuje się 
wymagania normy en 1568 [6]. Piany te mogą być jednak stosowane do ga-
szenia pożarów grupy A. W większości krajów nie ma dla nich minimalnych 
wymagań w zakresie określania skuteczności gaszenia pożarów materiałów 
stałych. Np. proszki gaśnicze (typu bc i abc), które spełniają wymagania 
normy en 615 muszą zostać przebadane pod kątem skuteczności gaśniczej 
przy pożarach A i B zgodnie z procedurą przewidzianą dla podręcznego 
sprzętu gaśniczego (Norma en 3–7) [2, 7, 8].

Odesłanie do testów gaśniczych wykorzystywanych do określania sku-
teczności gaśniczej podręcznego sprzętu gaśniczego, jak w przypadku prosz-
ków gaśniczych, nie jest przypadkiem odosobnionym. Standard nfpa 18, 
zawierający wymagania dla zwilżaczy, zaleca przeprowadzenie testu ga-
śniczego (jednego z trzech) wg standardowej metodyki badań podręcznego 
sprzętu gaśniczego. Rozwiązanie takie wydaje się sensowne, gdyż w dużej 
mierze przyczynia się do standaryzacji metod badawczych [9]. 

Testy pożarowe grupy A, powszechnie stosowane do oceny skuteczności 
działania podręcznego sprzętu gaśniczego nie odzwierciedlają wszystkich 
scenariuszy pożarowych. Stosowany powszechnie stos luźno ułożonych 
beleczek sosnowych zapewnia łatwy dostęp środka gaśniczego do materiału 
palnego, a wynik testu uzależniony jest także od sprawności działania ope-
ratora. Wspomniany już standard nfpa 18 wymienia także dwa inne testy 
zdolności gaszenia i zwilżania: płyty pilśniowej oraz bawełny [9]. 

Stworzenie uniwersalnego testu, ze względu na różnorodność występu-
jących materiałów palnych, wydaje się niemożliwe. Można jednak podjąć 
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próby stworzenia testu gaśniczego wykorzystującego inny materiał palny, 
np. zamiast bawełny – trociny, zrębki drewniane, granulaty itp., który po-
zwalałby na porównanie skuteczności gaszenia takich materiałów różnymi 
środkami gaśniczymi.

3. cel badań

Celem badań była ocena różnic w skuteczności gaszenia pożaru trocin sosno-
wych przy użyciu wody i wody z dodatkami środków pianotwórczych typu 
S i afff. Do badań wykorzystano specjalnie do tego celu skonstruowane 
stanowisko badawcze.

Przeprowadzając badania porównawcze skuteczności gaszenia z użyciem 
wody oraz wodnych roztworów środków pianotwórczych, skupiono się na 
analizie możliwych do zmierzenia wielkości odzwierciedlających efekty 
działania gaśniczego, tj.: temperatura warstwy palącego się materiału oraz 
ubytek jego masy w wyniku spalania materiału i odparowania wody. Zebra-
nie jak największej liczby parametrów może pozwolić na ocenę skuteczności 
gaśniczej, nie tylko wizualną, lecz także jakościową. Wzorując się na testach 
dla zwilżaczy opisanych w nfpa, dokonywano także pomiaru ilości środka 
gaśniczego, który wyciekł z gaszonej próbki materiału, tzw. odcieku, co wska-
zuje na brak jego działania gaśniczego lub zabezpieczającego przed paleniem 
(woda nie pozostaje w warstwie materiału palnego).

3.1. Stanowisko i materiały użyte w badaniach

Podstawę stanowiska do badania skuteczności gaszenia pożarów stanowiło 
stalowe rusztowanie (rys. 1). Na rusztowaniu umieszczono kosz na materiał 
palny, wykonany z siatki stalowej. W koszu umieszczono 300 g trocin so-
snowych. Do wnętrza kosza, przez otwory siatki, wprowadzano 5 termopar.

Nad koszem umieszczono zbiornik z blachy miedzianej z nawierconymi 
otworami. Zbiornik ten stanowił tzw. wylewkę służącą do równomierne-
go podawania środka gaśniczego. Nad wylewką zamontowano pojemnik 
na środek gaśniczy. Pod koszem na materiał palny umieszczono naczynie  
z izopropanolem, który służył do rozpalania trocin oraz pojemnik służący 
do zbierania niewykorzystanego w procesie gaszenia środka gaśniczego 
(tzw. odcieku). Rusztowanie wraz z elementami składowymi stanowiska 
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badawczego ustawione było na wadze. Całość umieszczono wewnątrz dy-
gestorium z mechanicznym wyciągiem spalin. Na rys. 2 i 3 przedstawiono 
sposób umieszczenia termopar w warstwie materiału palnego.
 

Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego
1 – zbiornik na środek gaśniczy; 2 – korek; 3 – wylewka; 4 – stelaż; 5 – kosz z siatki 
stalowej; 6 – hnaczynie na izopropanol; 7 – pojemnik na odciek; 8 – izolacja termiczna; 
9 – waga; 10 – termopary.
Źródło: rys. M. Skwierawski
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Rys. 2. Schemat umieszczenia termopar wewnątrz kosza z trocinami –  
widok z boku (wymiary w mm; 1 – górna granica warstwy trocin)

Rys. 3. Schemat umieszczenia termopar wewnątrz kosza z trocinami –  
widok z góry (wymiary w mm)
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Materiałem palnym użytym w badaniach było rozdrobnione drewno  
w postaci trocin, będących produktem ubocznym obróbki drewna sosnowego. 
Źródłem pozyskania trocin był tartak firmy Poltarex w Nowej Wsi, gmina 
Przechlewo, powiat człuchowski. Wilgotność trocin wynosiła 9,8%. Określona 
została za pomocą wagosuszarki Radwag max 50/nh. Gęstość nasypowa 
warstwy trocin wynosiła 162,8 g/dm3. Przybliżony skład ziarnowy próbki 
trocin określono na zestawie sit o wielkości: 1 mm, 0,5 mm i 0,2 mm. Wyniki 
pomiaru przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Skład ziarnowy próbki trocin

Frakcja Udział wagowy

> 1mm 13,8 %

> 0,5 mm ÷ ≤ 1 mm 36,2 %

> 0,2 mm ÷ ≤ 0,5 mm 36,7 %

≤ 0,2 mm 13,3 %

Typowe zalecane stężenia środków pianotwórczych stosowanych w cha-
rakterze zwilżaczy nie przekraczają wartości 1% obj. Do badania porównaw-
czego wykorzystano trzy środki gaśnicze: wodę wodociągową, 1% wodny 
roztwór środka pianotwórczego typu afff oraz 1% wodny roztwór środka 
pianotwórczego typu S. 

4. przebieg badań

Przed rozpoczęciem właściwych testów gaśniczych wykonano trzy próby 
spalania trocin bez podawania środka gaśniczego. Miało to na celu wyznacze-
nie właściwego momentu, w którym należy rozpocząć gaszenie. Do badania 
użyto 300 g trocin. Trociny zostały wsypane do kosza. Kosz umieszczono 
na stelażu, który następnie został umieszczony na wadze. Wprowadzone do 
wnętrza kosza termopary podłączone zostały do komputera za pośrednic-
twem modułu pomiarowego. Temperatura rejestrowana była automatycznie 
w odstępach 30 sekundowych. Pomiar masy zestawu badawczego dokony-
wany był co minutę. Pomiary rozpoczęto w momencie zapalenia izopro-
panolu. Próba kontynuowana była do momentu pojawienia się żaru i/lub 
płomienia na powierzchni badanych trocin, co nastąpiło w 33. i dwukrotnie  



26 Piotr Galek, Bernard Król

w 35. minucie badania. Począwszy od 7. minuty badania, kiedy spaleniu 
uległ cały izopropanol użyty do rozpalania, we wszystkich trzech próbach, 
masowa prędkość spalania osiągała stałą wartość około 6 g/min.

Masa przedstawiona na wykresach jest sumą masy trocin i użytego 
do ich rozpalania izopropanolu. Szarym kolorem tła oznaczono czas do 
całkowitego wypalenia się izopropanolu – czas rozpalania. Na rys. 4 przed-
stawiono przebieg zmian temperatury oraz ubytek masy układu podczas 
jednej z trzech prób.

Rys. 4. Przebieg palenia trocin sosnowych (bez gaszenia)

Po 25 minutach masa badanych trocin zmniejszała się do około połowy 
początkowej wartości. Położone najdalej od źródła ognia termopary T4 i T5, 
pomiędzy 20. a 30. minutą badania, zaczynały odnotowywać wyraźny wzrost 
temperatury. Na tej podstawie wyznaczono moment otwarcia zaworu spu-
stowego zbiornika środka gaśniczego i rozpoczęcia gaszenia – to czas między 
25. a 26. minutą pomiaru. 

Badania skuteczności gaszenia rozpoczęto od prób gaszenia 300 g trocin 
sosnowych przy użyciu 100 cm3 środka gaśniczego. Następnie wykonano próby 
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gaszenia przy użyciu 300 cm3 oraz 500 cm3 środka gaśniczego. Każdą próbę 
przeprowadzano trzykrotnie.

Testy gaszenia przeprowadzono analogicznie jak podczas prób spalania 
bez gaszenia. Środek gaśniczy umieszczony został w zbiorniku zamocowa-
nym na rusztowaniu ponad wylewką służącą do równomiernego podawania 
środka na gaszony materiał. Pomiar czasu badania rozpoczęto w momencie 
podpalenia izopropanolu umieszczonego w zbiorniku pod koszem z troci-
nami. Po 7 minutach izopropanol ulegał całkowitemu wypaleniu i następnie, 
do 25. minuty badania, trwało swobodne spalanie badanych trocin sosno-
wych. Po upływie 25 minut otwierano zawór spustowy zbiornika na środek 
gaśniczy i rozpoczynano gaszenie (przerywana pionowa linia na wykresach). 
Po podaniu środka gaśniczego, pomiary masy i temperatury prowadzono 
do 40. minuty badania. Gaszenie uznawano za skuteczne, jeżeli w czasie od 
podania środka gaśniczego do zakończenia badania na żadnej z termopar nie 
odnotowano wzrostu temperatury. Prowadzono również obserwację oznak 
spalania takich jak wydobywający się dym oraz widoczne ogniska żaru. Na 
rysunkach 5÷7 przedstawiono wyniki pomiarów trzech wybranych prób 
gaśniczych spośród 27 łącznie przeprowadzonych.

Rys. 5. Gaszenie wodą (V=100 cm3)
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Rys. 6. Gaszenie roztworem środka pianotwórczego afff ( c = 1 %; V=300 cm3) 

Rys. 7. Gaszenie roztworem środka pianotwórczego S (c = 1 %; V=500 cm3)
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5. analiza wyników badań

5.1 Efekt gaśniczy

Podczas badania skuteczności gaszenia pożarów przeprowadzono 27 prób 
gaśniczych. Wykonano testy gaśnicze z użyciem trzech różnych objętości 
(100 cm3, 300 cm3, 500 cm3) i trzech rodzajów środka gaśniczego (woda, 
roztwór afff, roztwór S). Każdy test wykonywano trzykrotnie. W tabeli 2 
przedstawiono wynik procesu gaszenia w formacie: tak – dla próby, która 
zakończyła się ugaszeniem pożaru testowego; nie – dla próby, w której pożar 
testowy nie został ugaszony. Dla każdej próby odnotowano także objętość 
środka gaśniczego, który przeciekł przez gaszone trociny i został zebrany 
na umieszczonej poniżej tacy (tzw. odciek).

Tabela 2. Efekty gaszenia pożaru trocin sosnowych

Objętość środka 
gaśniczego [cm3]

Rodzaj środka 
gaśniczego

Efekt gaszenia [TAK/NIE]
Objętość odcieku [cm3] 

Próba nr 1 Próba nr 2 Próba nr 3

100

Woda
NIE NIE NIE

0 0 0

AFFF
NIE NIE NIE

0 0 0

S
NIE NIE NIE

0 0 0

300

Woda
TAK TAK TAK

0 0 4

AFFF
TAK TAK TAK

0 0 0

S
TAK TAK TAK

0 0 0

500

Woda
TAK TAK TAK
13 14 28

AFFF
TAK TAK TAK

0 0 0

S
TAK TAK TAK

0 0 0
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Analizując wyniki badań przedstawione w tabeli 2, można zauważyć brak 
wyraźnych różnic pomiędzy efektami działania różnych środków gaśniczych. 
Przy zastosowaniu 100 cm3 żaden z badanych środków gaśniczych nie ugasił 
skutecznie pożaru testowego. Po zwiększeniu objętości do 300 cm3, wszystkie 
badane roztwory były już skuteczne. Podobnie, po dalszym zwiększeniu 
objętości środka gaśniczego do 500 cm3. 

Różnica między stosowanymi środkami zaznacza się w przypadku analizy 
stopnia wykorzystania ich w procesie gaszenia. Cała użyta w gaszeniu objętość 
roztworu afff oraz roztworu środka pianotwórczego typu S pozostała we-
wnątrz gaszonych trocin do zakończenia próby w 40. minucie. W przypadku 
wody niewielka część jej objętości przesiąknęła przez gaszony materiał lub 
z niego spływała. W przypadku zastosowania 300 cm3 wody, część środka 
gaśniczego zebrana w zbiorniku na tzw. odciek, stanowiła zaledwie 0,8% zasto-
sowanej objętości i wystąpiła tylko w jednej próbie. Dla 500 cm3 wody, objętość 
ta wzrosła do poziomu od 2,6% do 5,6% i wystąpiła podczas każdego z trzech 
przeprowadzonych testów gaszenia. 

Wykorzystane do badań stanowisko testowe nie ogranicza testów wy-
łącznie do oceny wizualnej procesu gaszenia oraz analizy objętości odcieku. 
Dzięki prowadzonym podczas testów pomiarom masy układu i temperatury 
gaszonych trocin możliwa jest analiza porównawcza procesu gaszenia. Ana-
lizę przeprowadzono na podstawie zmian następujących wielkości:

5.2. Ubytek masy

Przeprowadzono analizę zmian masy układu, na którą składa się łączna 
masa środka gaśniczego oraz gaszonego materiału. Do analizy wykorzystano 
różnicę pomiędzy masą układu w 30. minucie testu oraz w 40. minucie testu. 
Analiza zmiany masy w końcowym etapie testu umożliwia ocenę efektywności 
procesu gaszenia. Większy ubytek masy po zakończeniu podawania środka 
gaśniczego wskazuje na proces gaśniczy rozciągnięty w czasie lub nadal trwa-
jące spalanie materiału palnego oraz nasilone parowanie wody. Porównanie 
ubytku masy w poszczególnych testach gaśniczych przedstawiono na rys. 8. 

Brak skutecznego ugaszenia pożaru testowego przy użyciu 100 cm3 środ-
ka gaśniczego skutkuje stosunkowo dużym ubytkiem masy w ostatnich  
10. minutach testu. Niezależnie od użytego środka gaśniczego, ubytek masy 
po gaszeniu przy użyciu 100 cm3 osiąga podobne wartości.
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Rys. 8. Ubytek masy układu (trociny-woda) po zakończonym procesie gaszenia, 
pomiędzy 30. i 40. minutą testu

Skuteczne ugaszenie trocin sosnowych przy użyciu 300 cm3 oraz 500 cm3 
środka gaśniczego skutkuje mniejszym ubytkiem masy układu. Na wykre-
sach widać jednak różnice wynikające z różnego przebiegu procesu gaszenia. 
Efekt gaśniczy, oceniany jako ubytek masy układu, w poszczególnych po-
wtórzeniach nie był identyczny. Ubytek masy układu po gaszeniu wodą bez 
dodatków jest zdecydowanie większy niż po zastosowaniu roztworu afff 
lub S. Jest to szczególnie widoczne przy próbach z wykorzystaniem 500 cm3 
środka gaśniczego. Wynika to z faktu, że woda bez dodatków dużo wolniej 
przesiąkała przez warstwę trocin, gaszenie następowało po dłuższym czasie. 
Ubytek masy w tym przypadku nie wynikał z tzw. odcieku, gdyż przez cały 
czas masa odcieku była uwzględniana w pomiarach.

5.3. Zmiany temperatury

Analizę temperatury trocin po zakończeniu gaszenia przeprowadzono 
na podstawie danych uzyskanych z 5 termopar umieszczonych w koszu  
z trocinami. Do analizy wybrano temperaturę końcową testu, czyli zareje-
strowaną w 40. minucie badania. Na rys. 9 przedstawiono średnią tempe-
raturę z trzech kolejnych testów dla określonej objętości środka gaśniczego 
odczytaną z poszczególnych termopar w 40. minucie badania.
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Rys. 9. Średnia temperatura trzech kolejnych prób dla poszczególnych termopar 
(T1–T5) po gaszeniu, w 40. minucie testu

Porównanie końcowej temperatury po gaszeniu przy użyciu 300 cm3 
środka oraz przy użyciu 500 cm3 pozwala na wyciągnięcie wniosku, że zasto-
sowanie roztworu afff oraz S pozwoliło na uzyskanie pełnej skuteczności 
gaszenia już przy 300 cm3 roztworu. Temperatura końcowa praktycznie nie 
zmieniła się po zwiększeniu objętości środka gaśniczego z 300 cm3 do 500 cm3. 
Woda bez dodatków wykazuje natomiast znaczną poprawę skuteczności 
gaszenia dopiero po zwiększeniu jej objętości do 500 cm3. Analiza wyników 
pomiaru temperatury przy gaszeniu przy użyciu 100 cm3 środka gaśniczego 
wskazuje na pewną nierównomierność podawania środka na gaszone trociny. 
Pojawiają się wyraźne różnice pomiędzy temperaturą osiągną na termo-
parach T4 i T5, które umieszczone były na tej samej wysokości. Podobne 
różnice występują pomiędzy temperaturą odnotowaną przez termopary T1 
i T3, które również znajdowały się na tej samej wysokości. 
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Na rys. 10 przedstawiono średnią temperaturę odczytaną z wszystkich 
5 termopar dla poszczególnych prób gaśniczych.

Rys. 10. Średnia temperatura trocin (dla termopar T1-T5) po gaszeniu,  
w 40. minucie testu

Analizując średnią temperaturę trocin po gaszeniu, można spostrzec wy-
raźnie skuteczniejsze działanie chłodzące roztworu środka pianotwórczego 
typu S, szczególnie przy podaniu 100 i 300 cm3 środka gaśniczego. Podanie 
500 cm3 środka gaśniczego jest wyraźnie objętością nadmiarową w stosunku 
do ilości materiału palnego, jednak i w tym przypadku woda wykazuje gorsze 
zdolności chłodzenia materiału niż roztwory obu środków pianotwórczych.

5.4. Dynamika chłodzenia

Jako dynamikę chłodzenia określano czas od momentu rozpoczęcia gaszenia 
do momentu, w którym najwolniej chłodzona termopara (umieszczone najni-
żej termopary T3 lub T1) uzyskała temperaturę niższą niż 100 °c (temperatura 
wrzenia wody), a dalszy spadek temperatury nie przekraczał wartości 3°c/min. 
W analizie pominięto wszystkie testy z użyciem 100 cm3 środka gaśniczego,  
z uwagi na wzrost temperatury po procesie gaszenia (brak efektu gaśniczego). 
Wyniki przedstawiono na rys. 11.
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Rys. 11. Dynamika chłodzenia 

Analiza dynamiki chłodzenia pokazuje wyraźną przewagę wody z dodatka-
mi środków pianotwórczych. Gaszenie z użyciem 300 cm3 wody wodociągowej 
skutkowało powolnym chłodzeniem, aż do zakończenia testu w 40. minucie. 
Dodatek środka pianotwórczego afff skracał czas, w którym temperatura 
osiągała wartość poniżej 100°c, a jej spadek spowalniał do poziomu 2-3 oc/min. 
Dodatek środka pianotwórczego typu S powodował, że już w pierwszej lub 
drugiej minucie po rozpoczęciu gaszenia spadek temperatury osiągał wartość 
1-2 °c/min. Po zwiększeniu objętości środka gaśniczego do 500 cm3 podobną 
skuteczność osiągały oba roztwory środków gaśniczych. Gaszenie wodą nadal 
wymagało dłuższego czasu.

wnioski

Na podstawie obserwacji prowadzonych testów oraz analizy wyników wycią-
gnięto następujące wnioski:

•  Zauważyć można bardzo dużą powtarzalność masowej prędkości spalania 
trocin sosnowych. Zarówno podczas testów bez gaszenia, jak i w czasie do 
rozpoczęcia gaszenia w trakcie testów gaśniczych, masowa prędkość spalania 
trocin utrzymywała się na poziomie zbliżonym do 6 g/min.

•  Wykazano, że ocena skuteczności gaszenia ograniczająca się do obserwa-
cji wizualnej, nie pozwala na pełną ocenę efektywności procesu gaszenia. 
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Analiza wizualna nie wykazała praktycznie żadnej różnicy pomiędzy wodą 
wodociągową, a wodą z dodatkami środków pianotwórczych.

•  Analiza przebiegu zmian temperatury oraz ubytku masy układu w czasie 
procesu gaszenia wykazuje, że najefektywniejszym środkiem gaśniczym 
do gaszenia trocin sosnowych okazał się roztwór środka pianotwórczego 
typu S. 

•  Porównanie dynamiki procesu chłodzenia i ubytku masy materiału pal-
nego pozwala na ocenę efektywności poszczególnych środków gaśniczych. 
Zastosowanie środków pianotwórczych w charakterze zwilżaczy pozwoliło 
na szybsze ugaszenie pożaru testowego niż przy użyciu wody bez dodatków.

•  Aby zwiększyć dokładność oceny efektywności środka gaśniczego, nale-
żałoby zmodyfikować proces testowy przez dodanie elementu badania 
końcowej masy materiału palnego po jego wysuszeniu, tak aby zbadać 
rzeczywisty ubytek masy w wyniku spalania.

•  Docelowo badania powinny skupić się na możliwości oceny stopnia wpływu 
dodatków do wody na efekt gaszenia.

podsumowanie

Analiza istniejących uregulowań dotyczących testowania środków gaśni-
czych ujawniła, że w praktyce nie ma procedury testowej, która pozwoliłaby 
na równoczesną ocenę nie tylko skuteczności, ale i efektywności procesu 
gaszenia materiałów stałych. Obowiązujące w Polsce i na świecie standardy 
testowe dają jedynie odpowiedź na pytanie, czy pożar testowy możliwy jest 
do ugaszenia daną objętością i rodzajem środka gaśniczego. W związku  
z tym stwierdzono potrzebę zaprojektowania testu gaśniczego umożliwia-
jącego ocenę porównawczą efektywności środków gaśniczych. 

Opracowane stanowisko testowe zaprojektowano tak, aby do minimum 
ograniczyć ingerencję człowieka i otrzymać maksymalnie dużą powta-
rzalność wyników. Jako testowy materiał palny wybrano trociny drewna 
sosnowego. Stosowany w testach służących do oceny skuteczności działania 
podręcznego sprzętu gaśniczego stos beleczek zapewnia swobodny dostęp 
środka gaśniczego do całości materiału palnego oraz koncentruje się na 
spalaniu płomieniowym. Zaproponowany w autorskim teście pożar trocin 
sosnowych przebiega bezpłomieniowo i jest pożarem ukrytym. Środek ga-
śniczy musi dotrzeć do źródła pożaru poprzez nieobjętą spalaniem warstwę 
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trocin, co symuluje często spotykane warunki podczas rzeczywistych działań 
gaśniczych. 

W trakcie projektowania testu wzorowano się częściowo na procedu-
rze testowej dla zwilżaczy opisanej w standardzie nfpa 18. Podobnie jak  
w nfpa 18, zastosowano kosz z siatki stalowej jako pojemnik na materiał pal-
ny. Dodatkowo wprowadzono ciągły pomiar temperatury materiału palnego 
prowadzony w pięciu punktach oraz ciągły pomiar ubytku masy. Pozwoliło 
to na przeanalizowanie przebiegu procesu gaszenia, a w efekcie porównanie 
szybkości procesu gaszenia dla poszczególnych środków gaśniczych. 

Mimo pewnych wad, zaprojektowane stanowisko pozwala na analizę po-
równawczą badanych środków gaśniczych na bazie wody podczas gaszenia po-
żarów materiałów stałych drewnopochodnych. Dalsza modyfikacja stanowiska, 
procesu gaszenia i sposobu analizy wyników być może pozwoli na pełniejsze 
porównanie skuteczności i efektywności działania środków gaśniczych. 
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W artykule podjęto próbę spojrzenia na komendy powiatowe (miejskie) Pań-
stwowej Straży Pożarnej [k(m) psp] województwa mazowieckiego z punktu 
widzenia ich obciążenia podyktowanego wybraną działalnością operacyjną 
i ratowniczą oraz czynnikami zagrożenia do ogólnej liczby w województwie, 
takimi jak:

1) liczba jednostek ratowniczo-gaśniczych (jrg) kp(m) psp i posterunków;
2) liczba jednostek ochotniczych straży pożarnych (osp) i innych jednostek 

ratowniczych ochrony przeciwpożarowej (ijrop) będących w krajowym 
systemie ratowniczo-gaśniczym (ksrg);

3) liczba zakładów o dużym ryzyku (zodr) i zakładów o zwiększonym ry-
zyku (zozr);

4) powierzchnia leśna;
5) powierzchnia powiatów i miast na prawach powiatu;
6) liczba stałych mieszkańców w powiatach i w miastach na prawach powiatu;

Zgodnie z treścią Rozporządzenia w sprawie ramowej organizacji ko-
mendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej [1] 
kategoryzacja kp(m) psp sprowadza się praktycznie i teoretycznie tylko do 
jednego czynnika, jakim jest liczba stałych mieszkańców rozpatrywanego 
obszaru i przedstawia się to następująco: 
1. kp(m) psp i kategorii w powiatach i miastach na prawach powiatu o liczbie 

stałych mieszkańców nie mniejszej niż 600 tys.
2. kp(m) psp ii kategorii w powiatach i miastach na prawach powiatu o liczbie 

stałych mieszkańców poniżej 600 tys., jednak nie mniejszej niż 200 tys.
3. kp(m) psp iii kategorii w powiatach i miastach na prawach powiatu o licz-

bie stałych mieszkańców poniżej 200 tys., jednak nie mniejszej niż 100 tys.
4. kp(m) psp iv kategorii w powiatach i miastach na prawach powiatu  

o liczbie stałych mieszkańców poniżej 100 tys., jednak nie mniejszej niż 50 tys.
5. kp(m) psp v kategorii w powiatach o liczbie stałych mieszkańców poniżej 

50 tys. [1]
Najważniejszym zadaniem i jednocześnie celem dla kp(m) psp od za-

wsze jest i pozostanie ochrona życia i zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt, 
ochrona mienia, a także środowiska w danym obszarze chronionym. Przed-
stawiona poniżej propozycja wprowadzenia zmian w zakresie kategoryzacji 
kp(m) psp wykorzystuje nie tylko jeden element z obszaru bezpieczeństwa, 
jakim jest liczba stałych mieszkańców rozpatrywanego obszaru, ale dodat-
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kowo zdziałalnością operacyjną i ratowniczą oraz czynnikami zagrożenia 
występującego w obszarze chronionym danej kp(m) psp. 

Kategoryzację kp(m) psp można ustalić, obliczając najpierw Wo dla każ-
dej kp(m) psp według określonego wzoru (1) i danych zawartych w tabeli 1:

Wo = (W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + W6) × 100………………….(1)

gdzie poszczególne wskaźniki, dość charakterystyczne i występujące w każ-
dym powiecie i w mieście na prawach powiatu, oznaczają:
W1 – stosunek liczby jrg kp(m) psp i posterunków w powiecie i w mieście 
na prawach powiatu do ogólnej liczby jrg kp(m) psp i posterunków w wo-
jewództwie;
W2 – stosunek liczby jednostek osp i ijrop będących w ksrg w powiecie 
i w mieście na prawach powiatu do ogólnej liczby osp i ijrop w ksrg  
w województwie;
W3 – stosunek liczby zodr i zodr w powiecie i w mieście na prawach po-
wiatu do ogólnej liczby zodr i zozr w województwie;
W4 – stosunek powierzchni leśnej w powiecie i w mieście na prawach powiatu 
do powierzchni leśnej w województwie;
W5 – stosunek powierzchni powiatu i miasta na prawach powiatu do powierzch-
nia województwa;
W6 – stosunek liczby stałych mieszkańców w powiecie i w mieście na prawach 
powiatu do liczby ludności w województwie.

Tabela 1. Dane liczbowe z powiatów województwa mazowieckiego dotyczące 
wybranych elementów związanych z działalnością operacyjną i ratowniczą oraz 
zagrożeniem w rejonie operacyjnym (chronionym) kp(m) psp

Powiat Kategoria 
KP(M) PSP 

Liczba JRG 
KP(M) PSP 

+ posterunki 

Liczba 
OSP + 
IJROP 

w KSRG

Liczba
ZoDR

+ 
ZoZR

Powierzchnia 
leśna 
w [ha]

Powierzchnia 
w [km²]

Ludność 

białobrzeski KP PSP
kat. V 1 10 0 + 0 16 392 639,10 33 669

ciechanowski KP PSP
kat. IV 1 15 0 + 4 17 550 1059,80 90 823

garwoliński KP PSP
kat. III 1 20 0 + 1 38 000 1284,83 108 551
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c.d. Tabeli 1.

Powiat Kategoria 
KP(M) PSP 

Liczba JRG 
KP(M) PSP 

+ posterunki 

Liczba 
OSP + 
IJROP 

w KSRG

Liczba
ZoDR

+ 
ZoZR

Powierzchnia 
leśna 
w [ha]

Powierzchnia 
w [km²]

Ludność

gostyniński KP PSP
kat. V 1 7 1 + 0 14 071 614,81 46 345

grodziski KP PSP
kat. IV 1 10 1 + 0 4 442 367,04 89 136

grójecki KP PSP
kat. IV 1 17 0 + 1 15 284 1267,73 98 692

kozienicki KP PSP
kat. IV 1 14 0 + 1 29 100 916,10 61 874

legionowski KP PSP
kat. III 1 11 + 1 0 + 0 9 096 390,76 111 660

lipski KP PSP
kat. V 1 10 0 + 1 15 814 740,22 35 426

łosicki KP PSP
kat. V 1 10 0 + 0 18 382 772,45 32 046

makowski KP PSP
kat. V 1 + 1 13 0 + 0 26 231 1064,67 46 435

miński KP PSP
kat. III 1 17 0 + 0 24 792 1163,72 150 495

mławski KP PSP
kat. IV 1 15 0 + 3 21 964 1181,82 73 919

nowodworski KP PSP
kat. IV 1 11 1 + 1 15 922 694,79 78 604

ostrołęcki + 
Ostrołęka

KM PSP
kat. III 1 + 1 18 0 + 1 67 104 2127,01 141 032

ostrowski KP PSP
kat. IV 1 12 1 + 0 35 344 1217,79 74 464

otwocki KP PSP
kat. III 1 + 1 15 0 + 0 19 646 615,92 122 661

piaseczyński KP PSP
kat. III 1 16 0 + 1 12 191 621,00 172 929

płocki + 
Płock

KM PSP
kat. II 3 20 + 2 6 + 2 30 690 1884,71 233 639

płoński KP PSP
kat. IV 1 12 1 + 0 18 480 1379,79 88 612

pruszkowski KP PSP
kat. III 1 + 1 10 0 + 1 2 730 246,30 158 765

przasnyski KP PSP
kat. IV 1 10 0 + 0 36 883 1218,58 53 448

przysuski KP PSP
kat. V 1 9 0 + 0 37 000 801,19 42 869

pułtuski KP PSP
kat. IV 1 7 0 + 0 16 158 827,42 51 409

radomski + 
Radom

KM PSP
kat. II 4 24 2 + 1 39 200 1641,58 369 012
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c.d. Tabeli 1.

Źródło: opracowanie własne.
gdzie:
kp(m) psp – komenda powiatowa (miejska) Państwowej Straży Pożarnej;
ijrop – inne jednostki ratownicze ochrony przeciwpożarowej;
jrg – jednostka ratowniczo-gaśnicza;
osp – ochotnicza straż pożarna;
zodr – zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej;
zozr – zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

Powiat Kategoria 
KP(M) PSP 

Liczba JRG 
KP(M) PSP 

+ posterunki 

Liczba 
OSP + 
IJROP 

w KSRG

Liczba
ZoDR

+ 
ZoZR

Powierzchnia 
leśna 
w [ha]

Powierzchnia 
w [km²]

Ludność 

siedlecki + 
Siedlce

KM PSP
kat. III 2 21 0 + 3 30 273 1635,34 158 270

sierpecki KP PSP
kat. IV 1 11 0 + 0 11 731 852,04 53 215

sochaczewski KP PSP
kat. IV 1 12 0 + 1 12 353 734,80 85 103

sokołowski KP PSP kat. 
IV 1 19 0 + 0 24 443 1131,17 55 511

szydłowiecki KP PSP
kat. V 1 9 0 + 0 13 563 451,81 40 340

warszawski KM PSP
kat. I

17  
+ JRG SGSP 3 0 + 7 8 000 517,24 1 729 119

warszawski 
zach.

KP PSP
kat. III 1 18 4 + 3 16 037 533,79 111 550

węgrowski KP PSP
kat. IV 1 + 1 14 0 + 0 33 278 1220,76 67 490

wołomiński KP PSP
kat. II 1 + 1 17 1 + 1 28 324 953,56 230 287

wyszkowski KP PSP
kat. IV 1 9 0 + 0 29 383 876,43 73 929

zwoleński KP PSP
kat. V 1 12 0 + 0 8 620 573,30 36 892

żuromiński KP PSP
kat. V 1 9 0 + 2 15 303 806,60 39 885

żyrardowski KP PSP
kat. IV 1 9 0 + 1 12 311 532,54 76 413

RAZEM

38 KP(M) 
PSP

kat. I –1
kat. II –3
kat. III –9
kat. IV – 16
kat. V – 9

60 + 6
+ JRG SGSP 496 + 3 18 + 36 826 085 35 558,51 5 324 519
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W tabeli 2 przedstawiono wskaźniki (W1-6) wyliczone na podstawie da-
nych zawartych w tabeli 1.

Tabela 2. Wskaźniki (W1-6) wyliczone na podstawie danych zawartych w tabeli 1

Powiat W1 W2 W3 W4 W5 W6

białobrzeski 0,0149 0,0200 0,0000 0,0198 0,0179 0,0063

ciechanowski 0,0149 0,0300 0,0740 0,0212 0,0298 0,0170

garwoliński 0,0149 0,0400 0,0185 0,0460 0,0361 0,0203

gostyniński 0,0149 0,0140 0,0185 0,0170 0,0172 0,0087

grodziski 0,0149 0,0200 0,0185 0,0053 0,0103 0,0167

grójecki 0,0149 0,0340 0,0185 0,0185 0,0356 0,0185

kozienicki 0,0149 0,0280 0,0185 0,0352 0,0257 0,0116

legionowski 0,0149 0,0240 0,0000 0,0110 0,0109 0,0209

lipski 0,0149 0,0200 0,0185 0,0191 0,0208 0,0066

łosicki 0,0149 0,0200 0,0000 0,0222 0,0217 0,0060

makowski 0,0298 0,0260 0,0000 0,0317 0,0299 0,0087

miński 0,0149 0,0340 0,0000 0,0300 0,0327 0,0282

mławski 0,0149 0,0300 0,0555 0,0266 0,0332 0,0138

nowodworski 0,0149 0,0220 0,0370 0,0192 0,0195 0,0147
ostrołęcki + 
Ostrołęka 0,0298 0,0360 0,0185 0,0812 0,0598 0,0264

ostrowski 0,0149 0,0240 0,0185 0,0428 0,0342 0,0139

otwocki 0,0298 0,0300 0,0000 0,0237 0,0173 0,0230

piaseczyński 0,0149 0,0320 0,0185 0,0147 0,0174 0,0324

płocki + Płock 0,0447 0,0440 0,1481 0,0371 0,0530 0,0438

płoński 0,0149 0,0240 0,0185 0,0223 0,0388 0,0166

pruszkowski 0,0298 0,0200 0,0185 0,0033 0,0069 0,0298

przasnyski 0,0149 0,0200 0,0000 0,0446 0,0342 0,0100

przysuski 0,0149 0,0180 0,0000 0,0448 0,0225 0,0080

pułtuski 0,0149 0,0140 0,0000 0,0195 0,0232 0,0096

radomski + 
Radom 0,0597 0,0480 0,0555 0,0474 0,0461 0,0693

siedlecki + 
Siedlce 0,0298 0,0420 0,0555 0,0366 0,0459 0,0297

sierpecki 0,0149 0,0220 0,0000 0,0142 0,0239 0,0099
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sochaczewski 0,0149 0,0240 0,0185 0,0149 0,0206 0,0159

sokołowski 0,0149 0,0380 0,0000 0,0296 0,0318 0,0104

szydłowiecki 0,0149 0,0180 0,0000 0,0164 0,0127 0,0075

warszawski 0,2686 0,0060 0,1296 0,0096 0,0145 0,3247

warszawski 
zach. 0,0149 0,0360 0,1296 0,0194 0,0150 0,0209

węgrowski 0,0298 0,0280 0,0000 0,0403 0,0343 0,0126

wołomiński 0,0298 0,0340 0,0370 0,0343 0,0268 0,0432

wyszkowski 0,0149 0,0180 0,0000 0,0355 0,0246 0,0138

zwoleński 0,0149 0,0240 0,0000 0,0104 0,0161 0,0069

żuromiński 0,0149 0,0180 0,0370 0,0185 0,0226 0,0074

żyrardowski 0,0149 0,0180 0,0185 0,0149 0,0149 0,0143

Źródło: opracowanie własne.

Wyliczone wskaźniki obciążenia (Wo) dla kp(m) psp, z uwzględnieniem 
danych zawartych w tabeli 2, przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Wskaźniki obciążenia (Wo) dla kp(m) psp w województwie mazowieckim 
z uwzględnieniem danych zawartych w tabeli 2

Powiat Wyliczony wskaźnik obciążenia 
(Wo) dla KP(M) PSP

Uogólniony wskaźnik 
obciążenia (Wo) dla KP(M) PSP

białobrzeski 7,89 8

ciechanowski 18,69 19

garwoliński 17,58 18

gostyniński 9,03 9

grodziski 8,57 9

grójecki 14,00 14

kozienicki 13,39 13

legionowski 8,17 8

lipski 9,99 10

łosicki 8,48 8

makowski 12,61 13

miński 13,98 14

mławski 17,40 17

nowodworski 12,73 13
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c.d. Tabeli 3. 

Źródło: opracowanie własne.

Z badań wynika, że wartość wskaźnika obciążenia (Wo) dla km psp 
Warszawa (Wo=75) jest ponad 10- krotnie wyższa w porównaniu z najniż-

Powiat Wyliczony wskaźnik obciążenia 
(Wo) dla KP(M) PSP

Uogólniony wskaźnik 
obciążenia (Wo) dla KP(M) PSP

ostrołęcki + Ostrołęka 25,17 25

ostrowski 14,83 15

otwocki 12,38 12

piaseczyński 12,99 13

płocki + Płock 37,07 37

płoński 13,51 14

pruszkowski 10,83 11

przasnyski 12,37 12

przysuski 10,82 11

pułtuski 8,12 8

radomski + Radom 32,60 33

siedlecki + Siedlce 23,95 24

sierpecki 8,49 8

sochaczewski 10,88 11

sokołowski 12,47 12

szydłowiecki 6,95 7

warszawski 75,30 75

warszawski zach. 23,58 24

węgrowski 14,50 14

wołomiński 20,51 21

wyszkowski 10,68 11

zwoleński 7,23 7

żuromiński 11,84 12

żyrardowski 9,55 10
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szą wartością tego wskaźnika dla kp psp w Szydłowcu (Wo=7) i kp psp  
w Zwoleniu (Wo=7). 

1. wariant z utrzymaniem 5. kategorii kp(m) psp

Utrzymując 5 kategorię kp(m) psp, wyznaczenie progów przedziałów wskaź-
ników odbywa się według wzoru (2):

Wo
max : 5 = X……………………………….(2)

gdzie: Wo
max odpowiada najwyższemu wskaźnikowi obciążenia kp(m) psp 

z danego roku, czyli według danych dotyczących wybranych elementów zwią-
zanych z działalnością operacyjną i ratowniczą oraz zagrożeniem kp(m) psp 
w województwie mazowieckim, uzyskanych do końca 2015 r., najwyższy 
wskaźnik obciążenia odnotowała km psp Warszawa i jego wartość wynosi 75.

Pierwszy próg (X1) wyznacza się według wzoru: X + 1 = X1.

Drugi próg (X2) wyznacza się według wzoru: (X1 × 2) – 1 = X2.

Trzeci próg (X3) wyznacza się według wzoru: (X1 × 3) – 2 = X3.

Czwarty próg (X4) wyznacza się według wzoru: (X1 × 4) – 3 = X4.

Wyznaczanie progów przedziałów wskaźników na przykładzie wskaźni-
ków obciążenia z roku 2016 przedstawia się następująco: 75 : 5 = 15.

Pierwszy próg (X1) wyznacza się według wzoru: 15 + 1 = 16.
Drugi próg (X2) wyznacza się według wzoru: (16 × 2) – 1 = 31.
Trzeci próg (X3) wyznacza się według wzoru: (16 × 3) – 2 = 46.
Czwarty próg (X4) wyznacza się według wzoru: (16 × 4) – 3 = 61.
Przedziały wskaźników obciążenia (Wo) określające 5 przedziałów kate-

goryzacyjnych wraz z progami są określane według następującego schematu:
1) Wo > X4;
2) X3 + 1 ≤ Wo ≤ X4;
3) X2 +1 ≤ Wo ≤ X3;
4) X1 ≤ Wo ≤ X2;
5) Wo < X1.

Przedziały wartości wskaźników obciążenia służące określeniu 5. kate-
gorii kp(m) psp przedstawiono w tabeli 4.
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Tabela 4. Przedziały wartości wskaźników obciążenia służące określeniu 5. katego-
rii kp(m) psp

Przedziały wskaźników obciążenia (Wo)  
określające kategorię KP(M) PSP w 2015 r.

Kategoria KP(M) PSP

Wo > 61 I

47 ≤ Wo ≤ 61 II

32 ≤ Wo ≤ 46 III

16 ≤ Wo ≤ 31 IV

Wo < 16 V

Źródło: opracowanie własne.

Następnie, po podstawieniu wyliczonych wcześniej wskaźników obcią-
żenia (Wo) dla poszczególnych kp(m) psp, można ustalić propozycję ich 
kategorii, co przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Obecne kategorie kp(m) psp w województwie mazowieckim i ich 
propozycje z 5. kategoriami na podstawie danych uzyskanych do końca 2015 r. 

Powiat Obecna kategoria 
KP(M) PSP 

Wskaźnik obciążenia (Wo) 
dla KP(M) PSP w 2015 r.

Propozycja kategorii 
KP(M) PSP 

białobrzeski KP PSP kat. V 8 V
ciechanowski KP PSP kat. IV 19 IV
garwoliński KP PSP kat. III 18 IV
gostyniński KP PSP kat. V 9 V
grodziski KP PSP kat. IV 9 V
grójecki KP PSP kat. IV 14 V
kozienicki KP PSP kat. IV 13 V
legionowski KP PSP kat. III 8 V
lipski KP PSP kat. V 10 V
łosicki KP PSP kat. V 8 V
makowski KP PSP kat. V 13 V
miński KP PSP kat. III 14 V
mławski KP PSP kat. IV 17 IV
nowodworski KP PSP kat. IV 13 V

ostrołęcki + 
Ostrołęka KM PSP kat. III 25 IV

ostrowski KP PSP kat. IV 15 V
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c.d. Tabeli 5.

Źródło: opracowanie własne.

Powiat Obecna kategoria 
KP(M) PSP 

Wskaźnik obciążenia (Wo) 
dla KP(M) PSP w 2015 r.

Propozycja kategorii 
KP(M) PSP 

otwocki KP PSP kat. III 12 V

piaseczyński KP PSP kat. III 13 V

płocki + Płock KM PSP kat. II 37 III

płoński KP PSP kat. IV 14 V

pruszkowski KP PSP kat. III 11 V

przasnyski KP PSP kat. IV 12 V

przysuski KP PSP kat. V 11 V

pułtuski KP PSP kat. IV 8 V

radomski + 
Radom KM PSP kat. II 33 III

siedlecki + 
Siedlce KM PSP kat. III 24 IV

sierpecki KP PSP kat. IV 8 V

sochaczewski KP PSP kat. IV 11 V

sokołowski KP PSP kat. IV 12 V

szydłowiecki KP PSP kat. V 7 V

warszawski KM PSP kat. I 75 I

warszawski 
zach. KP PSP kat. III 24 IV

węgrowski KP PSP kat. IV 14 V

wołomiński KP PSP kat. II 21 IV

wyszkowski KP PSP kat. IV 11 V

zwoleński KP PSP kat. V 7 V

żuromiński KP PSP kat. V 12 V

żyrardowski KP PSP kat. IV 10 V

RAZEM

38 KP(M) PSP
kat. I – 1
kat. II – 3
kat. III – 9
kat. IV – 16
kat. V – 9

38 KP(M) PSP
kat. I – 1
kat. II – 0
kat. III – 2
kat. IV – 7
kat. V – 28
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wnioski 

Dane wykorzystane do obliczeń wskaźników obciążenia kp(m) psp i wiy-
liczone na ich podstawie propozycje kategorii kp(m) psp należy traktować 
jako materiał poglądowy. Z przeprowadzonych badań dotyczących wskaźni-
ków obciążenia kp(m) psp zawartych w tabeli 5 wynika, że zmiany propo-
nowanych kategorii kp(m) psp, w porównaniu z obecnie obowiązującymi, 
nastąpiły w przypadku 27 kp(m) psp, a 11 kp(m) psp utrzymało swoją 
kategorię. W przypadku zmian kategorii, jakie nastąpiły w 27 kp(m) psp, 
we wszystkich 27. przypadkach nastąpiło obniżenie kategorii kp(m) psp,  
a w przypadku 4 kp(m) psp spośród tych 27, spadek nastąpił o dwie kate-
gorie. Nie wystąpił przypadek, w którym jakaś kp(m) psp odnotowałaby 
wzrost kategorii według zastosowanej nowej metody kategoryzacji kp(m) psp.  
Z badań wynika również, że obecnie są 3 kp(m) psp kategorii ii, a według 
nowej metody brak jest kp(m) psp o takiej kategorii. Zmniejszyła się także 
liczba kp(m) psp kategorii iii – z 9 do 2, a kp(m) psp kategorii iv – z 16 do 7. 
Nastąpił natomiast wzrost liczby kp(m) psp kategorii v – z 9 do 28. 

Proponowaną metodę warto wdrożyć w proces badawczo-analityczny dla 
pozostałych województw, a także zasadne jest podjąć działania w zakresie 
zmiany rozporządzenia [1], w treści którego kategorie komend psp nadal 
sprowadzają się praktycznie i teoretycznie tylko do jednego czynnika, jakim 
jest liczba stałych mieszkańców rozpatrywanego obszaru. 

Do przedmiotowej metody kategoryzacji można wziąć pod uwagę rów-
nież inne elementy operacyjno-ratownicze i te związane z procesem analizo-
wania zagrożeń, związanych z oceną stanu bezpieczeństwa powiatu, ujętych 
w rozdziale ii rozporządzenia [2].

W załącznikach 1, 2 i 3 przedstawiono również trzy warianty z propozy-
cjami podziału kp(m) psp na:

1. 3 kategorie – załącznik 1;
2. 4 kategorie – załącznik 2;
3. 6 kategorii – załącznik 3,

a zmiany liczby kp(m) psp w poszczególnych powyższych propozycjach 
wariantów kategoryzacji są zawarte w treści:

1. załącznika 1 – w tabeli 7 dla wariantu z 3 kategoriami;
2. załącznika 2 – w tabeli 9 dla wariantu z 4 kategoriami;
3. załącznika 3 – w tabeli 11 dla wariantu z 6 kategoriami.
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załącznik 1. wariant z propozycją 3. kategorii kp(m) psp

Ustanawiając 3 kategorie kp(m) psp, wyznaczenie progów przedziałów 
wskaźników odbywa się według wzoru (3):

 Wo
max : 3 = X…………………………………(3)

gdzie: Wo
max odpowiada najwyższemu wskaźnikowi obciążenia kw psp  

z danego roku, czyli według danych z roku 2015, najwyższy wskaźnik obcią-
żenia odnotowała km psp Warszawa i jego wartość wynosi 75.

Pierwszy próg (X1) wyznacza się według wzoru: X + 1 = X1.
Drugi próg (X2) wyznacza się według wzoru: (X1 × 2) – 1 = X2.
Wyznaczanie progów przedziałów wskaźników na przykładzie wskaźni-

ków obciążenia z roku 2015 przedstawia się następująco: 75 : 3 = 25.
Pierwszy próg (X1) wyznacza się według wzoru: 25 + 1 = 26.
Drugi próg (X2) wyznacza się według wzoru: (26 × 2) – 1 = 51.
Przedziały wskaźników obciążenia (Wo) określające 3 przedziały kate-

goryzacyjne wraz z progami są określane według następującego schematu:
1) Wo > X2;
2) X1 ≤ Wo ≤ X2;
3) Wo < X1.

Przedziały wartości wskaźników obciążenia służące określeniu propozy-
cji 3. kategorii kp(m) psp przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Przedziały wartości wskaźników obciążenia służące określeniu propozycji 3. 
kategorii kp(m) psp

Przedziały wskaźników obciążenia (Wo) określające kategorię 
KP(M) PSP w 2015 r. Kategoria KP(M) PSP

Wo > 51 I

26 ≤ Wo ≤ 51 II

Wo < 26 III

Źródło: opracowanie własne.

Następnie, po podstawieniu wyliczonych wcześniej wskaźników obciąże-
nia (Wo) dla poszczególnych kp(m) psp można ustalić propozycję z 3. kate-
goriami, co przedstawiono w tabeli 7.
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Tabela 7. Obecne kategorie kp(m) psp w województwie mazowieckim i ich 
propozycje z 3. kategoriami na podstawie danych uzyskanych do końca roku 2015

Powiat Obecna kategoria 
KP(M) PSP 

Wskaźnik obciążenia (Wo) 
dla KP(M) PSP w 2015 r.

Propozycja kategorii 
KP(M) PSP 

białobrzeski KP PSP kat. V 8 III

ciechanowski KP PSP kat. IV 19 III

garwoliński KP PSP kat. III 18 III

gostyniński KP PSP kat. V 9 III

grodziski KP PSP kat. IV 9 III

grójecki KP PSP kat. IV 14 III

kozienicki KP PSP kat. IV 13 III

legionowski KP PSP kat. III 8 III

lipski KP PSP kat. V 10 III

łosicki KP PSP kat. V 8 III

makowski KP PSP kat. V 13 III

miński KP PSP kat. III 14 III

mławski KP PSP kat. IV 17 III

nowodworski KP PSP kat. IV 13 III

ostrołęcki + 
Ostrołęka KM PSP kat. III 25 III

ostrowski KP PSP kat. IV 15 III

otwocki KP PSP kat. III 12 III

piaseczyński KP PSP kat. III 13 III

płocki + 
Płock KM PSP kat. II 37 II

płoński KP PSP kat. IV 14 III

pruszkowski KP PSP kat. III 11 III

przasnyski KP PSP kat. IV 12 III

przysuski KP PSP kat. V 11 III

pułtuski KP PSP kat. IV 8 III

radomski + 
Radom KM PSP kat. II 33 II

siedlecki + 
Siedlce KM PSP kat. III 24 III
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c.d. Tabeli 7.

Źródło: opracowanie własne.

załącznik 2. wariant z propozycją 4. kategorii kp(m) psp

Ustanawiając 4 kategorie kp(m) psp, wyznaczenie progów przedziałów wskaź-
ników odbywa się według wzoru (4):

Wo
max : 4 = X……………………………….(4)

gdzie: Wo
max odpowiada najwyższemu wskaźnikowi obciążenia kw psp  

z danego roku, czyli według danych z roku 2015, najwyższy wskaźnik obcią-
żenia odnotowała km psp Warszawa i jego wartość wynosi 75.

Pierwszy próg (X1) wyznacza się według wzoru: X + 1 = X1.
Drugi próg (X2) wyznacza się według wzoru: (X1 × 2) – 1 = X2.
Trzeci próg (X3) wyznacza się według wzoru: (X1 × 3) – 2 = X3.

Powiat Obecna kategoria 
KP(M) PSP 

Wskaźnik obciążenia (Wo) 
dla KP(M) PSP w 2015 r.

Propozycja kategorii 
KP(M) PSP 

sierpecki KP PSP kat. IV 8 III

sochaczewski KP PSP kat. IV 11 III

sokołowski KP PSP kat. IV 12 III

szydłowiecki KP PSP kat. V 7 III

warszawski KM PSP kat. I 75 I

warszawski zach. KP PSP kat. III 24 III

węgrowski KP PSP kat. IV 14 III

wołomiński KP PSP kat. II 21 III

wyszkowski KP PSP kat. IV 11 III

zwoleński KP PSP kat. V 7 III

żuromiński KP PSP kat. V 12 III

żyrardowski KP PSP kat. IV 10 III

RAZEM

38 KP(M) PSP
kat. I – 1
kat. II – 3
kat. III – 9
kat. IV – 16
kat. V – 9

38 KP(M) PSP

kat. I – 1
kat. II – 2
kat. III – 35
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Wyznaczanie progów przedziałów wskaźników na przykładzie wskaźni-
ków obciążenia z roku 2015 przedstawia się następująco: 75 : 4 = 18,75.

Pierwszy próg (X1) wyznacza się według wzoru: 18,75 + 1 = 19,75 ≈ 20.
Drugi próg (X2) wyznacza się według wzoru: (20 × 2) – 1 = 39.
Trzeci próg (X3) wyznacza się według wzoru: (20 × 3) – 2 = 58.
Przedziały wskaźników obciążenia (Wo) określające 4 przedziały kate-

goryzacyjne wraz z progami są określane według następującego schematu:
1) Wo > X3;
2) X2 +1 ≤ Wo ≤ X3;
3) X1 ≤ Wo ≤ X2;
4) Wo < X1.

Przedziały wartości wskaźników obciążenia służące określeniu propozy-
cji 4. kategorii kp(m) psp przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Przedziały wartości wskaźników obciążenia służące określeniu propozy-
cji 4. kategorii kp(m) psp

Przedziały wskaźników obciążenia (Wo) określające kategorię 
KP(M) PSP w 2015 r.

Kategoria KP(M) PSP

Wo > 58 I

40 ≤ Wo ≤ 58 II

20 ≤ Wo ≤ 39 III

Wo < 20 IV

Źródło: opracowanie własne.

Następnie, po podstawieniu wyliczonych wcześniej wskaźników obcią-
żenia (Wo) dla poszczególnych kp(m) psp, można ustalić propozycję z 4. 
kategoriami, co przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Obecne kategorie kp(m) psp w województwie mazowieckim i ich 
propozycje z 4. kategoriami na podstawie danych uzyskanych do końca roku 2015

Powiat Obecna kategoria 
KP(M) PSP 

Wskaźnik obciążenia (Wo) 
dla KP(M) PSP w 2015 r.

Propozycja kategorii 
KP(M) PSP 

białobrzeski KP PSP kat. V 8 IV

ciechanowski KP PSP kat. IV 19 IV

garwoliński KP PSP kat. III 18 IV
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c.d. Tabeli 9.

Powiat Obecna kategoria 
KP(M) PSP 

Wskaźnik obciążenia (Wo) 
dla KP(M) PSP w 2015 r.

Propozycja kategorii 
KP(M) PSP 

gostyniński KP PSP kat. V 9 IV

grodziski KP PSP kat. IV 9 IV

grójecki KP PSP kat. IV 14 IV

kozienicki KP PSP kat. IV 13 IV

legionowski KP PSP kat. III 8 IV

lipski KP PSP kat. V 10 IV

łosicki KP PSP kat. V 8 IV

makowski KP PSP kat. V 13 IV

miński KP PSP kat. III 14 IV

mławski KP PSP kat. IV 17 IV

nowodworski KP PSP kat. IV 13 IV

ostrołęcki + 
Ostrołęka KM PSP kat. III 25 III

ostrowski KP PSP kat. IV 15 IV

otwocki KP PSP kat. III 12 IV

piaseczyński KP PSP kat. III 13 IV

płocki + Płock KM PSP kat. II 37 III

płoński KP PSP kat. IV 14 IV

pruszkowski KP PSP kat. III 11 IV

przasnyski KP PSP kat. IV 12 IV

przysuski KP PSP kat. V 11 IV

pułtuski KP PSP kat. IV 8 IV

radomski + 
Radom KM PSP kat. II 33 III

siedlecki + 
Siedlce KM PSP kat. III 24 III

sierpecki KP PSP kat. IV 8 IV

sochaczewski KP PSP kat. IV 11 IV

sokołowski KP PSP kat. IV 12 IV
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c.d. Tabeli 9.

Źródło: opracowanie własne.

załącznik 3. wariant z propozycją 6. kategorii kp(m) psp

Ustanawiając 6 kategorii kp(m) psp, wyznaczenie progów przedziałów 
wskaźników odbywa się według wzoru (5):

Wo
max : 6 = X…………………………………(5)

gdzie Wo
max odpowiada najwyższemu wskaźnikowi obciążenia kw psp  

z danego roku, czyli według danych z roku 2015, najwyższy wskaźnik obcią-
żenia odnotowała km psp Warszawa i jego wartość wynosi 75.

Pierwszy próg (X1) wyznacza się według wzoru: X + 1 = X1.
Drugi próg (X2) wyznacza się według wzoru: (X1 × 2) – 1 = X2.
Trzeci próg (X3) wyznacza się według wzoru: (X1 × 3) – 2 = X3.
Czwarty próg (X4) wyznacza się według wzoru: (X1 × 4) – 3 = X4.
Piaty próg (X5) wyznacza się według wzoru: (X1 × 5) – 4 = X5.

Powiat Obecna kategoria 
KP(M) PSP 

Wskaźnik obciążenia (Wo) 
dla KP(M) PSP w 2015 r.

Propozycja kategorii 
KP(M) PSP 

szydłowiecki KP PSP kat. V 7 IV

warszawski KM PSP kat. I 75 I

warszawski 
zach. KP PSP kat. III 24 III

węgrowski KP PSP kat. IV 14 IV

wołomiński KP PSP kat. II 21 III

wyszkowski KP PSP kat. IV 11 IV

zwoleński KP PSP kat. V 7 IV

żuromiński KP PSP kat. V 12 IV

żyrardowski KP PSP kat. IV 10 IV

RAZEM

38 KP(M) PSP
kat. I – 1
kat. II – 3
kat. III – 9
kat. IV – 16
kat. V – 9

38 KP(M) PSP
kat. I – 1
kat. II – 0
kat. III – 6
kat. IV – 31
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Wyznaczanie progów przedziałów wskaźników na przykładzie wskaźni-
ków obciążenia z roku 2015 przedstawia się następująco: 75 : 6 = 12,5.

Pierwszy próg (X1) wyznacza się według wzoru: 12,5 + 1 = 13,5 ≈ 13.
Drugi próg (X2) wyznacza się według wzoru: (13 × 2) – 1 = 25.
Trzeci próg (X3) wyznacza się według wzoru: (13 × 3) – 2 = 37.
Czwarty próg (X4) wyznacza się według wzoru: (13 × 4) – 3 = 49.
Piaty próg (X5) wyznacza się według wzoru: (13 × 5) – 4 = 61.
Przedziały wskaźników obciążenia (Wo) określające 6 przedziałów kate-

goryzacyjnych wraz z progami są określane według następującego schematu:
1) Wo > X5;
2) X4 + 1 ≤ Wo ≤ X5;
3) X3 +1 ≤ Wo ≤ X4;
4) X2 +1 ≤ Wo ≤ X3;
5) X1 ≤ Wo ≤ X2;
6) Wo < X1.

Przedziały wartości wskaźników obciążenia służące określeniu propo-
zycji 6. kategorii kp(m) psp przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10. Przedziały wartości wskaźników obciążenia służące określeniu 
propozycji 6. kategorii kp(m) psp

Przedziały wskaźników obciążenia (Wo) określające kategorię 
KP(M) PSP w 2015 r. Kategoria KP(M) PSP

Wo > 61 I

50 ≤ Wo ≤ 61 II

38 ≤ Wo ≤ 49 III

26 ≤ Wo ≤ 37 IV

13 ≤ Wo ≤ 25 V

Wo < 13 VI

Źródło: opracowanie własne.

Następnie, po podstawieniu wyliczonych wcześniej wskaźników ob-
ciążenia (Wo) dla poszczególnych kp(m) psp można ustalić propozycję z 6. 
kategoriami, co przedstawiono w tabeli 11.
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Tabela 11. Obecne kategorie kp(m) psp w województwie mazowieckim i ich 
propozycje z 6. kategoriami na podstawie danych uzyskanych do końca roku 2015

Powiat Obecna kategoria 
KP(M) PSP 

Wskaźnik obciążenia (Wo) 
dla KP(M) PSP w 2015 r.

Propozycja kategorii 
KP(M) PSP 

białobrzeski KP PSP kat. V 8 VI

ciechanowski KP PSP kat. IV 19 V

garwoliński KP PSP kat. III 18 V

gostyniński KP PSP kat. V 9 VI

grodziski KP PSP kat. IV 9 VI

grójecki KP PSP kat. IV 14 V

kozienicki KP PSP kat. IV 13 V

legionowski KP PSP kat. III 8 VI

lipski KP PSP kat. V 10 VI

łosicki KP PSP kat. V 8 VI

makowski KP PSP kat. V 13 V

miński KP PSP kat. III 14 V

mławski KP PSP kat. IV 17 V

nowodworski KP PSP kat. IV 13 V

ostrołęcki + 
Ostrołęka KM PSP kat. III 25 V

ostrowski KP PSP kat. IV 15 V

otwocki KP PSP kat. III 12 VI

piaseczyński KP PSP kat. III 13 V

płocki + Płock KM PSP kat. II 37 IV

płoński KP PSP kat. IV 14 V

pruszkowski KP PSP kat. III 11 VI

przasnyski KP PSP kat. IV 12 VI

przysuski KP PSP kat. V 11 VI

pułtuski KP PSP kat. IV 8 VI

radomski + 
Radom KM PSP kat. II 33 IV

siedlecki + 
Siedlce KM PSP kat. III 24 V



Koncepcja metody określania kategoryzacji komend… 57

c.d. Tabeli 10.

Źródło: opracowanie własne.
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Powiat Obecna kategoria 
KP(M) PSP 

Wskaźnik obciążenia (Wo) 
dla KP(M) PSP w 2015 r.

Propozycja kategorii 
KP(M) PSP 

sierpecki KP PSP kat. IV 8 VI

sochaczewski KP PSP kat. IV 11 VI

sokołowski KP PSP kat. IV 12 VI

szydłowiecki KP PSP kat. V 7 VI

warszawski KM PSP kat. I 75 I

warszawski 
zach. KP PSP kat. III 24 V

węgrowski KP PSP kat. IV 14 V

wołomiński KP PSP kat. II 21 V

wyszkowski KP PSP kat. IV 11 VI

zwoleński KP PSP kat. V 7 VI

żuromiński KP PSP kat. V 12 VI

żyrardowski KP PSP kat. IV 10 VI

RAZEM

38 KP(M) PSP
kat. I – 1
kat. II – 3
kat. III – 9
kat. IV – 16
kat. V – 9

38 KP(M) PSP
kat. I – 1
kat. II – 0
kat. III – 0
kat. IV – 2
kat. V – 16
kat. VI – 19
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Praktyczne aspekty prowadzenia dekontaminacji  
osób podczas zdarzeń o charakterze cbrne

Streszczenie
W wyniku narastających konfliktów na tle międzynarodowym oraz możliwości 

przeprowadzenia ataków terrorystycznych z wykorzystaniem czynników cbrne, 
może dojść do powstania katastrof z dużą liczbą poszkodowanych, wymagających 
przeprowadzenia procesu dekontaminacji. W związku z organizacją przez Polskę 
Światowych Dni Młodzieży oraz międzynarodowego szczytu nato, wzrasta za-
grożenie wystąpienia takich zdarzeń. Zachodzi więc konieczność przygotowania  
i zorganizowania służb oraz utworzenia struktur mobilnych na wypadek wystąpienia 
wspomnianych zdarzeń. W przypadku skażenia dużej liczby osób, wyznacznikiem 
skuteczności prowadzenia działań ratowniczych jest szybka i skuteczna dekontami-
nacja masowa, przede wszystkim na etapie wstępnym. W artykule przedstawiono 
problematykę oraz zasady prowadzenia dekontaminacji przez ratowników Pań-
stwowej Straży Pożarnej (psp) oraz możliwości współpracy i wykorzystania innych 
podmiotów ratowniczych.

Słowa kluczowe: dekontaminacja, dekontaminacja wstępna, dekontaminacja osta-
teczna, ratownictwo, cbrne 

Practical Elements of People Decontamination During 
the cbrn Accidents

Abstract
As a result of growing conflicts in international terms and the possibilities of 

carrying out terrorist attacks with the use of cbrne factors, there might be a large 

Zeszyty Naukowe sgsp 2016, nr 58 (tom 1)/2/2016
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number of injured who may need the decontamination process. Confronted with 
the organization of The World Youth Days in Poland in July as well as Interna-
tional nato Summit, the threat of such incidents is increasing. There is a necessity 
of preparing and organizing service and mobile structures in case of appearing 
the events mentioned above. In the incident of contamination of large number of 
people, the effectiveness indicator of carrying out rescue activities is the fast and 
effective massive decontamination, especially at its initial stage. This article presents 
the issues and the rules of carrying out decontamination process by firefighters 
of The State Fire Service and the possibilities of cooperation and use of the other 
rescue subjects.

Keywords: decontamination, initial decontamination, final decontamination, res-
cue, cbrne

wstęp

W związku z szybkim rozwojem dziedzin ratownictwa i ochrony ludności 
oraz organizacją przez nasz kraj przedsięwzięć o randze międzynarodowej, 
takich jak Światowe Dni Młodzieży oraz międzynarodowy szczyt nato po-
wraca do dyskusji temat organizacji dekontaminacji masowej podczas zdarzeń 
o charakterze cbrne. W ciągu kilku ostatnich lat, głównie po organizacji 
euro 2012, dostrzeżono potrzebę wypracowania nowych i udoskonalenia 
istniejących rozwiązań w zakresie przygotowania służb i organów admini-
stracyjnych na reagowanie w sytuacjach zagrożeń cbrne, w tym dekonta-
minacji masowej. Potrzebę taką widzi coraz większe grono ludzi, głównie 
w związku z występowaniem w ostatnich miesiącach ataków terrorystycz-
nych z udziałem dużej liczby osób poszkodowanych i możliwością użycia 
czynników chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. Obecnie 
służbą ratowniczą odpowiedzialną i przygotowaną do prowadzenia dekon-
taminacji masowej jest Państwowa Straż Pożarna (psp). Jednak dogłębna 
analiza tego problemu pokazuje, że sam proces masowej dekontaminacji 
osób jest na tyle złożony, iż jej przeprowadzenie tylko przez jedną służbę 
będzie trudne do wykonania. Ponadto, analizując różne warianty możliwych 
zdarzeń, można dojść do wniosku, że przeprowadzenie tego typu zadania 
wyłącznie przez psp będzie niemożliwa. 
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1. podział dekontaminacji

Czynnikiem warunkującym prawidłowe funkcjonowanie podmiotów odpo-
wiedzialnych za proces dekontaminacji masowej jest ich prawidłowe przy-
gotowanie pod względem teoretycznym i sprzętowym, co jest kluczowym 
problemem w całym systemie ratowniczym. W zakresie dekontaminacji 
osób, psp podczas działań realizuje zadania ratownicze, głównie na wypadek 
zdarzeń chemicznych, stosując rozwiązania mające na celu stworzenie na 
terenie całego kraju możliwości przeprowadzenia siłami podmiotów Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (ksrg) dekontaminacji wstępnej, 
w tzw. „trybie pilnym”, gdzie głównym wyznacznikiem jest czas. Przyjęta 
jeszcze przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej euro 2012 koncepcja 
organizacji dekontaminacji masowej uzależnia ten proces dekontaminacji 
od zakresu działań ratowniczych. Jeżeli psp prowadzi działania ratowni-
cze, to do jej zadań należy również dekontaminacja osób poszkodowanych. 
Nawiązując do tej hipotezy, wzorując się na państwach Europy Zachod-
niej, wprowadzono dwuetapową dekontaminację osób poszkodowanych.  
W pierwszym etapie zwana jest dekontaminacją wstępną i jest realizowana 
na miejscu zdarzenia, zaś w drugim dekontaminacją ostateczną (nazywana 
również właściwą lub całkowitą), która odbywa się w/lub przed wyznaczony-
mi jednostkami ochrony zdrowia: szpitalne oddziały ratunkowe (sor) lub 
szpitalne oddziały zakaźne (soz) w przygotowanych zestawach dekonta-
minacyjnych, zbudowanych na bazie kontenerów lub namiotów [1]. Wpro-
wadzając ww. rozwiązania, przyjęto założenie, że samo zdjęcie odzieży  
z osoby poszkodowanej, bez spłukiwania wodą i stosowania środków myjących  
i odkażających, likwiduje do 85% skażenia. Praktyczna realizacja tego zadania 
nie wymaga zbyt dużych umiejętności ratowników, nawet tych, którzy jako 
pierwsi przybędą na miejsce zdarzenia. Stawiając takie twierdzenia, można 
stwierdzić, że realizacja dekontaminacji przy użyciu kontenerów i namiotów 
dekontaminacyjnych jako jedynego rozwiązania techniczno-organizacyjnego 
nie jest konieczna. Nie oznacza to wcale, że należy zrezygnować z tego roz-
wiązania, ale ze względu na ograniczenia czasowe związane z dojazdem  
i złożeniem posiadanych namiotów i kontenerów dekontaminacyjnych oraz 
ograniczenia logistyczne związane z liczbą osób do obsługi i procesem se-
gregacji poszkodowanych, ten etap dekontaminacji realizowany jest jako 
kolejny krok, po etapie wstępnym. Jednocześnie pojawia się w tym miejscu 
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problem szczególnie trudny do zrealizowania wyłącznie siłami psp, a mia-
nowicie organizacja ratownictwa medycznego. Przy tego typu zdarzeniach, 
do oceny stanu zdrowia poszkodowanych, należy przewidzieć co najmniej 
jednego lekarza, który wykona segregację poszkodowanych (triage), będzie 
koordynował medyczne czynności ratownicze prowadzone przez ratowni-
ków medycznych. Nie wynika to z braku przygotowania ratowników psp do 
prowadzenia czynności związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej 
pomocy (kpp), jednak z faktu, że ratownicy ci w tym czasie będą wykony-
wali wiele innych czynności, nie tylko związanych z kpp. W związku z tym 
przyjęto założenie, że ratownicy psp prowadzą działania w pierwszym etapie 
dekontaminacji (dekontaminację wstępną) i są to działania typowo ratowni-
cze. Kolejny etap, czyli dekontaminacja ostateczna, która nie jest typowym 
działaniem ratowniczym wymaga zaangażowania personelu medycznego. 
Obecnie w niektórych województwach, na podstawie stosownych porozu-
mień, do grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego psp odpowiedzialnych 
za prowadzenie dekontaminacji osób poszkodowanych przydzielono zespoły 
ratownictwa medycznego typu S. Zespoły te posiadają wyposażenie pozwa-
lające zaopatrzyć medycznie do 20 osób poszkodowanych w wyniku skażeń 
chemicznych i po odbyciu szkoleń organizowanych przez psp biorą udział 
w działaniach ratownictwa chemicznego i ekologicznego, w tym prowadzą 
i nadzorują proces dekontaminacji ostatecznej. 

Przyjęta dwuetapowa dekontaminacja (wstępna i ostateczna) jest zatem 
najbardziej optymalnym systemem w działaniach ratowniczych prowadzo-
nych w miejscach skażeń z kilku względów. 

Po pierwsze pozwala ona na usunięcie znaczącej ilości skażenia na miej-
scu zdarzenia, dzięki czemu unika się kontaminacji personelu medycznego  
i sprzętu oraz możliwy jest transport poszkodowanego do odpowiednich pla-
cówek służby zdrowia. Ponadto pozwala na podjęcie medycznych czynności 
ratowniczych u poszkodowanych, którzy zostali wstępnie „zdekontamino-
wani” już po opuszczeniu strefy I (tzw. „gorącej” – niebezpiecznej). Pozwala 
również, w razie potrzeby, na ostateczną dekontaminację poszkodowanych 
przed przyjęciem do leczenia stacjonarnego w sor, w obrębie szpitala oraz 
dekontaminację tych osób, które z różnych powodów nie zostały poddane 
dekontaminacji wstępnej. Podsumowując, mobilne zestawy do dekonta-
minacji ostatecznej poszkodowanych, rozwijane powinny być w miejscach,  
w których zakłada się duże prawdopodobieństwo przeprowadzenia dekonta-
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minacji poszkodowanych, a nie w miejscach wystąpienia skażeń chemicznych. 
Najczęściej będą to jednostki służby zdrowia (sor lub zor) lub miejsca 
zastępcze (szpitale polowe) w przypadku potrzeby ich organizacji. Dekonta-
minacja masowa ostateczna, zbudowana przed placówkami służby zdrowia, 
przewidziana będzie dla tych poszkodowanych, którzy w wyniku różnych 
okoliczności nie zostali poddani temu procesowi na miejscu zdarzenia  
(np. oddalili się z miejsca zdarzenia w wyniku paniki, a jednak zostali skażeni 
substancjami niebezpiecznymi).

Dekontaminacja wstępna, realizowana w trybie pilnym na miejscu zdarze-
nia przez ratowników psp, obejmuje czynności w następującej kolejności [2]:

1.  Ewakuacja poszkodowanych z terenu skażonego (do granicy strefy i z ii) 
przez ratowników w sprzęcie ochrony osobistej, dostosowanej do istnieją-
cego zagrożenia (ubrania ochronne, sprzęt ochrony dróg oddechowych).

2. Wykorzystanie indywidualnych pakietów dekontaminacyjnych będą-
cych na wyposażeniu każdej jednostki psp poprzez:

a) umycie i/lub przetarcie odsłoniętych części ciała przy użyciu wilgotnych 
ręczników lub gąbek nasączonych substancją myjącą, dezaktywującą 
skażenie lub wodą;

b) usunięcie z osób poszkodowanych odzieży skażonej;
c) ubranie poszkodowanych w zestaw ubioru zastępczego. 

O kolejności czynności określonych w pkt. 2 decyduje kierujący działa-
niem ratowniczym (kdr) i to od niego zależy, czy najpierw ratownicy przetrą 
osłonięte części ciała, a później usuną odzież skażoną, czy też czynności te 
wykonają w odwrotnej kolejności. Jakiekolwiek metody zastępcze, jeśli zostaną 
uznane za wystarczające, są również do przyjęcia. Ważne jednak, aby wszyst-
kie podejmowane działania przeprowadzać w sposób bezpieczny, rozsądny  
i w oparciu o posiadaną wiedzę. W związku z wieloma problemami, któ-
re rodzi przeprowadzenie profesjonalnej dekontaminacji, sporo jest w tym 
obszarze luk do wypełnienia. Pomimo starań kierownictwa psp w zakresie 
ujednolicenia procedur postępowania i współpracy podczas tego typu zdarzeń, 
obecnie brak jest jednolitych rozwiązań legislacyjnych, które jednoznacznie 
określą zadania poszczególnych służb. W związku z tym, podczas szeregu 
ćwiczeń, jakie do tej pory przeprowadzono, dochodzi do tzw. sporów kompe-
tencyjnych, tzn. służby realizujące określone czynności spierają się, jaki zakres 
obowiązków mają realizować. W przypadku praktycznego aspektu działań, 
na etapie wstępnym, główne zadanie ratowników polega na zdjęciu odzieży  
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i usunięciu skażenia z odsłoniętych części ciała. Następnie, w celu zapewnienia 
intymności poszkodowanym, w oczekiwaniu na dalsze czynności medyczne, 
zaopatruje się ich w ubiór zastępczy, który wchodzi w skład indywidualnego 
pakietu dekontaminacyjnego. Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwala 
na pominięcie etapu spłukiwania poszkodowanych wodą, co stanowiło rów-
nież szereg problemów. Po pierwsze w trudnych warunkach atmosferycznych 
(niskie temperatury) użycie wody było niemożliwe – możliwość hipotermii 
poszkodowanych. Ponadto podczas spłukiwania poszkodowanych wodą, po-
wstają ścieki „podekontaminacyjne”, które wymagają zbierania i odpowiedniej 
neutralizacji. 

Elementami zestawu do dekontaminacji wstępnej (indywidualnego pakietu 
dekontaminacyjnego) są [1]:

1) ubranie zastępcze – ocieplane ponczo z kapturem,
2) skarpety uniwersalne,
3) buty bez pięty,
4) worki na skażoną odzież i przedmioty osobiste wraz z opaskami iden-

tyfikacyjnymi,
5) wilgotna chusteczka i maska ochronna na twarz,
6) rękawiczki jednorazowe, 
7) wilgotna gąbka lub ręcznik nasączone środkiem myjącym i dezakty-

wującym skażenia cbrn.
Obecnie każda jednostka psp w Polsce ma do dyspozycji 40 kompletów 

takich zestawów. Taką liczbę przyjęto, zakładając średnią liczbę pasażerów 
w środkach komunikacji publicznej (autobus, pociąg). Próbowano również 
rozmieścić odpowiednią liczbę pakietów, wynikającą z terenowej analizy 
zagrożeń, w miejscach dużych skupisk ludzi, jak dworce, stacje metra, lotni-
ska oraz zobowiązać do ich zakupu miejskie i gminne wydziały zarządzania 
kryzysowego. 

Aby system działał w pełni efektywnie, konieczne jest zachowanie ciągło-
ści procesu dekontaminacji. Oddziały szpitalne, w tym personel medyczny, 
stanowią element leczenia stacjonarnego i jako takie nie biorą udziału w bez-
pośrednich działaniach ratowniczych. Niemniej jednak muszą być one logi-
stycznie przygotowane do przyjęcia wstępnie zdekontaminowanych pacjentów, 
nawet w większej liczbie oraz mieć na uwadze konieczność przeprowadzenia 
etapu drugiego, czyli dekontaminacji ostatecznej w warunkach szpitalnych. 
Zgodnie z definicją, dekontaminacja ostateczna to „szereg działań polegają-
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cych na usunięciu skażeń z powierzchni całego ciała i eksponowanych błon 
śluzowych poprzez umycie i spłukiwanie osoby skażonej przy wykorzysta-
niu wody z dodatkiem substancji myjących i dezaktywujących w specjalnie 
przygotowanych zestawach namiotów/kontenerów dekontaminacyjnych lub 
przystosowanych do tego celu stanowiskach dekontaminacyjnych, znajdują-
cych się w szpitalnych oddziałach ratunkowych” [1]. Ze względu na złożoność 
samego procesu i konieczną wiedzę medyczną, zadania z zakresu dekontami-
nacji ostatecznej powinny być realizowane przez wykwalifikowany personel 
jednostek służby zdrowia pod nadzorem lekarza. Taka zasada przyjęta została 
na całym świecie i wszędzie się sprawdza. Aby i u nas było to możliwe, należy 
pamiętać o konieczności zapewnienia lekarzom i ratownikom medycznym, 
uczestniczącym w działaniach, odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej. 

2. organizacja procesu dekontaminacji wstępnej 

Zgodnie z zasadami Komendanta Głównego psp [2], proces dekontaminacji 
jest tylko jednym z elementów działań ratownictwa chemicznego i ekolo-
gicznego. Zadania z tzw. zakresu podstawowego, w tym dekontaminacji 
poszkodowanych, realizują wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze psp  
(jrg psp). Aby zadania te realizowane były w sposób bezpieczny, przyjęto 
standardy wyposażenia dla wszystkich jednostek w postaci kompletów ubrań 
specjalnych, chroniących przed czynnikami chemicznymi, minimum typu 3 
wraz rękawicami i butami zapewniającymi odporność chemiczną (np. ubrania 
typu Tychem), aparaty ochrony dróg oddechowych, zestaw przyrządów umoż-
liwiający pomiar stężeń wybuchowych tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru 
oraz przyrząd mierzący promieniowanie jonizujące [2]. Wymienione elementy 
wyposażenia muszą spełniać wszelkie atesty i wymagania odpowiednich  
w tym zakresie norm oraz być na bieżąco poddawane badaniom i testom.

Teren działań, na którym doszło do skażenia chemicznego, dzieli się na 
dwie strefy, między którymi znajduje się obszar dekontaminacji. Miejsce 
prowadzenia działań jest podzielone na: 

1) strefę i, czyli zagrożenia (strefę działań ratowniczych, w tym ewakuacji 
osób poszkodowanych); 

2)  strefę ii, czyli teren wolny od skażenia, w którym pracują służby i pod-
mioty ratownicze, poza strefą I i obszarem dekontaminacji oraz obszar 
zabezpieczenia logistycznego; 
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3)  obszar dekontaminacji, czyli obszar działań z zakresu dekontaminacji 
wstępnej, poza strefą i, w którym może wystąpić wtórne skażenie, o mnie-
jszym natężeniu niż pierwotne, wynikające z przemieszczania się ludzi  
i sprzętu ze strefy skażonej. 

Zgodnie z opracowanymi zasadami prowadzenia dekontaminacji wstęp-
nej, kdr, po przeprowadzonym rozpoznania, z którego wynika, iż prawdopo-
dobnie doszło do skażenia osób substancją chemiczną, powinien zrealizować 
następujące zadania: 

1.  Przeprowadzić ewakuację poszkodowanych ze strefy i do obszaru dekon-
taminacji. 

2. Przekazać komunikat, dotyczący zasad postępowania (zakaz spożywania 
posiłków, palenia tytoniu, dotykania oczu, uszu i nosa).

3. Przekazać poszkodowanym i ratownikom zestawy ubioru zastępczego. 
4. Przygotować miejsca do rozebrania ludzi z uwzględnieniem konieczno-

ści zapewnienia intymności poszkodowanym – rozstawienie namiotu  
w obszarze dekontaminacji z wyjściem bezpośrednio na granicę obszaru 
dekontaminacji i strefy ii. Odstąpienie od tej czynności jest możliwe, 
pod warunkiem wykorzystania lokalnej infrastruktury i warunków te-
renowych, pozwalających na zapewnienie poszkodowanym intymności  
i komfortu termicznego w sposób zastępczy. 

5.  Przekazać poszkodowanym komunikat o konieczności umycia lub prze-
tarcia odsłoniętych części ciała za pomocą dostępnych w zestawie ubioru 
zastępczego gąbek, ręczników, nasączonych substancjami myjącymi, dez-
aktywującymi lub wodą, które po użyciu umieścić w worku dołączonym 
do zestawu ubioru zastępczego.

6. Przekazać poszkodowanym komunikat dotyczący zastosowania opaski 
identyfikacyjnej oraz sposobu zdjęcia i zabezpieczenia odzieży skażonej:

a) nie zdejmować ubrania przez głowę, zewnętrzna część odzieży nie po-
winna mieć kontaktu ze skórą (jeśli to konieczne, rozciąć górną część 
garderoby i zawijać do wewnątrz); 

b)  dolnych części garderoby nie trzeba rozcinać, chyba że to ułatwi ich zdjęcie; 
wszystkie części garderoby umieścić w worku oznakowanym tym samym 
numerem identyfikacyjnym, który jest na opasce osoby poszkodowanej; 

c) wszystkie przedmioty osobiste i wartościowe – obrączki, zegarki, wisiorki, 
ewentualnie dokumenty umieścić w worku oznakowanym tym samym 
numerem identyfikacyjnym, który jest na opasce osoby poszkodowanej. 
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7.  Przekazać komunikat o przetarciu/spłukaniu rąk oraz części ciała, które 
mogły zostać skażone, również podczas zdejmowania skażonej odzieży, 
w przypadku uszkodzenia skóry przecieranie wilgotnymi ręcznikami 
lub spłukiwanie wodą należy wykonywać w kierunku odśrodkowym. 

8. Przekazać instrukcje, dotyczące zakładania ubrania zastępczego.
9. W przypadku osób o ograniczonej zdolności poruszania się i nieprzy-

tomnych, przeprowadzić procedurę identyczną jak dla samodzielnie 
poruszających się, z tym, że wszystkie czynności wykonują ratownicy; 
poszkodowanych w takim wypadku należy ewakuować na noszach typu 
deska, a po przeprowadzeniu dekontaminacji dodatkowo okryć kocem 
lub folią termoizolacyjną.

10. Zorganizować miejsce oczekiwania na transport do szpitala w strefie ii.
11. Prowadzić ewidencję poszkodowanych.
12. Po przeprowadzeniu dekontaminacji wstępnej, poszkodowanych prze-

kazać pod opiekę pracowników jednostek ochrony zdrowia z informacją 
o przeprowadzonej dekontaminacji. 

13. Zabezpieczyć worki ze skażonymi ubraniami oraz przekazać kompe-
tentnym podmiotom wskazanym przez starostę.

14. Zabezpieczyć worki z przedmiotami osobistymi i wartościowymi i prze-
kazać do zabezpieczenia przez Policję. 

3. możliwości współpracy z innymi podmiotami i służbami

Po przeanalizowaniu zagadnienia, możemy dojść do wniosku, że proces 
dekontaminacji poszkodowanych jest możliwy do zrealizowania przez siły 
i środki psp. Jednak wymaga on wspólnego zaangażowania pozostałych 
służb i podmiotów ratowniczych. Etap działań prowadzonych przez psp 
można uznać za jeden z najważniejszych, którego prawidłowe wykonanie 
gwarantuje skuteczność działań. Nie byłoby to jednak możliwe bez zaangażo-
wania i udziału takich służb, jak: Policja, jednostek systemu Państwowe Ra-
townictwo Medyczne (prm) oraz instytucji administracji publicznej, wśród 
których najważniejszą rolę odgrywają wydziały zarządzania kryzysowego 
i inspektoraty ochrony środowiska. Jeżeli kdr w sposób umiejętny wykorzy-
sta potencjał i możliwości podmiotów współdziałających, w znaczny sposób 
poszerzy zakres swoich możliwości, a jednocześnie odciąży zadaniami siły 
psp. Najważniejsze zadania, jakie mogą zrealizować służby współdziałające, 
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to: zabezpieczenie miejsca zdarzenia i wprowadzenie zakazu przebywania 
osób postronnych w rejonie prowadzonych działań (Policja), koordynacja 
medycznych działań ratowniczych podczas dekontaminacji wstępnej i osta-
tecznej oraz triage poszkodowanych (jednostki systemu prm), ostrzega-
nie o wystąpieniu zagrożenia oraz o sposobach postępowania dla ludności 
zagrożonej skażeniami (wydziały zarządzania kryzysowego). Dodatkowo, 
w przypadku skażeń biologicznych lub promieniotwórczych, konieczna 
jest obecność specjalistycznych instytucji i agencji państwowych takich jak 
Państwowa Inspekcja Sanitarna mswia czy Państwowa Agencja Atomistyki. 

4. Możliwości wsparcia dekontaminacji masowej  
    przez wojska chemiczne 

W omawianych sytuacjach kryzysowych związanych ze skażeniami chemicz-
nymi, a nie związanych z zagrożeniem wojennym, do przeprowadzenia de-
kontaminacji poszkodowanych można wykorzystać potencjał Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej (sz rp) [3]. Szczegółowe zasady ich wykorzystania 
ujęte są w krajowym i wojewódzkich planach zarządzania kryzysowego. 
Wszystkie te plany oraz zmiany w nich podlegają uzgodnieniu z Ministrem 
Obrony Narodowej i zawierają następujące elementy: 
• warunki użycia oddziałów sz w działaniach ratowniczych lub prewen-

cyjnych,
• składu i wyposażenie oddziałów sz, a także zabezpieczenia logistycznego, 

wymaganego do realizacji powierzonych zadań,
• przedsięwzięć realizowanych przez działające na terenie województwa 

jednostki organizacyjne, których celem będzie zabezpieczenie logistyczne 
oddziałów sz w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, pomocy medycznej, 
zabezpieczenia materiałowo-technicznego i łączności,

• korzystania przez oddziały sz z elementów infrastruktury technicznej  
w czasie realizacji zadań. 
Podmiotami przewidzianymi do realizacji zadań związanych z likwi-

dacją skażeń chemicznych lub promieniotwórczych ( w tym prowadzeniem 
dekontaminacji osób poszkodowanych) są Chemiczne i Radiacyjne Zespo-
ły Awaryjne (ChRZA), których główne siły stanowią Grupy Ratownictwa 
Chemicznego (GRChem). Zgodnie z ustaleniami czas gotowości ChRZA do 
działania wynosi 12 godzin, natomiast GRChem 3 godziny. Podane kryteria 
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czasowe nie obejmują jednak czasu na przemieszczenie się i dotarcie na 
miejsce prowadzonych działań. 

Do podstawowych zadań ww. wojsk chemicznych w terenie działań ra-
towniczych należy: 
• prognozowanie rejonu skażeń powstałych w wyniku awarii, 
• rozpoznanie, identyfikacja skażeń oraz określenie rzeczywistych stref 

skażeń,
• określanie możliwości i warunków prowadzenia akcji ratowniczej, 
• ograniczenie rozprzestrzeniania się skażeń,
• likwidacja skażeń (dekontaminacja) ludzi, sprzętu, budynków, urządzeń 

oraz terenu,
• dostarczanie wody oraz sporządzanie i dystrybucja roztworów do dekon-

taminacji.
Po przeanalizowaniu potencjału i możliwości omawianych wojsk che-

micznych pod kątem dekontaminacji masowej wynika, że do tego typu 
działań można zastosować następujące środki i sprzęt: 
• indywidualne pakiety do likwidacji skażeń: ipp-95, ipls-1, izas-05,
• instalację rozlewczą na samochodzie irs-2, 
• instalację rozlewczą na samochodzie irs-2c, 
• łaźnię polowo-namiotową. 

W wojskach chemicznych za dekontaminację masową odpowiedzialne 
są drużyny likwidacji skażeń osób poszkodowanych, wyposażone mię-
dzy innymi w namioty pneumatyczne. Umożliwia to dużą mobilność oraz 
zmniejsza liczbę osób potrzebnych do rozwinięcia łaźni (namiotów). Za-
sadniczym elementem łaźni polowo namiotowych jest ciąg trzech namio-
tów: rozbieralnia, łaźnia, ubieralnia. W niekorzystnych warunkach atmosfe-
rycznych dodaje się jeszcze dwa namioty, tak zwane adaptacyjne. Zgodnie 
z przyjętymi procedurami, stosując terminologię wojskową, plac, na którym 
prowadzona jest dekontaminacja (w terminologii wojskowej – likwidacja 
skażeń) i na którym organizowana jest łaźnia, podzielony jest na dwie czę-
ści: skażoną i nieskażoną. Granica pomiędzy częściami przebiega między 
namiotem-łaźnią, a namiotem-ubieralnią. Na skażonej części placu zloka-
lizowane są urządzenia ramowe do zmywania zewnętrznych powierzchni 
ubrań, pojemniki na skażone ubrania, pojemniki na worki z przedmiotami 
wartościowymi i dokumentami oraz stanowisko z pakietami do dekonta-
minacji (pakiety z ręcznikami i ubraniem zastępczym). W części nieskażonej 
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ustawia się zbiornik z zapasem czystej wody do urządzenia grzejnego (je-
śli nie można pobierać wody bezpośrednio ze źródła). Organizuje się tam 
także punkt pomocy medycznej. W zależności od zapotrzebowania, w jed-
nym miejscu możemy rozminąć równolegle 1-2 ciągi namiotów. Jednak ze 
względu na brak dodatkowego sprzętu, łaźni tej nie można wykorzystać do 
organizacji tzw. ciągu poziomego dla poszkodowanych, którzy nie są w stanie 
samodzielnie przeprowadzić dekontaminacji. W przypadku wykorzystania 
sprzętu wojskowego, w celu wsparcia elementów działań prowadzonych przez 
psp, konieczne jest stworzenie szczegółowej procedury organizacji działań 
na placu dekontaminacji (likwidacji skażeń) poszkodowanych, ponieważ 
sz psp stosują inne nazewnictwo i ich procedury dekontaminacji znacząco 
odbiegają od schematu psp. Wariant organizacji ruchu poszkodowanych 
w czasie likwidacji skażeń oraz wykorzystania pakietu do likwidacji ska-
żeń wraz z uniwersalną instrukcją obsługi umożliwia zmniejszenie obsługi 
jednego ciągu („normalnego”) do minimalnej liczby 3 ratowników, w tym 
jednego ratownika medycznego. Przepustowość takiego ciągu szacowana 
jest od 48 do 96 osób/h i zależy przede wszystkim od rodzaju skażenia 
oraz temperatury powietrza. W pierwszym etapie ratownik medyczny wraz 
ratownikiem przygotowują poszkodowanego do dekontaminacji wstępnej 
w namiocie – rozbieralni. Następnie para ratowników prowadzi likwidację 
skażeń u poszkodowanego w namiocie – łaźni. Problem stanowi poszko-
dowany nieprzytomny, przy którym wymagana byłaby obecność ratownika 
lub ratownika medycznego, który nadzorowałby jego czynności życiowe. 
W końcowym etapie, trzecia para ratowników zajmuje się poszkodowanym 
w namiocie – ubieralni oraz przygotowuje go do transportu medycznego. 

Z uwagi na możliwości wystąpienia ataków terrorystycznych z użyciem 
środków chemicznych, biologicznych, radiologicznych, a nawet ładunków 
jądrowych, konieczna jest weryfikacja dotychczasowych założeń oraz do-
głębna aktualizacja planów działania, adekwatnie do zmieniającej się sy-
tuacji. W sz rp trwają prace nad tworzeniem nowych oraz modyfikowane 
są istniejące procedury użycia sił i środków Wojsk Lądowych w sytuacjach 
kryzysowych. Najsłabszym elementem całego potencjału wojskowego jest 
jednak ich czas gotowości do działań. Grupy Ratownictwa Chemicznego  
sz rp mogą być użyte do działań po 3 godzinach, jednak nie uwzględniany 
jest czas na dotarcie grupy do rejonu działań. Po przeanalizowaniu możliwo-
ści sz rp w zakresie wsparcia dekontaminacji masowej prowadzonej przez 
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psp możemy postawić hipotezę, że użycie potencjału wojskowego może być 
wykorzystane w długotrwałych akcjach likwidacji skażeń z udziałem dużej 
liczby osób skażonych. W tych przypadkach siły i środki psp będą niewy-
starczające i zachodziłaby potrzeba wsparcia tych działań przez sz rp. W celu 
szczegółowego określenia zadań oraz kompetencji poszczególnych osób 
funkcyjnych sz rp, biorących udział w działaniach ratowniczych prowadzi 
się liczne badania, analizy oraz ćwiczenia aplikacyjne. Wnioski dotyczą 
przede wszystkim struktur ratowniczych psp, która jako zasadniczy element 
przeprowadzenia akcji ratowniczej oraz likwidacji skażeń (zagrożeń) na tere-
nie rp nie dysponuje wystarczającymi siłami i środkami do samodzielnego 
oraz całkowitego przeprowadzenia dekontaminacja masowej. 

podsumowanie 

Opisana procedura dekontaminacji masowej osób poszkodowanych jest 
stosowana w Polsce już od kilku lat i można stwierdzić, że sprawdza się w wa-
runkach praktycznych. Podobne rozwiązania są stosowane już od kilkuna-
stu lat w krajach Europy Zachodniej – Niemcy, Wielka Brytania. Stosując 
procedury dekontaminacji masowej poszkodowanych, należy zauważyć, 
że najważniejsze jest pierwsze kilkanaście minut z punktu widzenia życia 
ewentualnych poszkodowanych, skażonych substancjami chemicznymi. To 
od przygotowania merytorycznego i sprzętowego pierwszych podmiotów 
ratowniczych, które dotrą na miejsce skażenia chemicznego, zależeć będzie 
życie i zdrowie poszkodowanych. Czas ten, to za mało na przygotowanie profe-
sjonalnych zestawów do dekontaminacji ostatecznej wraz z niezbędną infra-
strukturą. Dlatego też przyjęto do stosowania dekontaminację dwuetapową. 
Pierwszy etap, obejmujący zdjęcie odzieży skażonej i przetarcie odkrytych 
części ciała, powoduje usunięcie większości skażenia. Zadania te wykonują 
najczęściej pierwsze przybyłe na miejsce zdarzenia siły i środki psp wraz  
z jednostkami systemu prm. Kolejny etap dekontaminacji będzie uzależ-
niony od liczby osób skażonych. Jeżeli będą to pojedyncze osoby, to kolejny 
etap dekontaminacji (dekontaminacja ostateczna) zostanie wykonany przez 
placówki służby zdrowia (najczęściej będą to sor), po transporcie poszkodo-
wanego do ich siedziby. Problem, jaki pojawia się na tym etapie, to możliwość 
przeprowadzenia tej dekontaminacji przez poszczególne sor. Dotyczy to  
w szczególności posiadania wydzielonych miejsc do jej przeprowadzenia oraz 
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zabezpieczenia osób wykonujących ten proces (ubrania ochronne, sprzęt 
ochrony dróg oddechowych, rękawice, buty). Przyjmując większą liczbę osób 
skażonych i wymagających dekontaminacji ostatecznej, należy rozważyć 
możliwość użycia zestawów do dekontaminacji masowej. Najważniejszym 
elementem procesu budowania tego zestawu jest wybranie odpowiedniego 
miejsca do jego zbudowania. Opcjonalnie mamy do wyboru dwie takie 
lokalizacje: w pobliżu miejsca zdarzenia lub przed placówkami ochrony 
zdrowia (przede wszystkim sor). W przypadku wystąpienia skażenia che-
micznego, gdzie dojdzie do kontaminacji dużej liczy osób, należy wziąć pod 
uwagę możliwość wystąpienia paniki, która jest nieodzownym elementem 
każdego zdarzenia niosącego znamiona kryzysu. Biorąc ten fakt pod uwagę, 
najbardziej optymalną lokalizacją dla zestawów dekontaminacyjnych będą 
wyznaczone miejsca przed placówkami służby zdrowia. Przemawia za tym 
kilka powodów, a najważniejsze z nich to: 
•  W przypadku zaistnienia zdarzenia masowego z udziałem czynników 

chemicznych, większość z poszkodowanych skażonych w wyniku pa-
niki oddali się z miejsca zdarzenia i dopiero po zauważeniu u siebie 
pierwszych objawów skażenia uda się do placówek służby zdrowia w celu 
udzielenia im pomocy medycznej. Głównie będzie to dotyczyło osób bez 
widocznych objawów skażenia i mogących się samodzielnie poruszać. 
Taki scenariusz należy uznać za dość prawdopodobny. Dlatego w proce-
sach tworzenia planów zabezpieczenia i organizacji większych wydarzeń 
sportowych, kulturalnych czy politycznych, również tych o charakterze 
międzynarodowym, w czasie których następuje duży napływ ludzi i ich 
nagromadzenie w jednym miejscu, zasadnym wydaje się rozmieszczenie 
zestawów do dekontaminacji poszkodowanych przed placówkami służby 
zdrowia. Nagromadzenie dużej liczby ludzi w jednym miejscu jest po-
tencjalnym celem ataku terrorystów, a ewentualne wystąpienie takiego 
ataku spowoduje wystąpienie zjawiska paniki u osób biorących udział 
w tych wydarzeniach. Rozmieszczając te zestawy przed placówkami służby 
zdrowia, należy również przewidzieć odpowiednią liczbę personelu do 
obsługi tych zestawów. I nie będą to tylko strażacy. Należy przewidzieć 
udział personelu medycznego i oddziałów Policji w celu organizacji ładu 
i porządku. 

• Duże obawy budzi sama świadomość potencjalnych osób wymagających 
dekontaminacji. Wiedza na temat zagrożeń ze strony czynników cbrne 
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jest niewielka i nieświadomość o skali zagrożenia może utrudniać prowa-
dzenie działań przez ratowników psp. Również możliwości posiadanych 
przez psp zestawów do dekontaminacji masowej mogą sprawić spore 
problemy. Do wad tych zestawów należy mała przepustowość ciągów 
dekontaminacyjnych. Przyjmując większą liczbę osób poszkodowanych, 
np. w wyniku skażenia stadionu nieznaną substancją chemiczną i potrzebę 
dekontaminacji kilkuset lub kilku tysięcy osób, pojawia się problem or-
ganizacyjny. W jaki sposób zabezpieczyć i gdzie gromadzić osoby wyma-
gające dekontaminacji, jeżeli przewidujemy ją prowadzić przez najbliższe 
kilka/kilkanaście godzin? 

• Bardzo dużym wyzwaniem organizacyjnym, w przypadku prowadzenia 
dekontaminacji poszkodowanych przy placówkach służby zdrowia, będzie 
zorganizowanie pracy personelu medycznego. Czy placówki ochrony zdrowia 
(głównie sor) są w stanie przyjąć w ciągu godziny kilkanaście lub kilkaset 
osób poszkodowanych wymagających pomocy medycznej?

•  Aby przyjęty schemat i procedura dekontaminacji osób poszkodowanych 
był realizowany w sposób optymalny i prawidłowy, należy na bieżąco 
aktualizować oraz doskonalić sposoby praktycznego wykonywania dekon-
taminacji wstępnej i całkowitej podczas szeregu ćwiczeń i doskonalenia 
zawodowego. Wyciągnięte wnioski i uwagi należy uwzględniać na bieżąco 
w celu uzyskania jak największego efektu.
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Streszczenie
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wstęp

Zarządzanie logistyczne to proces, obejmujący zespół działań logicznie po-
wiązanych ze sobą (planowanie, wdrażanie, realizację, kontrolę), odbywający 
się w sposób efektywny i minimalizujący koszty procesów, koncentrujący się 
na przepływach i magazynowaniu zasobów zasileniowych (surowców, wyro-
bów gotowych, medykamentów, urządzeń ratowniczych itp.) oraz odpowied-
niej informacji od punktu pochodzenia (pozyskania) do punktu użytkowania 
(świadczenia usługi logistycznej), w celu jak najlepszego dostosowania się do 
skali potrzeb osób poszkodowanych i poziomu ich zaspokajania.

1. istota zarządzania logistycznego

Przez zarządzanie rozumiemy szczególny sposób kierowania działalnością 
ludzi zatrudnionych w podmiocie (instytucji, organizacji, firmie) obejmujący 
tworzenie, kontrolę oraz ciągłe dostosowywanie reguł postępowania do aktu-
alnych potrzeb. Zarządzanie logistyczne dostawami zaopatrzenia i świadczenia 
usług (logistycznych) na rzecz ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzy-
sowych jest jednym z podstawowych przedsięwzięć zarządzania kryzysowego.

Zarządzanie logistyczne [1, s. 23] polega na zarządzaniu wszystkimi po-
wiązanymi działaniami przepływu materiałów i dóbr od źródeł zaopatrzenia 
do użytkownika wyrobów gotowych w celu poprawy działania systemu. 
Innymi słowy polega na takim planowaniu, integrowaniu, koordynowaniu 
i kontroli działań z zakresu logistyki -mix, aby rynki zbytu były zaopatrywane 
najbardziej efektywnie z punktu widzenia kosztów.

Zarządzanie logistyczne jest działalnością kreującą całościową koncepcję 
przedsięwzięć logistycznych, uwzględniającą ich przebieg zarówno w przed-
siębiorstwie, jak i u partnerów oraz koordynację realizacji tej koncepcji przez 
odpowiednio przyporządkowane jednostki organizacyjne z wykorzystaniem 
właściwych instrumentów kierowania i kontroli. [2, s. 37]

Zarządzanie logistyczne składa się z formułowania strategii, planowania, 
sterowania i kontroli (odbywającego się w sposób efektywny i minimalizujący 
globalne koszty) procesów przepływu i magazynowania surowców, zapasów 
produkcji w toku, wyrobów gotowych, i odpowiednich informacji, od punktu 
pozyskania do miejsc konsumpcji, w celu jak najlepszego dostosowania się 
do potrzeb klienta i ich zaspokojenia. [3, s. 21]
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Zarządzanie logistyczne to proces zarządzania przepływem i składowaniem 
dóbr i materiałów, począwszy od źródła ich pozyskania do punktu ich ostatecz-
nej konsumpcji (zużycia) oraz związany z nim przepływ informacji. [4, s. 111]

Głównym celem zarządzania logistycznego jest zapewnienie sprawnego 
i efektywnego przepływu materiałów i wyrobów gotowych w określonych 
systemach logistycznych. [5, s. 8]

Za zarządzanie logistyczne odpowiadają grupy logistyczne (grupa zabez-
pieczenia logistycznego oraz grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-

-bytowej). Organizując działania zasileniowe, powinno się stosować zasadę 5K: 
• koncentracja, 
• kooperacja,
• kompleksowość usług,
• koordynacja,
• kontrola kosztów.

Za podstawę procedur zarządzania logistycznego w bezpieczeństwie 
wewnętrznym przyjmuje się najnowsze trendy postrzegania logistyki (jako 
dyscypliny naukowej) w jej trzech podstawowych aspektach [6]:
• funkcjonalnym – gdzie logistyka jest prezentowana jako ogólny proces 

zarządzania (kierowania) obejmujący planowanie, organizowanie, mo-
tywowanie i kontrolowanie;

• przedmiotowym – w którym logistyka przedstawiana jest jako dziedzina 
wiedzy o fizycznych przepływach materiałów (czytaj – środków zaopatrzenia), 
usług logistycznych i informacji między dostawcami i odbiorcami;

• ocenowym – w którym logistyka traktowana jest jako dyscyplina naukowa 
dostarczająca rozwiązań zapewniających wysoką efektywność procesów 
gospodarczych zorientowanych na zaspokojenia potrzeb odbiorcy. 
Aby tak się stało, należy zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych 

powiązać z oceną ryzyka (rys. 1), gdyż w jego funkcji kształtowany będzie 
proces zasilania logistycznego, oraz szacowane potencjalne potrzeby. 

Zarządzanie logistyczne w bezpieczeństwie wewnętrznym jest składową 
zarządzania kryzysowego i tak jak inne rodzaje zarządzania, obejmuje: formu-
łowanie strategii działania, planowanie, inicjowanie i sterowanie oraz kontrolę 
procesu realizacji zadań logistycznych (i medycznych) w całym łańcuchu do-
staw (zaopatrzenia i usług) organizowanym na rzecz ludności poszkodowanej. 

Natomiast logistyka sytuacji kryzysowych [6], to suma wszystkich działań 
organów kierowania i podmiotów (jednostek) wykonawczych realizujących 
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zadania logistyczne (i medyczne), dzięki którym dokonuje się kształtowanie, 
sterowanie i kontrola procesów zaopatrzeniowych i usługowych w łańcu-
chach logistycznych organizowanych w sytuacjach kryzysowych. 

Rys. 1. Blokowy schemat oceny ryzyka
Źródło: [15]
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kryzysowej, a ponadto zagrożenia i wynikające z nich ryzyko utraty zdrowia, 
życia oraz zniszczenia środowiska naturalnego. Sprawna i skuteczna realizacja 
zadań logistycznych oraz medycznych, na rzecz ludności poszkodowanej w sy-
tuacjach kryzysowych wymaga organizacji zarządzania logistycznego (rys. 2).

Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych (prawdopodobnego 
zagrożenia bezpieczeństwa) realizowane jest w czterech fazach: 

1) zapobiegania, 
2) przygotowania, 
3) reagowania, 
4) odbudowy. 

Rys. 2. Blokowy schemat decyzji
Źródło: [14]
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W fazie zapobiegania prognozuje się prawdopodobne potrzeby przed-
sięwzięć logistycznych, określa możliwe źródła zaopatrzenia i konieczny 
potencjał usługowy, bilansuje dostępne zasoby zasileniowe (własne i wspar-
cia) oraz planuje realizacje (właściwych dla skali zagrożenia) zadań logi-
stycznych). 

W fazie przygotowania podejmuje się przede wszystkim zaplanowa-
ne wcześniej działania, mające na celu sprawdzenie stanu i gotowości 
potencjału zasileniowego, zapewnienie zasobów logistycznych stosownie 
do przewidywanej ilości osób poszkodowanych i skali szkód oraz reali-
zacji dostaw zaopatrzenia i świadczenia usług logistycznych w sytuacjach 
kryzysowych.

W fazie reagowania organizuje się bezpośrednią pomoc medyczną po-
szkodowanym, bieżące dostawy zaopatrzenia, systematyczną ewakuację 
ludności ze stref zagrożeń do tymczasowych miejsc jej zakwaterowania, 
usługi gospodarczo -bytowe i specjalistyczne oraz opiekę i pomoc wetery-
naryjną dla zwierząt.

W fazie odbudowy siły logistyczne przystępują do szacowania szkód 
i strat powstałych w strefach nienaturalnych zdarzeń, organizują pomoc 
indywidualną i zbiorową dla osób poszkodowanych, biorą udział w odtwa-
rzaniu infrastruktury krytycznej, która obejmuje między innymi systemy 
zaopatrzenia w żywność i wodę, ochrony zdrowia, transportowe i komuni-
kacyjne. [7, s. 37 –38]

W organizacji zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych szcze-
gólną uwagę należy zwrócić na przygotowanie środków transportowych 
niezbędnych do ewakuacji oraz przygotowanie doraźnych miejsc zakwate-
rowania, a także zorganizowanie systemu zaopatrzenia oraz zabezpieczenia 
medycznego poszkodowanej ludności. Należy także przewidzieć sposób 
zabezpieczenia dóbr kultury, ważnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej, a także ważnych dokumentów.

Działania ukierunkować należy na utrzymanie istniejących zasobów 
oraz zapewnienie sprawności urządzeń i wyposażenia, oraz zapobiegania 
dewastacji w obszarze ryzyka (rys. 3). Zadanie to odnosi się do pozostałej 
infrastruktury technicznej. W realizację tych zadań musi być zaangażowana 
infrastruktura logistyczna.
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Rys. 3. Obszary ryzyka
Źródło: [15]
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Rys. 4. Czynności w procesie zarządzania
Źródło: [18, s. 35].

Rys. 5. Model procesu zarządzania logistycznego
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• minimalizację czasu dotarcia zaopatrzenia i usług logistycznych do osób 
poszkodowanych;

• zapewnienie co najmniej niezbędnych dostaw zaopatrzenia i usług logi-
stycznych dla wszystkich poszkodowanych;

• optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału logistycznego; 
• organizację współdziałania pomiędzy jednostkami wykonawczymi, 

uczestniczącymi w realizacja zadań logistycznych;
• dążeniu do ograniczenia kosztów realizacji logistycznych.

Planowanie wskazuje, że kierownicy (przełożeni) z góry obmyślają swoje 
cele i działania, które są zazwyczaj oparte na jakiejś metodzie, procedurze, 
czy logice, a nie na przeczuciu. Plany wyznaczają cele organizacji i określają 
najlepszy sposób ich osiągnięcia w prognozowanej sytuacji kryzysowej. Po-
nadto plany umożliwiają:
• uzyskanie przez podmiot (instytucję, organizację, grupę) i przeznaczenie 

przez nią środków potrzebnych do realizacji jej celów,
• działanie członków podmiotu (instytucji, organizacji, grupy) zgodne 

z przyjętymi celami i procedurami, 
• śledzenie i pomiar stopnia realizacji celów, co umożliwia podjęcie działań 

korygujących, jeśli postępy (efekty) są niezadowalające.
Proces planowania odbywa się w kontekście określonego otoczenia (rys. 6) 

i prognozowanych jego zmian, mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowej. 

Rys. 6. Podstawowe etapy planowania
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Łatwiej jest wtedy planować (prognozować) sytuacje i właściwe im działania 
w sytuacjach kryzysowych. Dokładna analiza sytuacji dostarcza kierow-
nikom (przełożonemu) więcej informacji niezbędnych do podejmowania 
trafnych decyzji planistycznych. Analiza środowiska (otoczenia) pozwala roz-
poznać jego prawdopodobne zmiany i dostosować się do tych zmian przez 
właściwe wykorzystanie sił i środków logistycznych.

 Planowanie jest procesem ciągłym, gdyż plany muszą być okresowo ko-
rygowane ze względu na zachodzące zmiany wewnętrzne (zmienia się cha-
rakter i właściwości czynników wywołujących zagrożenie bezpieczeństwa 
ludzi, mienia i infrastruktury w danym środowisku, ulegają również zmianie 
możliwości wykonawcze (ilościowe, techniczne, technologiczne) podmiotów 
zabezpieczenia i wsparcia logistycznego. 

2.3. Organizowanie

W drugiej fazie (etapie) zarządzania, zgodnie z teorią zarządzania, należy, odpo-
wiednio do prognozowanych potrzeb zabezpieczenia logistycznego podmiotów 
w sytuacji kryzysowej (odwzorowanych w planie zasilania logistycznego), wła-
ściwie zorganizować działania logistyczne, to znaczy zapewnić odpowiednie 
siły i środki materiałowo -techniczne. Organizowaniem zadań logistycznych na 
rzecz ludności poszkodowanej zajmują się eksperci (specjaliści) poszczególnych 
grup roboczych działających w ramach zespołów zarządzania kryzysowego. 

Zadaniem ekspertów (specjalistów) realizujących zadania logistyczne na 
rzecz ludności poszkodowanej jest: planowanie, inicjowanie, koordynowanie 
i kontrolowanie przedsięwzięć:
• gromadzenie zapasów zaopatrzenia (wody, żywności, lekarstw itp.);
• ewakuacja poszkodowanej ludności z rejonów zagrożeń;
• organizacja tymczasowych miejsc zakwaterowania;
• organizacja ewakuacji mienia osób poszkodowanych oraz zasobów dzie-

dzictwa kulturowego;
• organizacja ewakuacji medycznej i procesu leczniczego dla rannych i chorych;
• organizacja przedsięwzięć sanitarnohigienicznych i przeciwepidemicznych;
• organizacja zbiórki, ewidencji i pochówku osób poległych i zmarłych;
• organizacja innych pilnych przedsięwzięć, m.in. dotyczących ratowania 

infrastruktury krytycznej i zasobów środowiska naturalnego.
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Rys. 7. Wieloetapowy proces organizowania działań logistycznych

Organizowanie działań zwykle odbywa się w wieloetapowym procesie 
(rys. 7), na który składa się: 

1.  Szczegółowe ustalenie zakresu zadań (działań) – polega na ustaleniu 
zakresu czynności, które należy wykonać dla osiągnięcia celów. Każdy 
podmiot tworzy się w określonych zamiarach (np. ratownictwo medyczne 
po to, by zajmowało się osobami poszkodowanymi w czasie katastrof 
naturalnych i technicznych). Każdy z zamiarów zostanie spełniony w inny 
sposób, zatem aby osiągnąć cele podmiotu, trzeba najpierw wyznaczyć 
jego zadania jako całości (np. zanim organizatorzy ratownictwa medy-
cznego będą mogli pomóc osobom poszkodowanym, muszą dysponować 
odpowiednim wyposażeniem, zaangażować lekarzy i pozostały personel 
medyczny oraz pomocniczy, utworzyć różne wyspecjalizowane zespoły, 
poczynić uzgodnienia z właściwymi władzami szpitali, zakładów opieki 
zdrowotnej, władzami lokalnymi itp.).
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2. Podział zadań (działań) – polega na rozłożeniu zadania w taki sposób, by 
każda osoba w podmiocie ponosiła odpowiedzialność za zbiór czynno-
ści, a nie za realizację całego zadania. Pojedynczy zespół może poradzić 
sobie z całą operacją. W miarę wzrostu obciążenia pracą kierownik, zaj-
muje się dzieleniem pracy między wykonawców. Przy dalszej ekspansji 
kierownik dzieli zespól na grupy. Organizowanie podziału zadań tworzy 
się dlatego, że zadania nie są możliwe do wykonania przez jednego 
człowieka, musi się ją zatem odpowiednio podzielić między członków 
danej organizacji (poszczególne osoby przydziela się do zadań na pod-
stawie ich kwalifikacji do ich wykonania, przy zachowaniu zasady, że 
nikomu nie przydzieli się ani zbyt dużego, ani zbyt małego obciążenia). 
Jednocześnie należy zorganizować właściwe im wyposażenie w mate-
riały i sprzęt medyczny.

3.  Łączenie działań – w miarę wzrostu liczby i zakresu zadań (np. działania 
ratownicze na dużą skalę) angażuję się coraz większej liczby osób do wy-
konywania różnych czynności, konieczne staje się grupowanie (łączeniu 
w logiczny sposób) jednostek, których zadania są powiązane.

4. Koordynacja działań – polega na ustaleniu mechanizmu koordynacji 
pracy członków zespołów (grup) tak, aby stanowiła jednolitą, harmonij-
ną całość. W miarę wykonywania wyspecjalizowanych czynności przez 
poszczególne osoby i zespoły zagubić się mogą ogólne cele albo wystąpić 
konflikty między jej członkami (np. kierownik zespołu ratownictwa 
medycznego może nalegać na zespół techniczny jednostki ratowniczo-
-gaśniczej psp na szybsze uwolnienie zakleszczonej osoby w konstrukcji 
hali widowiskowej). Mechanizmy koordynacji umożliwiają członkom 
zespołów utrzymanie świadomości ich celów i ograniczają chaos oraz 
szkodliwe konflikty.

5. Sprawdzanie – sprowadza się do sprawdzania skuteczności organizacji 
działań (np. poprzez organizowanie ćwiczeń „sztabowych”, symulacji 
komputerowej lub zaaranżowanych ćwiczeń w terenie. W czasie takich 
ćwiczeń przeprowadza się sprawdzenie poprawności zorganizowania 
działań (podział zadań, stref odpowiedzialności, podział sił i środków, 
synchronizację czasową itp.). w aspekcie ich skuteczności. Ćwiczenia 
takie mają na celu ocenę poprawności przyjętej koncepcji planowa-
nia i organizowania działań zabezpieczenia logistycznego w sytuacji 
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zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia i infrastruktury technicznej 
(w tym krytycznej). 

6. Reorganizacja (korekta) – w przypadku, gdy wynik ćwiczenia okaże się 
być niezadowalającym, wówczas należy dokonać reorganizacji (sko-
rygowania) przyjętych rozwiązań, wprowadzając konieczne poprawki 
w celu zapewnienia właściwej synchronizacji (współdziałania), podziału 
kompetencji i odpowiedzialności oraz podziału sił i środków, a tym 
samym zwiększenia skuteczności zabezpieczenia logistycznego działań 
ratowniczych. 

Organizowanie, podobnie jak planowanie, jest procesem ciągłym. Konieczne 
jest okresowe sprawdzanie przyjętych rozwiązań organizacyjnych, w funkcji 
zgodności z planem. W miarę zmiany sytuacji musi się ponownie oceniać 
organizację działań zasileniowych, aby zapewnić skuteczne i sprawne funk-
cjonowanie logistycznych organów wykonawczych [8], stosownie do progno-
zowanych potrzeb.

2.4. Kierowanie 

Kierowanie działaniami zasilania logistycznego, rozumiane jako inicjowanie 
i sterowanie, obejmuje następujące czynności:
• przygotowanie działań;
• podjęcie działań związanych z realizacją procesu dostaw zaopatrzenia 

i świadczenia usług na rzecz poszkodowanej ludności;
• dążenie do podtrzymania i usprawnienia tego procesu.

Kierowanie działaniami w procesach zasilania logistycznego wymaga 
wielostronnych umiejętności kierowników (przełożonych): przewidywanie 
i kalkulowanie ryzyka, kombinacja zasobów materialnych i niematerialnych 
(wiedza, informacje, wartości kulturowe itp.) dla tworzenia zdolności wyko-
nawców oraz kreowanie nowych metod i sposobów świadczenia usług logi-
stycznych w stanie zagrożenia bezpieczeństwa osób, mienia i infrastruktury 
technicznej. Konieczne jest zatem przedsiębiorcze nastawienie decydentów, 
rozumiane jako zdolność do tworzenia rzeczy nowych lub starych w nowy 
sposób i „porywania” innych ludzi do działania w nowych, często niezna-
nych sytuacjach i okolicznościach, stanowiących zagrożenie również dla ich 
bezpieczeństwa (rys. 8).
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Rys. 8. Wpływ stopnia zagrożenia na sprawność działania

Wraz ze zwiększającym się stopieniem zagrożenia, zarówno kierownik (prze-
łożony), jak i wykonawca, dążą do zwiększenia wydajności i intensywności 
pracy, większej staranności i dokładności w jej wykonaniu, wyższej dyscypliny 
pracy. Jednak po przekroczeniu pewnego poziomu odczuwanego zagrożenia 
(zagrożenie stanie się zbyt wysokie) wówczas występuje demobilizacja. Wyko-
nawcy mogą unikać ryzyka, asekurować się w podejmowaniu działań, zwlekać 
z podjęciem decyzji, tłumić inicjatywy itp. 

Kierowanie działaniami będzie sprowadzało się do takiego dysponowania 
siłami (wykonawcami) i środkami materiałowo -technicznymi zasobów logi-
stycznych, aby zapewnić skuteczny przebieg procesu zasileniowego w danych 
okolicznościach.

Kierownik (przełożony) w procesie zarządzania zasileniem logistycznym 
w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób, mienia i infrastruktury technicznej, 
powinien być zorientowany na wykonanie zadania oraz na bezpieczeństwo 
(poszkodowanych, ale i wykonawców). Oznacza to, że kierowanie działaniami 
logistycznymi (realizacja zadań zasileniowych) musi być rozsądne (racjonalne), 
tzn. skuteczne, ale i bezpieczne. Takie zachowanie jest typowe dla kierowania 
zintegrowanego, w którym – w równie wysokim stopniu kierownik (przełożo-
ny) nastawiony jest na zadania, jak i na prawidłowe stosunki międzyludzkie. 
Przedkłada pracę zespołową nad pracę indywidualną. Często spotyka się 
z wykonawcami, stosując swobodny obustronny przepływ informacji. Jest 
kierownikiem dalekowzrocznym, uwzględniającym w każdej decyzji przyszły 
układ zadań, warunków, środków oraz skutki zamierzone i niezamierzone 

	Sprawność 

wyniki pracy 

Zagrożenie 
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(uboczne). Wykorzystuje różne formy pracy zespołowej do zintegrowania 
wykonawców i ocenia ich przede wszystkim ze względu na ich zdolności 
do efektywnego (racjonalnego) działania. Stawiając podwładnym zadania, 
dopuszcza popełnianie niezamierzonych błędów. Wspólne spotkania służą 
analizowaniu ustalonych wcześniej zadań, poszukiwaniu dopuszczalnych 
rozwiązań napotkanych problemów oraz ustalaniu nowych zadań i sposo-
bów ich rozwiązania. Pozwoli to kierownikowi powzięcie racjonalnej decyzji 
w danej sytuacji. Najczęściej będzie to tzw. decyzja procesowa, gdzie kierownik 
(przełożony) koncentruje swoją uwagę nie na wyniku działania, a na sposobie 
dochodzenia do niego, czyli na procesie podejmowania decyzji; szukając odpo-
wiedzi na pytanie, jak naprawdę podejmowane są decyzje, jakie mechanizmy 
powstają w poszczególnych etapach procesu i jak wpływają na wynik decyzji? 

Powzięcie racjonalnej decyzji o użyciu sił i środków logistycznych w sy-
tuacji kryzysowej uzależnione będzie od wiarygodnego rozpoznania źródła, 
charakteru, skali i rozmachu czasowo -przestrzennego zagrożenia oraz pra-
widłowej oceny potrzeb zasileniowych. Stosownie do tego „poszukanie” ra-
cjonalnych alternatyw minimalizacji strat siłami własnymi (zabezpieczenie 
logistyczne), a w przypadku gdy ich możliwości nie są wystarczające – siłami 

„sąsiada lub wyższego szczebla (wsparcie logistyczne). 

2.5. Motywowanie i kontrolowanie

Zapewnienie skutecznej realizacji zadań zasilania logistycznego ściśle wiąże 
się z motywowaniem i kontrolowaniem wykonawców. Są to dwie funkcje 
zarządzania niezwykle ważne z punktu widzenia jakości przebiegu procesów 
logistycznych. Wiążą się z każdą z wcześniej przedstawionych funkcji (pla-
nowanie, organizowanie, kierowanie). Zarówno kierownik, jak i wykonawcy 
muszą być przekonani o słuszności podejmowanych działań i zmotywowani 
do konieczności i skuteczności tych działań. Brak przekonania i świadomości 
znaczenia ich pomocy poszkodowanym nie wywoła motywacji do pełnego 
zaangażowania i poświęcenia. 

Na znaczenie kontroli wskazano przy opisie planowania i organizowania 
działań zasileniowych. Kontrola prowadzona jest w celu porównania wyni-
ków działania logistycznych organów kierowania i jednostek wykonawczych 
na rzecz poszkodowanej ludności w celu uzyskiwania systematycznej oce-
ny i dokonywania korekt w przypadku stwierdzonych uchybień. W czasie 
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kierowania realizacją przedsięwzięć zasilania logistycznego duże znaczenie 
ma kontrola, gdyż pozwala uniknąć niepożądanych skutków ubocznych 
(niezamierzonych) (rys. 9).

Kontrolę należy prowadzić przed rozpoczęciem działań (ex ante), w toku 
ich trwania i po zakończeniu (ex post). 

Rys. 9. Idea procesu kontroli działań zasileniowych

Kontrola ex ante pozwoli na zweryfikowanie zgodności planu i organiza-
cji zasilania logistycznego z potrzebami wynikającymi z rzeczywistej sytuacji 
i wskaże na konieczne decyzje co do zmiany kierunku oraz zakresu koniecznych 
korekt zmierzających do zbilansowania możliwości z rzeczywistymi potrzebami.

Kontrola w toku pozwoli ocenić adekwatność podejmowanych działań 
do rozwoju sytuacji i skali zagrożenia bezpieczeństwa osób, mienia i infra-
struktury technicznej. Jeżeli ocena będzie negatywna wówczas kierownik 
(przełożony) poweźmie decyzję korygującą użycie sił i środków logistycznych, 
łącznie z wnioskiem o skierowanie wsparcia logistycznego w newralgiczne 
miejsce (masowe straty).

Z kolei kontrola ex post służy głównie do celów sprawozdawczych oraz 
wyciągnięcia konstruktywnych wniosków przyczyniających się do poprawy 
jakości planowania, organizowania i kierowania zasilaniem logistycznym 
w przyszłych ewentualnych sytuacjach kryzysowych. 

2.6. Plan zabezpieczenia logistycznego

Plan zabezpieczenia logistycznego ludności poszkodowanej w sytuacjach 
kryzysowych ma formę załączników funkcjonalnych do Planu zarządzania 
kryzysowego. Proces jego opracowywania ma charakter ciągły.
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Ogólna ocena sytuacji logistycznej ma na celu ustalenie:
• liczebności osób poszkodowanych i ich potrzeb na dostawy zaopatrzenia, 

usługi medyczne, itp.;
• bilansu zaopatrzenia z uwzględnieniem aktualnego stanu jego zapasów, 

prognoz potrzeb ludności;
• rozmieszczenia stanu zapasów, czasu ich uzupełnienia, ewentualnej ewa-

kuacji z rejonów potencjalnych zagrożeń oraz sposobów dystrybucji;
• bilansu usług socjalno-bytowych, z ich wyszczególnieniem.

Ocenę sytuacji logistycznej rozpoczyna analiza zadania prowadzona 
w zespołach zarządzania kryzysowego (gzzk, pzzk, wzzk).

 Analizę zadania powinno zakończyć wypracowanie przez szefa zespołu 
myśli przewodniej działania i wytycznych dotyczących organizacji zabez-
pieczenia logistycznego.

Plan logistycznych grup roboczych jest kalkulacją czasu dokonywaną 
w celu określenia terminów wykonania zasadniczych zadań logistycznych 
i zawiera [9, s. 158]:
• wykonawców zadań (stanowiska służbowe);
• zakresy działania (wyszczególnienie czynności);
• terminy realizacji.

Plan zabezpieczenia logistycznego składa się z dwóch części: części gra-
ficznej wykonanej w formie oleatu (foli) oraz opisowej – w postaci załączni-
ków funkcjonalnych do Planu zarządzania kryzysowego.

Na oleacie nanoszone są:
• strefy (rejony) zagrożeń;
• miejsca rozwinięcia logistycznych stanowisk kierowania w strefach za-

grożeń;
• rejony stacjonowania jednostek wykonawczych;
• składy (magazyny) zaopatrzenia;
• źródła wody pitnej oraz wody do gaszenia pożarów;
• jednostki wykonawcze przełożonego działające na korzyść danego zespołu 

reagowania;
• tymczasowe miejsca zakwaterowania ewakuowanej ludności;
• urządzenia terenowej infrastruktury logistycznej wykorzystywane w pro-

cesie realizacji zadań logistycznych;
• drogi dowozu i ewakuacji, punkty kontrolne, posterunki regulacji ruchu;
• inne informacje.
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Załączniki do Planu zabezpieczenia logistycznego mogą zawierać:
• plan gromadzenia i dostaw zapasów zaopatrzenia;
• plan organizacji tymczasowych miejsc zakwaterowania;
• plan świadczenia usług gospodarczo -bytowych;
• plan ewakuacji z obszarów zagrożonych;
• plan opieki społecznej i medycznej;
• plan organizacji zbiórki i pochówku osób poległych i zmarłych;
• innych planów (np. plan łączności, wykaz zawartych umów i porozu-

mień).
Plan zabezpieczenia logistycznego powstaje w fazie zapobiegania na podsta-

wie prognoz dotyczących skali zagrożenia oraz potrzeb logistycznych ludności 
poszkodowanej (następuje konfrontacja potrzeb z posiadanymi zasobami 
logistycznymi). W kolejnych fazach następuje uszczegółowienie Planu zabez-
pieczenia logistycznego, w oparciu o dane uzyskiwane z grupy monitorowania, 
prognoz i analiz.

2.7. Kultura zarządzania

Kultura zarządzania bezpieczeństwa osób, mienia i infrastruktury w sytu-
acji kryzysowej będzie skutecznie tworzona i rozwijana w wyniku działania 
typowo organizacyjnego, wspieranego przez kierownictwo i akceptowanego 
przez pracowników (rys. 10), tak aby wszyscy zatrudnieni mieli świadomość, 
że skutki takiego działania wpływają na poziom bezpieczeństwa zagrożonych, 
i że naruszenia zasad pociąga za sobą wzrost ryzyka.

Budowaniu wysokiej kultury zarządzania procesami logistycznymi w pod-
miocie (instytucji, organizacji, zespole, grupie) sprzyja przede wszystkim:

1) zaangażowanie najwyższego kierownictwa w problemy bezpieczeństwa, 
2) ustalenie deklaracji polityki bezpieczeństwa oraz odpowiednich procedur 

i norm,
3) przekonanie, że bezpieczeństwo jest wartością połączoną z każdym 

celem organizacji,
4) stymulowanie zaangażowania pracowników, wzmacnianie ich poczucia 

własnej wartości, 
5) identyfikowanie się pracowników z celami bezpieczeństwa, przekonanie 

o ich ważności i konieczności realizacji oraz praca zespołowa, 
6) edukacja i szkolenie wykonawców,
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7) rozwijanie – wykraczającej poza wymagania zawarte w przepisach – troski 
o bezpieczeństwo własne i współpracowników,

8) wyrażanie uznania dla osiągnięć grupowych i indywidualnych,
9) komunikowanie się oparte na wzajemnym zaufaniu,

10) szybkie reagowanie na występujące problemy dotyczące bezpieczeństwa.

Rys. 10. Czynniki wpływające na kulturę zarządzania w organizacji

Kultura zarządzania procesami logistycznymi charakteryzuje organizacje 
o wysokim poziomie wewnętrznego zorganizowania, ukierunkowanego na 
jakość działania. Należy sobie życzyć aby, kierownicy (przełożeni) mieli więcej 
świadomości w tym zakresie.

3. zasoby zasileniowe

Możliwość realizowania zadań zabezpieczenia logistycznego związana jest 
m.in. z posiadanym potencjałem zasobów. Przez zasoby należy rozumieć po-
tencjał (materiałowy, techniczny, finansowy, ludzki), określony asortymentowo, 
ilościowo i jakościowo, służący zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego funk-
cjonowania podmiotów (gospodarczych, społecznych i administracyjnych) 
w warunkach pewności (stabilności) i niepewności (w warunkach zagrożenia 
bezpieczeństwa lub kryzysu). 

Zasoby stanowią potencjał zasileniowy podmiotów na danym szczeblu 
zarządzania, zapewniające warunki do skutecznej realizacji przynależnych 
im zadań. Mogą być organizowane na szczeblu podstawowym i na wyższych 
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szczeblach. [10] Na zasoby składają się: zasoby materiałowe (zbiór określo-
nych ilościowo i asortymentowo surowców, półproduktów, produktów itp.), 
zasoby techniczne (zbiór określonych ilościowo i asortymentowo narzędzi 
i urządzeń technicznych), zasoby finansowe (fundusze bieżące, oszczędności, 
rezerwy celowe itp.), zasoby ludzkie (osoby przeszkolone i przygotowane do 
wykonywania określony zadań, innych niż wykonują dotychczas).

W zasobach wyodrębnia się zasoby bieżące i bezpieczeństwa. Zasoby bie-
żące służą do zaspokojenia rzeczywistych potrzeb podmiotu, wynikających 
z charakteru i wykonywanych zadań, zapewniające im ciągłe i niezakłócone 
funkcjonowanie w ustalonych uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrz-
nych (często określanych jako warunki pewności). Z kolei zasoby bezpie-
czeństwa służą do zaspokojenia potrzeb podmiotu w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa (np. ciągłości produkcji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 
sprawnego zarządzania itp.), wynikłej z zdarzeń nadzwyczajnych (np. zdarzeń 
losowych), czyli ewentualnego działania w warunkach niepewności. Dlatego 
dość powszechnie są nazywane zapasami (rezerwami).

3.1. Zapasy

Zapas jest to rzeczowa, nie spieniężona część środków obrotowych przed-
siębiorstwa, zgromadzona z myślą o przyszłości. Bez nich trudno mówić 
o sprawnie funkcjonującej firmie. Wielkość i struktura zapasów zależy od 
wielu czynników i okoliczności. Przede wszystkim od stopnia zrównoważenia 
popytu i podaży na rynku zaopatrzeniowym. Jeżeli rynek jest nasycony, przy 
tym w miarę zrównoważony, a poszczególne surowce stosunkowo łatwo ku-
pić – wówczas firma może gromadzić nieduże zapasy. Ważną rolę odgrywa tu 
też sprawność organizacyjna systemu zaopatrzeniowego, cykliczność dostaw, 
harmonijne współgranie z przedsiębiorstwami transportowymi itd.

Zapas – zespół faktycznych materiałów, produktów, surowców zebranych 
w podmiocie (przedsiębiorstwie, firmie), aby nie dopuścić do zakłócenia lub ogra-
niczenia realizacji jego zadań (np. przestojów produkcyjnych lub usługowych). 

Zapasy:
• to dobra materialne nabywane w ilości większej niż wynosi chwilowe za-

potrzebowanie, dla realizacji określonych celów; 
• zapas odnosi się do konkretnego materiału, surowca lub wyrobu finalnego; 
• o zapasie mówimy wtedy, gdy jest on efektem celowej działalności.
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• zgromadzone i składowane do celów działalności usługowo -gospodarczej 
dobra materialne, wchodzące w skład rzeczowych składników majątku 
obrotowego; występujące jako materiały i surowce oraz wyroby gotowe;

• niezagospodarowane dobra rzeczowe, utrzymywane przez podmiot 
(przedsiębiorstwo, firmę, instytucję) celem użycia w przyszłości;

• dobra materialne gromadzone ze względu na brak możliwości stałego 
zsynchronizowania strumieni dopływu i odpływu dóbr, lub

• częściowo niepożądane przerwy w przepływie materiałów (np. ze względów 
obiektywnych: warunki drogowe, …). 
Do najważniejszych funkcji zapasów decydujących o ich utrzymywaniu 

zaliczamy [11]:
A. W przypadku zapasów materiałów:
• ułatwiają planowanie produkcji,
• zmniejszają ryzyko związane ze zmianami cen materiałów,
• chronią przed ryzykiem braku podaży materiałów,
• umożliwiają prowadzenie polityki uzyskiwania rabatu za jednorazowy 

zakup.
B. W przypadku zapasów produkcji w toku:
• zapewniają płynność produkcji poprzez utworzenie zapasu buforowego 

produktów przesuwanych z jednego procesu do drugiego.
C. W przypadku zapasów wyrobów gotowych:
• zmniejszają ryzyko braku możliwości sprzedaży przy wahaniach popytu,
• stabilizują produkcję, zmniejszając koszty spowodowane zmianą rodzaju 

produkowanego dobra.
Cele tworzenia zapasów:

• zagwarantowanie ciągłości działalności operacyjnej podmiotu (zaspoko-
jenia potrzeb – usługi, produkcja, remonty, dystrybucja); 

• utrzymanie określonego poziomu obsługi odbiorców w przypadku wy-
stępowania wahań zapotrzebowania;

• stałe zsynchronizowanie strumieni dopływu i odpływu dóbr w warunkach 
niepewności;

• zapobieganie powstawaniu przerw w przepływie materiałów. 
W gospodarce zapasami można stosować różne kryteria ich klasyfikacji. 

Tradycyjnie dzieli się zapasy według ich rodzajów. Wyróżnia się zapasy ma-
teriałów (surowce, paliwa, przedmioty nietrwałe). Kolejna forma – to zapasy 
produkcji nieukończonej, do której zalicza się półfabrykaty i tzw. produkcję 
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w toku (np. półtusze, mąka). Wreszcie – zapasy wyrobów gotowych i towarów 
(np. konserwy, koce, śpiwory).

Istotną zasadą klasyfikacji zapasów jest ich ekonomiczna celowość. Wy-
różnia się tu zapasy bieżące, czyli takie, które występują stale w wielkościach 
niezbędnych dla utrzymania procesu produkcyjnego, a także obrotu. Kolejna 
grupa to zapasy sezonowe, czyli zapasy występujące okresowo w wyniku 
sezonowych wahań wielkości produkcji, sprzedaży, organizacji transportu 
itp. Istnieją także zapasy rezerwowe, gromadzone w wyniku decyzji różnych 
władz w sprawie utworzenia odpowiednich rezerw.

Gromadzenie zapasów wiąże się z optymalizacją ich poziomu. Decyzje 
powinny zmierzać do ustalenia takiego poziomu zapasów, aby:
• utrzymywać je na możliwie najniższym poziomie (np. asortymentowym, 

ilościowym, finansowym);
• utrzymywać je na wysokim poziomie, umożliwiającym realizację każdego 

zadania na przyjętym poziomie wystarczalności (zaspokojenia podsta-
wowych potrzeb).
Istotną zasadą klasyfikacji zapasów jest ich ekonomiczna celowość. Wy-

różnia się tu zapasy:
• bieżące, czyli takie, które występują stale w wielkościach niezbędnych dla 

zapewnienia ciągłości procesu;
• zapasy sezonowe, czyli zapasy występujące okresowo w wyniku sezonowych 

wahań zużycia;
• zapasy rezerwowe, gromadzone w wyniku decyzji różnych władz w sprawie 

utworzenia odpowiednich rezerw. 

3.2. Zarządzanie zapasami

Działania logistyczne w obszarze zarządzania zapasami powinny tworzyć 
zintegrowaną całość dla spełnienia podstawowego celu koncepcji zasilania 
logistycznego, jakim jest: zapewnienie odpowiedniej ilości dóbr we właści-
wym miejscu i czasie, przy zaangażowaniu minimalnych kosztów łącznych.

Do celów zarządzania zapasami należą: 
• zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi odbiorców wewnętrznych 

i zewnętrznych z uwzględnieniem jakości i stosunku do całości zrealizo-
wanych zamówień; 

• obserwacja bieżącego i przyszłego zapotrzebowania na wszystkie dobra 
konieczne dla uniknięcia nadwyżek oraz braków w produkcji; 
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• minimalizowanie kosztów poprzez zmniejszanie różnorodności zapasów, 
ustalanie ekonomicznych wielkości zamawianych partii i analizowanie 
kosztów tworzenia i utrzymywania zapasów.

Zarządzanie zapasami to wartość lub ilość surowców, komponentów, dóbr 
użytkowych, półproduktów i wyrobów gotowych, które są przechowywane 
lub składowane w celu zużycia w razie zasinienia takiej potrzeby. [12, s. 637] 
Koncentruje się na czterech zasadniczych kwestiach: 
• Ile jednostek należy zamówić (lub wyprodukować) w danym czasie? 
• Kiedy należy złożyć zamówienie? 
• Które składniki zapasów wymagają szczególnej uwagi?
• Czy można zabezpieczyć się przed wzrostem kosztów zapasów. [13, s. 218]

Z tym wiąże się cztery etapy rozwiązywania problemu magazynowania:
1. Identyfikacja problemu polega przede wszystkim na określeniu rozpię-

tości pomiędzy stanem faktycznym a sytuacją pożądaną. 
2. Tworzenie alternatywnych rozwiązań może polegać na burzy mózgów, 

rozwiązaniach kreatywnych (praktyczne rozpatrywanie idealistycznych 
rozwiązań) bądź idealnych charakterystykach (badanie charakterystyk 
możliwych alternatyw). 

3.  Wybór rozwiązania to etap, w którym następuje ocena zaproponowanych 
rozwiązań pod kątem ich efektywności i skuteczności oraz właściwe 
podjęcie decyzji. 

4. Wdrożenie i ocena rozwiązania – jest to realizacja wybranej koncepcji 
i ocena rezultatów – jeśli wypadnie niezadowalająco, wówczas należy 
powrócić do drugiego etapu (tworzenia alternatywnych rozwiązań). 

Proces zarządzania zapasami generuje takie rozstrzygnięcia, jak:
• wybranie tych surowców, których zapasy należałoby utrzymać, 
• planowanie ilości zamawianych materiałów, 
• określenie w jaki sposób należy kompletować zapasy, 
• określenie poziomu bezpiecznego dla zapasów.

W procesie zarządzania zapasami uwzględnia się:
• techniki śledzenia, pomiaru i korygowania wielkości zapasu w zależności 

od zmieniającego się w czasie zapotrzebowania;
• zasady i procedury podejmowania decyzji o asortymencie (co zamawiać?), 

wielkości (ile zamawiać?) i terminie (kiedy zamawiać?) składania zamówień 
dla odtworzenia istniejącego zapasu. 
Można wyróżnić trzy podstawowe strategie zarządzania zapasami: defen-

sywną, ofensywną i umiarkowaną: 
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• strategia defensywna – główną pozycją w zapasach są materiały i wyroby 
gotowe, jak również udział zapasów w aktywach i majątku obrotowym 
jest wysoki w porównaniu ze średnią w branży, 

• strategia ofensywna – główną pozycją w zapasach jest produkcja w toku 
jak również udział zapasów w aktywach o majątku obrotowym jest niski 
w porównaniu ze średnią w branży, 

• strategia umiarkowana – to strategia o charakterze pośrednim między 
strategią defensywną a ofensywną.
Można wyróżnić dwa podejścia do kształtowania poziomu zapasów: 
Pierwsze z nich postuluje minimalizację zapasów, czyli przechowywanie 

tylko takiego ich poziomu, jaki jest niezbędny dla bieżącej działalności. Wy-
maga ono niezwykle dokładnego prognozowania podaży i popytu na rynku 
i zwiększa ryzyko utraty sprzedaży, jaka zostałaby zrealizowana gdyby firma 
posiadała więcej towarów na składzie. 

Drugie podejście zwraca z kolei uwagę na fakt, że przedsiębiorstwo działając 
w warunkach niepewności oraz niemożności bezbłędnego przewidywania, 
powinno utrzymywać odpowiednio wysoki poziom zapasów. Będzie to bo-
wiem przeciwdziałać niedoborom doprowadzającym do zmniejszenia obrotów 
bieżących i przyszłych.

O przyjęciu danej strategii sterowania zapasami musi samodzielnie za-
decydować przedsiębiorstwo. Powinno ono przy tym pamiętać, że nie jest 
w stanie działać bez zapasów. Zdanie P. Sulmickiego zawarte w pracy „Plano-
wanie i zarządzanie gospodarcze” wydatnie podkreśla ten fakt: „Istnieje stara 
prawda w sztuce wojskowej, że dowódca, który nie posiada odwodu (rezerwy) 
przestaje być dowódcą, ponieważ nie może oddziaływać na przebieg zdarzeń.” 
Oczywiście nie może ono zapomnieć o tym, że utrzymywanie wysokiego 
poziomu zapasów kosztuje i niesie niebezpieczeństwo gromadzenia towarów, 
materiałów, wyrobów zbędnych i nadmiernych. Na ten problem zwraca mię-
dzy innymi uwagę Jean Deflacellere, który w czasopiśmie „Les Echos” pisze: 

„Te stosy niepotrzebnych części, kosztownych, a nigdy nie sprzedanych, są dla 
każdego organizmu przemysłowego tym czym tkanki rakowe dla zdrowe-
go człowieka. Duszą go jednocześnie ukrywając prawdziwe przyczyny zła: 
odrzuty, błędne przewidywania, złą politykę zaopatrzenia, niekompetencję 
personelu”.

Podejmowanie decyzji w zakresie gospodarowania zapasami nie jest więc 
łatwe i wymaga ciągłego balansowania między dwoma przeciwstawnymi 
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celami: podwyższeniem poziomu obsługi odbiorcy i minimalizacją kosztów 
utrzymania zapasów.

Zarządzanie zapasami odnosi się do głównie do sfery zaspokajania po-
trzeb stosunkowo tanich przedmiotów z dostatecznie dużą szybkością obrotu. 
Podmioty mają do dyspozycji szerokie spektrum metod zarządzania zapasami. 
Do podstawowych metod wykorzystywanych w zarządzaniu zapasami można 
zaliczyć: analizę abc, analizę xyz, model optymalnej wielkości zamówie-
nia – eoq (economic order quantity), modele sterowania zapasami, podejście 
inwestycyjne, systemy planowania potrzeb materiałowych – mrp (materials 
requirements planning), system planowania dystrybucji – drp (distribution 
requrements planning), system „dokładnie na czas” – jit (just in time).

5.3.3. Składowanie zapasów

Istota magazynowania sprowadza się do tego, aby utrzymywać taki asortyment 
zapasów, które wystarczą na pokrycie rzeczywistego zapotrzebowania (rys. 11). 

Magazynowanie jest to zespół czynności związanych z gospodarką za-
pasami w sensie minimalizowania (bezpośrednich i pośrednich) kosztów.

Rys. 11. Istota składowania zapasów

Jest to swego rodzaju „bufor” pomiędzy zróżnicowaną strukturą „przy-
pływów” i „odpływów” dóbr ekonomicznych.

Wielkość zapasów gromadzonych w odpowiednich miejscach magazy-
nowych powinna być zoptymalizowana, tzn. nie mniej niż potrzeba i nie 
więcej niż to konieczne na pokrycie planowanego zapotrzebowania.

Decyzje dotyczące zarządzania zapasami są ważne wobec finansowych 
aspektów związanych z utrzymaniem:
• wystarczającej podaży materiałów do zapewnienia ciągłości działań;
• wyrobów gotowych do zaspokojenia potrzeb poszkodowanych. 

Utrzymywanie materiałów, części i wyrobów gotowych w formie zapasów 
wykorzystuje (konsumuje) nie tylko powierzchnię składową, lecz również 
zasoby kapitałowe. Pieniądze zamrożone w zapasach są niedostępne do wy-
korzystania w innych celach. 

	
KK omu? omu? Co? Ile? Gdzie? Kiedy? Jak? DCo? Ile? Gdzie? Kiedy? Jak? D laczelacze go?go? 
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W państwach wysoko rozwiniętych szacuje się, że roczne koszty utrzymywa-
nia zapasów wynoszą średnio ok. 25% wartości zapasów, jakkolwiek w zależności 
od produktu, koszty te mogą zawierać się w przedziale od kilku do 50% wartości 
zapasów. Pomyślna kontrola zapasów obejmuje określenie poziomu zapasów 
niezbędnego do osiągnięcia określonego poziomu obsługi klienta, przy pełnym 
wzięciu pod uwagę kosztów wykonywania innych działań logistycznych.

Aby utrzymać zapasy, niezbędne są składy (magazyny).
Zanim produkty trafią do odbiorcy, gdy będą mu one potrzebne do wyko-

nania zadania lub konsumpcji, muszą one być składowane w zakładzie produk-
cyjnym lub specjalnym składzie (np. magazynie). 

Kiedy jest największe zapotrzebowanie na przestrzeń składową i tego typu 
usługi? Generalnie wtedy, gdy zwiększa się odstęp czasowy między wytwo-
rzeniem a wykorzystaniem (konsumpcją) produktów. 

Składowanie może obejmować różne działania niezbędne do zarządzania 
obiektami służącymi do utrzymywania i obsługi zapasów. 

Do specyficznych problemów decyzyjnych związanych ze składowaniem 
należą decyzje dotyczące:

1. własności wykorzystywanych składów:
• składy własne,
• składy dzierżawione,
• składy publiczne. 
2. ich wielkości, liczby i lokalizacji;
3. wewnętrznego rozplanowania i organizacji;
4. systemu bezpieczeństwa i ochrony składów;
5. szkolenia personelu.

Bez względu na to, czy obiekty są własne, dzierżawione czy publiczne, de-
cyzje dotyczące lokalizacji zakładów produkcyjnych i/lub składów należą 
do najważniejszych w działaniach logistycznych. 

Strategiczne decyzje lokalizacyjne mogą poprawić poziom zaspokojenia 
potrzeb odbiorcy (klienta) poprzez zlokalizowanie zakładów produkcyjnych 
i składów w pobliżu rynków zbytu przedsiębiorstwa. Właściwa lokalizacja obiek-
tów może również przyczynić się do obniżki kosztów transportu, wynikających 
z przemieszczania się:

• produktów z zakładu do składu;
• między zakładami;
• ze składu do odbiorcy (klienta),
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umożliwiając wykorzystanie niższych stawek przewozowych dla większych 
partii ładunków.

Określona lokalizacja odbiorców (zakładów przemysłowych) i ich do-
stawców może być warunkiem koniecznym do realizacji nowoczesnych 
koncepcji logistycznych, jak np. „just -in -time”.

Decyzje zaopatrzeniowe obejmują m.in.:
• wybór lokalizacji źródeł zaopatrywania,
• określenie form zakupu materiałów,
• harmonogram czasowy zakupów,
• określenie cen,
• kontrolę jakościową,
• inne czynności.

Zróżnicowanie dostępności źródeł zaopatrywania i ceny materiałów sprawiły, 
że rola procesów zaopatrzeniowych w systemie logistycznym znacznie wzrosła.

wnioski

Zarządzanie logistyczne jest to proces obejmujący zespół działań logicznie po-
wiązanych ze sobą (planowanie, wdrażanie, realizację, kontrolę), odbywający 
się w sposób efektywny i minimalizujący koszty procesów, koncentrujący się na 
przepływach i magazynowaniu zasobów zasileniowych (surowców, wyrobów 
gotowych) oraz odpowiedniej informacji od punktu pochodzenia (pozyskania) 
do punktu użytkowania (świadczenia usługi logistycznej), w celu jak najlepszego 
dostosowania się do skali potrzeb, i poziomu ich zaspokajania. 

Współczesne rozumienie procesów logistycznych, to integracja strumieni 
rzeczowych i informacyjnych oraz patrzenie na procesy zasileniowe działań 
ratowniczych poprzez pryzmat tych strumieni, sprawności ich przepływu, 
a także kosztów, jakie za sobą pociągają. W tym pojęciu procesów logistycznych 
zawiera się także zabezpieczenie behawioralne i egzystencjalne społeczeństwa 
w stanach zagrożenia życia i zdrowia, jego poziom, jakość, skuteczność oraz 
zadowolenie ludzi.

 Na zarządzanie logistyczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego skła-
da się formułowanie strategii, planowanie, sterowanie i kontrola procesów 
przepływu i magazynowania zapasów w celu jak najlepszego dostosowania 
się do potrzeb i ich zaspokojenia, w funkcji skali rzeczywistego zagrożenia 
bezpieczeństwa.
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W zarządzaniu logistycznym zwraca się szczególną uwagę na usprawnienie 
działania podmiotu w obszarze zaopatrywania, procesów magazynowania, 
świadczenia usług, transportu oraz dystrybucji – w odniesieniu do określo-
nego usługodawcy, jak również na modernizację kontaktów z zewnętrznymi 
uczestnikami działań, co tworzy sprawny i efektywny łańcuch logistyczny 
(strumień przepływu dóbr).

Utrzymywanie zasobów zasileniowych w magazynie (hurtowni) jest 
korzystne wtedy, gdy koszty wynikające z ich niedoboru nie są większe niż 
koszty związane z ich magazynowaniem.

Decyzja o magazynowaniu (utrzymywaniu zapasu) danego dobra zależy od 
struktury jego konsumpcji (zużycia): przy konsumpcji (zużyciu) regularnym 
oferuje się dostawy zsynchronizowane z zużyciem, w przypadku nieregularne-
go zużycia (konsumpcji), a z takim będziemy mieli do czynienia w – indywi-
dualne zaopatrywanie, gdy wystąpi zapotrzebowanie w konkretnym miejscu, 
czasie i okolicznościach (sytuacji).

Przy podejmowaniu decyzji o selektywnym magazynowaniu, istotny jest 
stosunek ilości rodzajów i wartości materiałów (w logistyce materiałowej) lub 
stosunek ilości artykułów i obrotu (w logistyce dystrybucji) – metoda abc.

W obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia bezpie-
czeństwa ludzi i infrastruktury technicznej należy wykorzystywać połączoną 
analizę abc i xyz oraz jit. Powinno to zapewnić utrzymywanie tyle i tego, 
tam i wtedy, na ile wymaga tego sytuacja (rzeczywiste potrzeby, wynikające 
ze skali zagrożenia). Ważne jest i to, aby podczas rozmieszczania w terenie 
zasobów, mieć na uwadze minimalizowanie strat jakie mogą powstać pod-
czas objęcia danego terenu strefą zagrożenia. 

Zasada skuteczności, jako wiodąca zasada obowiązująca w logistyce, pre-
feruje sposób i zakres użycia dostępnych sił i środków (zasobów logistycznych) 
gwarantujący pomyślne wykonanie zadania. Jednocześnie podkreśla się w niej, 
że w sytuacjach kryzysowych nie ma obowiązku weryfikacji decyzji (o uży-
ciu potencjału logistycznego) pod względem ekonomicznym (np. rozpatru-
jąc racjonalność postępowania wg ekonomizacji działań, czyli oszczędności 
i wydajności).
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Bezzałogowe statki powietrzne w działaniach 
Państwowej Straży Pożarnej – propozycja dedykowana 
Państwowej Straży Pożarnej

Streszczenie
Technologia bezzałogowych statków powietrznych (bsp) znajduje coraz większą 

popularność i zastosowanie w codziennym życiu. W artykule przedstawiono analizę 
możliwości ich wykorzystania w działaniach Państwowej Straży Pożarnej (psp) oraz 
propozycję cech bsp dedykowanego do działań psp. W artykule zostały opisane do-
tychczasowe badania oraz sposoby wykorzystania bsp, a także eksperyment z wyko-
rzystaniem środowiska symulacyjnego. Na ich postawie zaproponowano rozwiązania, 
jakie powinny być zastosowane w bsp używanych przez strażaków. 

Słowa kluczowe: pożary, bezzałogowe statki powietrzne, rozpoznanie pożaru, wy-
mogi techniczne, wymogi operacyjne

The Unmanned Aerial Vehicles in Fire Fighting Operations 
– the Proposal Dedicated for State Fire Service

Summary
The article is an analysis of the unmanned aerial vehicles idea of using them in 

fire -fighting operations. The first part defines the unmanned aerial vehicles and 
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shows their main characteristics. Next chapters describe the possibilities of using 
them in fire -fighting actions. The last part of the article points out the requirements 
for equipment necessary for fire -fighting.

Keywords: fires, unmanned aerial vehicles, recognition of the fire situation, 
technical requirements, operational requirements

1. definicja i główne cechy bezzałogowych  
    statków powietrznych

Bezzałogowy statek powietrzny (bsp) jest to aparat bez załogi na pokładzie, 
który do utrzymania się w powietrzu wykorzystuje siłę nośną wytworzoną 
wskutek działania praw aerodynamiki, na stałych (skrzydła) lub ruchomych 
powierzchniach nośnych (wirnik) albo siłę wyporu aerostatycznego (aerostat). 
Jest sterowany za pomocą systemów autonomicznych lub zdalnie przez opera-
tora (z ziemi, powietrza lub okrętu). Można go określić jako statek powietrzny 
bez pilota, nieprzeznaczony do celów sportowych lub rekreacyjnych, zdolny 
do lotu autonomicznego programowanego lub zdalnie sterowanego. [1]

Rys. 1. Przykładowy wielowirnikowiec, Quadrocopter phantom dji wersja 1.1.1
Źródło: opracowanie własne.

Zastosowanie bsp w działaniach ratowniczych eliminuje ryzyko katastrof 
lotniczych, które mogą być spowodowane wymienionymi wcześniej czynni-
kami, głównie silnymi turbulencjami powietrza, spowodowanymi wysoką 
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temperaturą oraz błędami ludzkimi wynikającymi z utraty lub znacznego 
ograniczenia widoczności związanej z silnym zadymieniem w strefie pożaru. 
Cechy te powodują, że bsp są narzędziem mogącym usprawnić działania 
strażaków, zarówno rutynowe, jak i w czasie nadzwyczajnych kryzysów. [1]

W kolejnych rozdziałach artykułu przedstawiono istniejący stan wiedzy 
o bsp i prowadzone do tej pory badania. Ich przegląd pozwoli na zapropo-
nowanie cech bsp dedykowanego dla działań psp. 

2. istniejący stan wiedzy o bsp  
    i prowadzone do tej pory badania

Przy obecnym stanie wiedzy pytanie „Czy wykorzystywać bsp?” jest już kwe-
stią retoryczną – doświadczenia innych krajów pokazały, że jest to efektywne 
narzędzie, ułatwiające i poprawiające działania w czasie akcji ratowniczych. 
W krajach takich, jak Hiszpania czy Australia, bsp stosowane są do wstęp-
nej oceny stanu katastrofy oraz szacowania strat po klęskach żywiołowych. 
W Niemczech bsp wykorzystuje się do monitorowania bezpieczeństwa na 
szlakach i akwenach wodnych, natężenia ruchu drogowego w okresie waka-
cyjnym, bezpieczeństwa imprez masowych, stanu upraw leśnych i rolnych. 
Do państw korzystających z możliwości, jakie daje bsp należą również: 
Malezja, Indonezja i Singapur. Kraje te używają go do patrolowania żeglugi 
morskiej zagrożonej w znacznym stopniu atakami piratów. [2]

W Wielkiej Brytanii drony były używane przy okazji wielu przedsięwzięć, 
m.in. w trakcie olimpiady w Londynie w 2012 roku do kontrolowania demon-
stracji środowisk skrajnej prawicy. Policja w Liverpolu jest wyposażona w dwa 
drony, które służą do utrzymywania porządku publicznego i zapobiegania 
zachowaniom antyspołecznym. Z informacji pochodzących z Civil Avia-
tion Authority wynika, że ponad 130 podmiotów w skali Wielkiej Brytanii 
otrzymywało pozwolenie na posługiwanie się bezzałogowymi statkami po-
wietrznymi. W tej grupie możemy znaleźć policję z trzech brytyjskich miast: 
Merseyside, Midlands, Hempshire. Zarząd policji w Irlandii Północnej zgodził 
się, by podporządkowane mu jednostki używały dronów – bezzałogowce mają 
służyć do monitorowania tłumów podczas dużych publicznych wydarzeń, 
wykrywania antyspołecznych zachowań oraz zapewnienia ukrytego nadzoru 
w trakcie prowadzonych śledztwo. Drony znajdują się także na wyposażeniu 
tamtejszej straży morskiej. [3]
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W usa również zauważalny jest wzrost zainteresowania użyciem dronów 
w celach wykrywania przestępstw. W stanie Karolina Północna bezzało-
gowce wyposażone w kamerę wykorzystywane są przez tamtejszą policję do 
monitorowania gangów motocyklowych. W 2007 roku zanotowano obecność 
dronów w trakcie demonstracji w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Drony są 
wykorzystywane przez policę m.in. w Los Angeles, Houston i Miami. Stany 
Zjednoczone od 2002 roku używają bezzałogowców także do patrolowania 
granicy z Meksykiem. Mają one służyć przede wszystkim monitorowaniu 
nielegalnych migrantów oraz przemytu. [4]

W Kanadzie sześć wydziałów policji w różnych miastach dysponuje dro-
nami. Są one wykorzystywane do wykrywania przestępstw i patrolowania 
granic. W Kanadzie po raz pierwszy na świecie dopuszczono w postępowaniu 
sądowych dowód ze zdjęcia wykonanego przez policyjnego drona. W Ho-
landii i Szwajcarii rozwijane są tzw. „CannaChoper” – bezzałogowce służące 
do wykrywania osób palących marihuanę. Drony były wykorzystywane 
w trakcie piłkarskich mistrzostw Europy w 2008 roku do nadzorowania 
boisk. W Belgii, Francji i Włoszech drony są używane do monitorowania 
nielegalnych migrantów. Praktykę wykorzystywania bezzałogowców do 
patrolowania granic zaraportowała również Australia. W Niemczech tam-
tejsza kolej zaczęła testować drony do przeciwdziałania tworzeniu graffiti 
na torowiskach. [5]

Polskie służby i straże jak na razie nie wykorzystują masowo bezzało-
gowców. Fundacja Panoptykon w 2013 roku wysłała do Komendy Głównej 
Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Głównej 
Straży Granicznej wnioski o informację publiczną z pytaniem o posiadane 
drony. Jak wynika z otrzymanych odpowiedzi, w drony wyposażone są Po-
licja i straż pożarna. Policja jest w posiadaniu dwóch maszyn. Przy użyciu 
sterowania ręcznego urządzenia potrafią latać na odległość 5 km, ich maksy-
malna prędkość wynosi ok. 70 km/h. Zgodnie z informacjami uzyskanymi 
od Policji, drony są wykorzystywane do rozpoznawania trudno dostępnych 
terenów w przypadku zaginięć. Również staż pożarna (Podlaska Komenda 
Wojewódzka psp) posiada jedno bezzałogowe urządzenia latające – jest to 
bezzałogowy śmigłowiec. Śmigłowiec dotychczas nie był wykorzystywany 
ani podczas działań, ani podczas ćwiczeń. [6]

bsp jako system posiadający możliwość przesyłania obrazu w czasie 
rzeczywistym idealnie nadaje się do monitorowania zagrożenia pożarowe-
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go obszarów leśnych oraz torfowisk. Jest to tzw. System fpv – First Person 
View – widok pierwszej osoby, czyli system wideo umożliwiający podgląd 
obrazu na żywo, prosto z pokładu bsp. Operator na ziemi widzi na ekranie 
lub w goglach to samo, co oko kamery zamontowanej na modelu w powietrzu, 
i na podstawie tego obrazu steruje modelem. Przykładem modelu, który 
wykorzystuje taki system jest Skua fpv – uav Drone – 2100 mm – kit – 
produkowany przez firmę x-uav. Monitorowanie zagrożeń pożarowych 
związane jest z wielogodzinnym patrolowaniem obszarów oraz przesyłaniem 
informacji w czasie rzeczywistym do stanowiska pracy operatora. Informa-
cja obrazowa z kamer pokładowych tv lub ir służy do bardzo szybkiego 
i precyzyjnego określenia sytuacji pożarowej. [7]

Rys. 2. Mechanizm wykrywania pożaru przez bsp
Źródło: [1]

System bsp ma zastosowanie również w monitorowaniu stanu poziomu 
wód oraz terenów zagrożonych powodzią i podtopieniami. Za pomocą kamer 
znajdujących się na pokładzie bsp sprawdza się poziom wody w akwenach, 
stan wałów przeciwpowodziowych oraz rozwój sytuacji, a w tym: prędkość 
i kierunek przemieszczania się fali powodziowej. bsp za pomocą przesyła-
nych współrzędnych lokalizuje się osoby poszkodowane lub zagrożone. [8]
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Przykładem zastosowania tego rozwiązania może być akcja ratownicza 
w Madrasie w 2015 roku. Po powodzi w Indiach Madras niemal całkowicie 
znalazł się pod wodą. Gdy na początku grudnia woda wreszcie się cofnęła, 
do pomocy przystąpiły służby porządkowe – dostarczały one wodę pitną 
i zapasy do schronów a także szukały uwięzionych w ruinach ludzi. Służby 
porządkowe zaczęły korzystać z dronów, by szukać rozbitków oraz uwięzio-
nych w ruinach osób. Jak podaje oficer policji Madrasu, floty dronów wypusz-
czono w powietrze w obszarach stanowiących zagrożenie życia. Dzięki tym 
maszynom zdołano zlokalizować ok. 200 osób. Wszystkie zostały uratowane. 
Drony wypuszczano w powietrze, by rejestrowały najbardziej niebezpieczne 
partie miasta. Obraz przesyłany był do ludzi odpowiedzialnych wyłącznie 
za przeglądanie tych klipów wideo. Gdy tylko zauważono powodzian, na 
miejsce wysyłane były natychmiast oddziały ratownicze. [9]

System bsp wyposażony w alternatywny (wymienialny) moduł do wy-
krywania skażeń mógłby być zastosowany do nadzorowania awarii i katastrof 
technicznych obiektów przemysłowych lub militarnych. Operacje te polegają 
na nadzorowaniu obiektów technicznych, których proces technologiczny 
może stanowić zagrożenie dla środowiska. Taka technologia stosowana 
jest w Niemczech. W przypadku dojścia do wycieku substancji toksycznych 
przy transporcie linią drogową czy kolejową, bsp jest wykorzystywany do 
monitorowania ruchu drogowego oraz do wczesnego wykrycia kolizji. [9]

Już nawet proste modele można wykorzystać w czasie inspekcji przeciw-
pożarowych budynków i instalacji (np. dzięki wykorzystaniu drona sdx w co-
dziennej obsłudze nieruchomości, przy stosunkowo niedużych nakładach 
finansowych, można szybko i precyzyjne zebrać informacje z miejsc, do 
których normalny dostęp jest utrudniony. Urządzenie umożliwia także bez-
problemowe inspekcje i oceny techniczne elewacji wysokich budynków bez 
konieczności używania do tego celu ciężkiego sprzętu. [10]). Profesjonalne 
bsp używane są przez służby obecnie do poszukiwań zaginionych turystów 
(m.in. rozwiązania firmy FlyTech Solutions, wykorzystywane przez polski 
topr), sporządzania map miejsc, np. po trzęsieniach ziemi, przenoszenia 
wiadomości i zapasów dla poszkodowanych w katastrofach. [11]

Jak wynika z przedstawionych informacji, bsp mają szerokie spektrum za-
stosowania w Europie i na całym świecie. Oprócz wymienionych jest to również:
• monitorowanie klimatu,
• monitorowanie ssaków morskich, np. fok,
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• monitorowanie kierunku oraz wielkości pływających lodowców,
• pomiary atmosferyczne zanieczyszczeń chemicznych,
• atmosferyczne pomiary promieniowania,
• badania oceaniczne,
• kontrola wzrostu roślin,
• wykrywanie zasolenia wody przez pobranie próbki,
• monitorowanie upraw rolnych,
• monitorowanie wulkanów,
• monitorowanie zanieczyszczenia powietrza,
• monitorowanie pasów nadmorskich,
• zbieranie informacji o pożarze wewnątrz obiektów poprzez wykorzystanie 

kamery termowizyjnej,
• transmisja (retranslacja) informacji poza horyzont, szczególnie w paśmie 

ukf,
• transport sprzętu,
• transport ludzi, jak na przykład bal typu „Snark”.

Od kilku lat, także w Polsce, prowadzone są badania i doświadczenia nad 
efektywnym wykorzystaniem bsp w służbie dla ludności, nie tylko na polu 
militarnym, ale przede wszystkim na polu cywilnym. Działania takie prowadzi 
m.in. Politechnika Wrocławska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych czy 
Wojskowa Akademia Techniczna.

Studenci Wojskowej Akademii Technicznej zbudowali bsp typu „Qu-
adrotor”. Głównym założeniem tego projektu było stworzenie czterowirni-
kowej platformy latającej o jak największej stabilności, z możliwością testo-
wania różnego rodzaju elementów wyposażenia awionicznego, tj. czujników 
prędkości kątowej, akcelerometrów, czujników ciśnienia i kierunku magne-
tycznego. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych stworzył system „hob-bit”, 
czyli miniaturowy bezzałogowy system obserwacyjny, przeznaczony do 
wykonywania zadań w wyznaczonym obszarze, w celu pozyskiwania danych 
z obserwacji powietrznej dla bezpośredniego wsparcia działania służb. [1]

W marcu 2009 roku inżynierowie z Politechniki Poznańskiej zaprojek-
towali dla polskiej policji bsp o nazwie „Żuraw”. Maszyna ta ma przezna-
czenie policyjne, ratownicze oraz patrolowe. „Żuraw” waży 30 kg, ma 5,4 m 
rozpiętości skrzydeł i zasięg do 1000 km. Czas pracy w powietrzu to około12 
godzin. Godzina jego lotu to tylko 400 zł (jest to kwota ośmiokrotnie niższa 
od godziny lotu śmigłowca). Oprócz niskich kosztów eksploatacji ogromną 
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zaletą jest fakt, że „Żuraw” będący na tropie uciekającego samochodu, może 
wysyłać swoim laserem tzw. znacznik, dzięki któremu śledzone auto od razu 
jest widoczne na odbiornikach gps w centrum dowodzenia Policji. [1]

Obecnie w Polsce istnieją już firmy, które zajmują się omawianą tematyką. 
Należy do nich między innymi firma Taxus, która opracowała system do 
wykonywania nalotów fotogrametrycznych. System taki posiada możliwości 
wykonywania dokumentacji fotograficznej zadanego obszaru, przy wykorzy-
staniu lekkich samolotów bezzałogowych, wyposażonych w system automa-
tycznego sterowania. Pomysł ten wymaga obsługi dwóch osób, z możliwie 
krótkim czasem przygotowania do realizacji zadania, odtworzenia gotowości 
i przygotowania do transportu. Projekt ten ma postać płatowca. Drugim 
przedsiębiorstwem zajmującym się tą dziedziną jest Przemysłowy Instytut 
Automatyki i Pomiarów, który w czerwcu 2009 r. zademonstrował swój inno-
wacyjny system bsp dla systemu „proteus”. System ten został opracowany 
w Laboratoriach Badawczych Systemów Mobilnych Politechniki Poznańskiej, 
a bazuje na omówionym powyżej „Żurawiu”. Firma ibcol Polska to grupa, 
która podczas Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb 
Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa europoltech 2009 
zaprezentowała swój bsp Comcopter S -100. [1]

Obecnie cnbop-pib przy współpracy z Instytutem Lotnictwa, prowadzi 
projekt badawczo -rozwojowy „Określenie granicznych warunków użytkowa-
nia śmigłowców w systemie operacji z wysokich budynków”, który ma na celu 
wdrożenie programu wykorzystania śmigłowców we wspólnych działaniach 
ratownictwa wysokościowego służb sektora mswia. Aby znacznie ograni-
czyć koszty oraz zwiększyć bezpieczeństwo, przy prowadzeniu badań oraz 
pomiarów obliczeniowych wykorzystany jest właśnie bsp (model śmigłowca). 
Warto tutaj podkreślić, iż badania prowadzone przez wyżej wymienione in-
stytuty są pierwszym krokiem prowadzącym do stworzenia zintegrowanych 
systemów współdziałania na linii służb ratowniczych mswia.

3. wymogi dla sprzętu wykorzystywanego przez psp

Wybór konkretnego rodzaju bezzałogowca dla psp jest trudnym zadaniem. 
Trudność sprawdzenia każdego bsp w rzeczywistości może rozwiązań sy-
mulacja komputerowa. Eksperyment z dronem dla psp przeprowadził portal 
bezzalogowce.pl. Eksperyment przeprowadzono w oparciu o środowisko 
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symulacyjne vbs2. Jest to środowisko symulacyjne, w którym odzworowy-
wany jest zarówno sprzęt wojskowy, jak i poszczególni żołnierze czy oddziały. 
W vbs2 istnieje możliwość sterowania każdym rodzajem sprzętu znajdu-
jącym się w bibliotece, czyli jednym z ok. 6000 obiektów. Jeśli liczba osób 
obsługujących środowisko jest mniejsza niż sił w scenariuszu, wykorzystuje się 
sterowanie przy pomocy sztucznej inteligencji. Za pomocą programu można 
szkolić żołnierzy -specjalistów lub też sztaby w trakcie ćwiczeń (poprzez 
przeniesienie sytuacji do symulacji, uruchomienie jej, przekazanie wyników 
do dalszej pracy oficerów). System używany jest przez Wojska Lądowe i Kor-
pus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, Siły Zbrojne Australii, Siły 
Zbrojne Nowej Zelandii, Siły Zbrojne Czech, Siły Zbrojne Wielkiej Brytanii, 
Siły Zbrojne Francji. Stanowi standardowy system symulacji nato na po-
ziomie taktycznym i jest uzupełnieniem symulatorów jcats i jtls. vbs2 
standardowo zawiera modele bezzałogowych statków powietrznych, w tym 
min. Scan Eagle, Heron Watchkeeper, Pchela, Raven, Desert Hawk, Predator, 
Reaper, Global Hawk, Shadow. [12]

Ponieważ vbs2 jest środowiskiem symulacyjnym, służącym na co dzień 
do szkolenia żołnierzy, dlatego też w standardowej wersji nie są prezentowane 
sylwetki strażaków. Strażacy psp oraz wykorzystywany przez nich sprzęt 
w działaniach ratowniczych zostały zastąpione przez najbardziej zbliżone 
obiekty wojskowe. W eksperymencie użyto trzech bsp, reprezentujących trzy 
różne typy: startujące z katapulty (ScanEagle), startujące z pasa startowego 
(Shadow 200), startujące pionowo (THawk). [13]

Symulowane zdarzenia zamknęły się w postaci trzech incydentów: pożar 
budynku, wielkopowierzchniowy pożar lasu, wypadek drogowy. Platformy po-
wietrzne sterowane były z jednej naziemnej stacji sterowania. Każdy z dronów 
startował w sposób dla niego, tj. z katapulty, z pasa startowego lub pionowo. 
Zadania, jakie stawiane były obsługom bsp, polegały na jak najszybszym dotar-
ciu do miejsca zdarzenia, prowadzeniu obserwacji, przekazywaniu informacji 
o rozwoju sytuacji, wykorzystaniu charakterystyki platformy powietrznej do 
uzyskania jak najbardziej dokładnej informacji z miejsca zdarzenia. [13]

Symulacja pozwoliła na wykonanie kilkudziesięciu wirtualnych lotów. Do jej 
przeprowadzenia wybrano sprzęt posiadający charakterystyki startu, lotu i lądo-
wania mogące być użyteczne w codziennej służbie Straży Pożarnej, a jednocze-
śnie znajdujący się w standardowym pakiecie oprogramowania symulacyjnego 
vbs2. Na rys. 1 –21 (tabela 1) pokazano wyniki uzyskane przez badane systemy.
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Poniżej określono wstępnie podstawowe wymagania techniczne i eks-
ploatacyjne bezzałogowego statku powietrznego do zastosowania w działa-
niach Państwowej Straży Pożarnej. Założono, że budowa będzie modułowa. 
W zależności od potrzeb będzie uzbrajany w odpowiednie urządzenia. Do 
jego zadań należałaby obserwacja obszaru: powodzi, wypadku albo objętego 
pożarem. Aparat pracowałby w dwóch trybach: patrol i akcja. Utylitarnym 
zastosowaniem aparatu byłaby działalność prewencyjna w okresie zagrożenia 
pożarowego łąk i lasów, a także możliwość poszukiwania ludzi, np. w czasie 
powodzi. [7]

Wstępnie podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne bsp do za-
stosowania w działaniach psp:
• czas lotu minimum 30 minut z dodatkowym ciężarem 1 –1,5 kg;
• rozstaw wirników na tyle duży, aby wyeliminować turbulencję powietrza 

tuż przy korpusie;
• brak przeciwskazań do użytku w trakcie niekorzystnych warunków po-

godowych (porywisty wiatr, lekkie opady deszczu);
• zestaw łatwo wymienialnych baterii wraz z ładowarką samochodową;
• kamera hd z dyskiem archiwizującym na zamontowana na wytrzymałym 

gimbalu;
• powrót bsp do miejsca wylotu w razie zerwania połączenia oraz lokalizator 

gps;
• możliwa wymiana pojedynczych części w razie ewentualnych uszkodzeń;
• sterownik z wyświetlaczem obrazu z kamery wykonany tak, aby można 

było go używać podczas deszczu oraz odporny na upadek;
• możliwość tworzenia ortofotomapy;
• czas przygotowania do pierwszej misji krótszy niż 10 min;
• start oraz lądowanie pionowe.

Konfrontując powyższą listę z testami przeprowadzonymi w środowisku 
vsb2, należy stwierdzić, że drony THawk i ScanEagle najlepiej spełniają za-
kładane wymagania. Model Shadow 200 potrzebuje dużego pasa startowego, 
aby rozpocząć działanie i nie posiada równolegle kamery światła dziennego 
i kamery termowizyjnej. 

Zastosowanie kamer termowizyjnych ma kluczowe znaczenie podczas 
prowadzenia akcji ratowniczych, poszukiwania osób oraz prowadzenia akcji 
gaszenia pożarów i lokalizacji miejsc niedogaszonych. Kamery termowizyjne 
stosowane są również w diagnostyce i wyszukiwaniu uszkodzeń obiektów 
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technicznych. Kamery umożliwiają nieinwazyjną lokalizację wszelkich ano-
malii. Kamera w bezzałogowym statku powietrznym pracuje w jednym 
z trzech głównych obszarach zastosowań: obserwacja pożarów lasów i łąk, 
poszukiwanie zaginionych osób, pomiar temperatury. [7]

Z uwagi na fakt specyficznego środowiska pracy, kamera musi umożli-
wiać pracę w szerokim zakresie temperatur (-40 do +80 ºc) tak, aby zmiany 
podczas startu, lotu i lądowania w różnych warunkach meteorologicznych 
nie wpływały na pracę kamery. Zakres widmowy powinien być zawarty 
w przedziale największej emisji ciała ludzkiego (7,5 ‒13 μm). Należy dokonać 
również doboru optymalnych parametrów obiektywów i sposobu regulacji 
ostrości (automatyczna lub obiektyw z dużą głębią ostrości). Z tego powo-
du kamera powinna mieć możliwość wymiany obiektywów. Optymalna 
rozdzielczość obrazu kamery powinna umożliwiać dokładną lokalizację 
zwierząt i ludzi z wysokości kilkudziesięciu metrów i na odległość kilkuset 
metrów (co najmniej 640 × 480 pikseli). [7] 

Niekiedy istnieje potrzeba wykonania dokładnych zdjęć, co nie pozwala 
na ich wykonywanie w warunkach wzajemnego przemieszczania się kamery 
względem obiektu fotografowanego [1] lub też wymaga zastosowania bardzo 
szybkich kamer. Aby zapewnić ostry obraz dobrej jakości, wymagane jest, 
aby czas ekspozycji pojedynczej ramki obrazu był możliwie krótki. Równo-
legle z torem obrazu termowizyjnego pozyskiwany będzie obraz w paśmie 
światła widzialnego. Pod względem wymagań środowiska pracy, kamera 
światła widzialnego powinna posiadać zbliżone parametry jak kamera ter-
mowizyjna. Ocenia się, że największy udział masy w obciążeniu przypadnie 
na kamery i system ich sterowania, dlatego masa całkowita obu kamer musi 
być możliwie najmniejsza. [7] 

Z uwagi możliwy udział bsp w wielkoobszarowych akcjach gaśniczych, 
istotnym parametrem, który powinien podlegać rejestracji, jest temperatura 
najbliższego otoczenia. Aparat pracujący z bsp powinien być wyposażony 
w czujnik temperatury przekazujący informacje do systemu sterowania 
o nadmiernej temperaturze otoczenia, która może przekroczyć znamionową 
temperaturę jego pracy. Poza czujnikiem temperatury ważne jest wyposa-
żenie aparatu w czujnik promieniowania jonizacyjnego, który może być 
przydatny przy monitorowaniu promieniowania w okolicach ośrodków 
potencjalnie niebezpiecznych, takich jak granice sąsiadujące z elektrownia-
mi jądrowymi i ośrodki badawcze wykorzystujące materiały radioaktywne. 
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Głównymi kryteriami doboru detektorów powinny być: masa, warunki 
pracy i czułość. Ponadto na pokładzie aparatu latającego przewidziano za-
instalowanie czujnika pola elektrycznego, który będzie wykorzystywany do 
wykrywania przeszkód na drodze w postaci linii wysokiego napięcia. [7] 

Konstrukcja detektora pola elektrycznego przewidziana jest w ten sposób, 
aby sygnalizował on kierunek – zbliżanie się lub oddalanie od przeszkody. 
Istotnym rejestrowanym parametrem dodatkowym będzie pozycja współ-
rzędnych geograficznych pobierana z zainstalowanego odbiornika gps. Dane 
telemetryczne będą przekazywane w dodatkowym kanale transmisji cyfrowej 
aparat -operator. Rejestracji będą podlegać prędkość, długość i szerokość 
geograficzna oraz wysokość lotu. Warto, aby bsp pracujące w czasie akcji 
ratowniczych były wyposażone w następujący zakres czujników [7]:

• kamery światła dziennego,
• kamery termowizyjne,
• urządzenia zdalnego pomiaru temperatury – np. pirometry,
• systemy detekcji skażeń,
• systemy detekcji promieniowania radiologicznego,
• sensory środowiskowe (temperatura, wilgotność).

podsumowanie i wnioski

Bezzałogowe statki powietrzne są technologią z ogromnym potencjałem. 
Rozwiązanie te mogą ułatwić pracę ratowników, usprawnić akcję ratowniczą, 
a w efekcie uratować życie wielu ludzi i podnieść poziom bezpieczeństwa.

Rozwiązania stosowane w bsp są ciągle rozwijane i udoskonalane, w związ-
ku z czym wachlarz możliwych zastosowań nieustannie się rozwija. Pozwala to 
na dokonanie wyboru, który zapewni optymalne warunki do wykorzystania 
psp przez strażaków.

Aby móc stworzyć rozwiązania z wykorzystaniem bsp, należy badać tę 
technologię, obserwować zmiany w niej zachodzące i testować jak najwięcej 
pomysłów na jej użycie. Tylko ciągła praca z bsp pozwoli na pełne poznanie 
możliwości jakie ze sobą niosą, a dzięki temu wykorzystanie ich w najbardziej 
efektywny sposób w codziennej pracy strażaków.

Na podstawie informacji zaprezentowanych w artykule można sformuło-
wać następujące wnioski:
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1.  Bezzałogowe statki powietrzne są technologią wykorzystywaną w obszarze 
bezpieczeństwa. Przykłady znajdziemy m.in. w usa, Kanadzie, Wielkiej 
Brytanii, Holandii czy Indiach. Działania, w których biorą udział bsp, doty-
czą m.in. bezpieczeństwa publicznego czy bezpieczeństwa powodziowego. 

2. Stosowanie bsp przez służb w Polsce nie jest jeszcze powszechne, jedynie 
pojedyncze egzemplarze bsp znajdują się w ich wyposażeniu w skali kraju. 
Nie jest to obecnie sprzęt wykorzystywany w codziennych działaniach 
Policji, Państwowej Straży Pożarnej czy Straży Granicznej. Organizacją, 
która wykorzystuje drony w codziennej pracy jest topr. 

3. bsp wykazują potencjał do zastosowania m.in. w obszarach bezpieczeń-
stwa powodziowego, nadzorowania awarii i katastrof technicznych obiek-
tów, monitorowanie klimatu, pomiary atmosferyczne zanieczyszczeń 
chemicznych, monitorowanie upraw rolnych, monitorowanie wulkanów, 
monitorowanie zanieczyszczenia powietrza, monitorowanie pasów 
nadmorskich, zbieranie informacji o pożarze wewnątrz obiektów po-
przez wykorzystanie kamery termowizyjnej, transmisja (retranslacja) 
informacji poza horyzont, szczególnie w paśmie ukf.

4. Ważnym elementem bsp dla działań psp jest wyposażenie w kamerę 
termowizyjną. Umożliwi on nieinwazyjną lokalizację wszelkich ano-
malii. Kamera w bezzałogowym statku powietrznym pracuje w jednym 
z trzech głównych obszarach zastosowań: obserwacja pożarów lasów 
i łąk, poszukiwanie zaginionych osób, pomiar temperatury.

5. bsp dla psp powinien też charakteryzować się m.in. czasem lotu mini-
mum 30 minut z dodatkowym ciężarem 1 ‒1,5 kg, brakiem przeciwskazań 
do użytku w trakcie niekorzystnych warunków pogodowych (porywisty 
wiatr, lekkie opady deszczu), możliwą wymianą pojedynczych części 
w razie ewentualnych uszkodzeń. 
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Zmiany w zakresie organizacji i oceny testów  
sprawności fizycznej w procesie rekrutacji  
do służby kandydackiej i ich wpływ na proces naboru  
do policealnych szkół Państwowej Straży Pożarnej 

Streszczenie 
Sprawność fizyczna odgrywa ważną rolę w pracy strażaka, między innymi dla-

tego jej ocena stanowi jeden z istotnych elementów postępowania rekrutacyjnego 
do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Do tej pory przy naborze do służby 
kandydackiej i przygotowawczej stosowane były różne kryteria oceny tych samych 
konkurencji. Obowiązujące od 9 stycznia 2016 roku Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego 
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej 
Straży Pożarnej wprowadziło ujednolicenie kryteriów oceny stopnia sprawności 
fizycznej, tym samym istotnej zmianie uległy zasady naboru do policealnych szkół 
pożarniczych. 

W celu pokazania wpływu wprowadzonych zmian na przeprowadzenie i zalicze-
nie poszczególnych prób sprawnościowych przez kandydatów do szkół pożarniczych, 
analizie poddano wyniki testów sprawności fizycznej uzyskanych przez ponad 
10 000 kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół aspirantów psp w Krakowie 
i Poznaniu oraz do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
w latach 2010 ‒2014 oraz przedstawiono techniczne aspekty przeprowadzenia próby 
wydolnościowej. Wykazano, że przy zastosowaniu obecnych kryteriów znacząco 
wzrosłaby liczba osób, które nie byłyby w stanie osiągnąć pozytywnej oceny spraw-
ności fizycznej. W biegu na 50 m, spośród 10 522 przystępujących do konkurencji, 
zaliczenie uzyskałoby 1580 osób (15% badanej populacji), czyli o 7885 mniej niż 
miało to miejsce w oparciu o stare kryteria oceny. W biegu na 1000 m i podciąganiu 
na drążku – konsekwencje zmian nie są już tak wyraźne, w pierwszym przypadku 
wzrost niezaliczonych testów dotyczyłby 652 z 8455 kandydatów, w drugim 1531 
z 10 284 ocenianych. Przeprowadzenie próby wydolnościowej wymaga przygotowania 
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logistycznego i merytorycznego, wydłuża nawet o kilka dni czas trwania testów, 
co z pewnością zwiększa koszty przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. 
Nowe rozporządzenie podaje zdecydowanie wyższe kryterium zaliczenia testów 
sprawnościowych niż wyniki średnie w populacji młodych mężczyzn. Jednocześnie 
w trakcie służby wymagania te ulegają znacznemu obniżeniu.

Słowa kluczowe: służba kandydacka, służba przygotowawcza, rekrutacja, test 
sprawności fizycznej

Changes in the Organisation and the Assessment  
of Physical Fitness Tests of the Candidates Applying  
to the State Fire Service Colleges and the Influence  
on the Recruitment Process 

Abstract
Physical fitness plays an important part in the firefighter’s job, that is why testing 

it is one of the crucial tasks during the recruitment process to State Fire Service. 
Till now there have been used various criteria while testing the same skills of the 
candidates. The Minister’s of Internal Affairs and Administration regulation from 
the 21 December 2015 which has been in force from the 9 January 2016 standardizes 
the criteria of the physical fitness tests which the candidates must fulfill during the 
recruitment process . As a result, some necessary changes in the recruitment to the 
Fire Colleges have to be introduced. To show the influence of the introduced chang-
es on testing every single fitness skill by the candidate applying to the Fire College, 
the paper analysis the fitness tests results obtained by more than 10 000 candidates 
applying to the Fire Colleges in Kraków, Poznań and Częstochowa during the years 
of 2010–2014. The article presents some technical aspects of the Harvard step -up -test. 
It has been pointed out that with the application of the present criteria, the number 
of persons who couldn’t pass the fitness test would significantly increase. In the 50 m 
run from among 10 522 participants only 15 80 persons /15% of total number/ would 
pass, that is 7885 less than while the old criteria were in force. In case of 1000m run 
and chin up tests, the results are not so clear. In the first case 652 out of 8455 candidate 
would fail and in the second one 1531 out of 10 284 would lose. The Harvard step -up-

-test requires long period of preparations which extends the time of conducting the 
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tests even by few days which in turn definitely increases the costs of the recruitment 
process. According to the new regulation the requirements to pass the fitness tests 
are higher than the average results among the population of young men. At the same 
time during the service in Fire Brigade, those requirements are significantly reduced.

Keywords: candidate service, probationary period, recruitment process, physical 
fitness test

wstęp

Czynny udział w działaniach ratowniczo -gaśniczych prowadzonych przez 
jednostki ochrony przeciwpożarowej w zakresie różnych dziedzin ratownictwa 
wymaga od strażaków posiadania szeregu specyficznych predyspozycji, w tym 
wysokiego poziomu sprawności fizycznej. Oczywistym wydaje się więc fakt 
jego oceny, i to zarówno w odniesieniu do osób ubiegających się o przyjęcie do 
służby przygotowawczej lub kandydackiej, jak i pełniących służbę w Państwo-
wej Straży Pożarnej (psp). Od wielu lat trwają natomiast dyskusje na temat 
tego, jaki zakres i wagę powinien mieć test sprawności fizycznej w procesie 
rekrutacji do służby. Stawiane są pytania dotyczące celowości wybranych 
konkurencji i kryteriów ich oceny. 

Inspiracją do powstania artykułu stało się Rozporządzenie w sprawie po-
stępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się 
o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej [1], w którym opisano 
proces naboru do służby w psp. W artykule analizie poddane zostały wy-
łącznie wybrane zapisy dotyczące trybu i zakresu testu sprawności fizycznej, 
głównie w odniesieniu do nowych kryteriów jego oceny w czasie naboru do 
służby kandydackiej oraz ewentualnego wpływu wprowadzonych rozwiązań 
na organizację naboru do służby w psp.

Celem pracy jest ukazanie zmian i potencjalnych konsekwencji wpro-
wadzenia w życie zapisów rozporządzenia [1] na proces rekrutacji do służby 
kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa w za-
kresie oceny sprawności fizycznej kandydatów. 

Analizie poddano zapisy dotychczas obowiązujących aktów prawnych 
regulujących zasady naboru do służby przygotowawczej i kandydackiej w psp 
pod względem oceny poziomu sprawności fizycznej kandydatów. Przeana-
lizowano wyniki testów sprawności fizycznej ponad 10 tys. kandydatów 
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ubiegających się o przyjęcie do trzech policealnych szkół psp w latach 2010‒ 
2014. Ze względu na zakres dostępnej dokumentacji badanie oparto na 
wynikach trzech podstawowych konkurencji wchodzących w skład testów 
sprawności fizycznej, tj.: biegu na 1000 m, biegu na 50 m oraz podciągania na 
drążku. Ocenie nie podlegały dodatkowe elementy testów sprawnościowych 
takie, jak: test umiejętności pływania oraz test wysokościowy z użyciem 
20 -metrowej drabiny, a także nie będąca do tej pory elementem rekrutacji 
do służby kandydackiej próba wydolnościowa i jej wyniki. W opracowaniu 
wyników nie dokonano podziału na płeć osób starających się o rozpoczęcie 
nauki w szkołach psp. Przyjęto, że każda konkurencja sprawnościowa ocenio-
na będzie jako osobny zbiór danych, w związku z czym nie było możliwości 
wskazania osób, które nie zaliczyły więcej niż jednej z nich. Oceniono, ilu 
egzaminowanych byłoby w stanie uzyskać pozytywny wynik w poszcze-
gólnych konkurencjach, gdyby były one odniesione do nowych kryteriów 
wynikających z analizowanego rozporządzenia [1].

 Metody teoretyczne, które zostały zastosowane w pracy analitycznej i kon-
cepcyjnej, to analiza, synteza, analogia i wnioskowanie, natomiast wśród 
metod empirycznych, którymi posłużono się w trakcie procesu badawczego 
było badanie dokumentacji i obserwacja. 

1. wyniki

Zasady, warunki i tryb przyjmowania do służby kandydackiej w psp okre-
ślone zostały w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad, warunków 
i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej [2]. 
W opracowaniu oparto się jedynie na zapisach dotyczących służby kandydac-
kiej odbywanej w szkołach aspirantów psp, w tym w Centralnej Szkole psp. Po 
spełnieniu szeregu wymogów formalnych, o przyjęcie do służby kandydackiej 
w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa, ubiegać może się 
osoba, która nie przekroczyła 23. roku życia i złożyła egzamin wstępny, którego 
zakres, termin i sposób przeprowadzenia – po uzgodnieniu z Komendan-
tem Głównym Państwowej Straży Pożarnej – określa komendant szkoły psp  

[2, par. 2]. Od wielu lat elementem oceny kandydatów pod względem stopnia 
sprawności fizycznej był składający się z trzech konkurencji test. W jego skład 
wchodziły: bieg na 1000 m, bieg na 50 m oraz podciąganie na drążku, a od 
roku szkolnego 2013/14, także sprawdzian umiejętności pływania. 
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W badanym okresie kryteria związane z punktacją poszczególnych kon-
kurencji sprawnościowych ulegały wielu zmianom, jednak minimalny próg 
zaliczenia konkurencji pozostawał taki sam. Niestety, pomimo podjęcia 
szeregu prób, autorowi nie udało się dotrzeć do podstaw i źródła uzasadnia-
jącego celowość poddawanych ocenie konkurencji oraz przyjętych wartości 
brzegowych pozwalających na uznanie uzyskanego wyniku za zaliczony. 
W celu uzyskania pozytywnej oceny z danej konkurencji, a co za tym idzie 
możliwości przystąpienia do kolejnego etapu procesu rekrutacji, należało 
osiągnąć następujące wyniki: podciąganie na drążku – minimum 10 powtó-
rzeń, bieg na 50 m – maksymalny czas 7,65 s, bieg na 1000 m – maksimum –  
3 min 35 s. Przykładowe zasady punktowania poszczególnych konkurencji 
i uzyskanych wyników, obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, zaprezen-
towano w tabeli 1. 

Tabela 1. Przeliczanie wyników konkurencji testu sprawnościowego na punkty dla 
kandydatów do służby kandydackiej w roku szkolnym 2014/2015

Bieg na 50 m
(czas w s)

Liczba 
punktów 

Bieg na 1000 m 
(czas w min)

Liczba 
punktów

Podciąganie na 
drążku (liczba 
podciągnięć)

Liczba 
punktów

powyżej 7,65 0,0 powyżej 3,35 0,0 poniżej 10 0,0

od 7,56 do 7,65 0,3 od 3,26 do 3,35 0,3 10 0,3

od 7,51 do 7,55 0,6 od 3,21 do 3,25 0,6 11 0,6

od 7,46 do 7,50 0,9 od 3,16 do 3,20 1,2 12 0,9

od 7,41 do 7,45 1,2 od 3,11 do 3,15 1,8 13 1,2

od 7,36 do 7,40 1,5 od 3,06 do 3,10 2,4 14 1,5

od 7,31 do 7,35 1,8 od 3,01 do 3,05 3,0 15 1,8

od 7,26 do 7,30 2,1 od 2,56 do 3,00 3,6 16 2,1

od 7,21 do 7,25 2,4 od 2,51 do 2,55 4,2 17 2,4

od 7,16 do 7,20 2,7 od 2,46 do 2,50 4,8 18 2,7

od 7,11 do 7,15 3,0 poniżej 2,46 5,4 19 3,0

od 7,06 do 7,10 3,3 – – 20 3,3

od 7,01 do 7,05 3,6 – – 21 3,6

od 6,96 do 7,00 3,9 – – 22 4,2

od 6,91 do 6,95 4,2 – – 23 4,8
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c.d. Tabeli 1.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [9]

Przedstawiony powyżej sposób oceny wyników, stwarzał potencjalną 
możliwość wyrównania szans i odrabiana strat pomiędzy rezultatami osią-
ganymi z kolejnych konkurencji. Skłaniał jednocześnie uczestników do 
maksymalnego wysiłku i uzyskania jak najlepszych wyników inaczej niż 
może mieć to miejsce w dwudzielnym systemie oceny wyników na zaliczony/
niezaliczony, gdy osiągnięcie ustalonego minimum wystarczy do zaliczenia 
konkurencji, a wynik lepszy nie daje dodatkowych profitów. 

Postępowanie rekrutacyjne w odniesieniu do osób ubiegających się o przy-
jęcie do służby przygotowawczej przeprowadzane było w oparciu o zupełnie 
inne kryteria. Odbywało się ono na zasadach opisanych w zatwierdzonych 
przez Komendanta Głównego psp Wytycznych dotyczące procesu postępowania 
kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do 
służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej [3], które to w zakre-
sie oceny sprawności fizycznej kandydatów organizowane było na zasadach 
określonych w Rozporządzeniu w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości prze-
prowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej 
oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej [4], z zastrze-
żeniem, że przyjmuje się dla wszystkich kandydatów test sprawności fizycznej 
przewidziany jako próba dla mężczyzn. W wytycznych [3] pojawił się wymóg 
obligatoryjnego zaliczenia próby wydolnościowej, a także testu sprawności 
fizycznej na ocenę minimum „dobry”. Wpływ wprowadzonego rozwiązania 
najłatwiej zaobserwować na podstawie analizy danych przedstawionych w ta-
beli 2, które pochodzą z rozporządzenia [4]. W tabeli 2 zestawiono punktowe 
oceny osiąganych wyników uzyskiwanych przez kandydatów i strażaków 
rezultatów z trzech podstawowych konkurencji sprawnościowych: biegów na: 
1000 m i 50 m oraz podciągania na drążku. 

Bieg na 50 m
(czas w s)

Liczba 
punktów 

Bieg na 1000 m 
(czas w min)

Liczba 
punktów

Podciąganie na 
drążku (liczba 
podciągnięć)

Liczba 
punktów

od 6,86 do 6,90 4,5 – – 24 i powyżej 5,4

od 6,81 do 6,85 4,8 – – – –

od 6,76 do 6,80 5,1 – – – –

poniżej 6,76 5,4 – – – –
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Tabela 2. Przeliczanie wyników konkurencji testu sprawnościowego na punkty dla 
kandydatów do służby przygotowawczej

Liczba 
punktów

Bieg
na 1000 m 

(czas w min)

Bieg na 
50m 

(czas w s)

Podciąganie 
się na drążku 

(liczba 
powtórzeń)

Liczba 
punktów

Bieg
na 1000 m 

(czas w min)

Bieg na  
50 m

(czas w s)

Podciąganie 
się na drążku 

(liczba 
powtórzeń)

1 2 3 4 5 6 7 8

75 3 6,4 24 37 3,56    

74 3,02   23 36 3,58    

73 3,04 6,5 22 35 4 7,5 7

72 3,06   21 34 4,02    

71 3,08 6,6 20 33 4,04    

70 3,1   19 32 4,06 7,6  

69 3,12   18 31 4,08    

68 3,14 6,7 17 30 4,1    

67 3,16   16 29 4,12    

66 3,18   15 28 4,14 7,7  

65 3,2 6,8 14 27 4,16    

64 3,21     26 4,18    

63 3,22     25 4,2 7,8 6

62 3,23   13 24 4,22    

61 3,24     23 4,24    

60 3,25 6,9   22 4,26 7,9  

59 3,26   12 21 4,28    

58 3,27     20 4,3   5

57 3,28     19 4,32    

56 3,29     18 4,34 8  

55 3,3 7 11 17 4,36    

54 3,31     16 4,38    

53 3,32     15 4,4 8,1 4

52 3,33     14 4,42    

51 3,34     13 4,44    

50 3,35 7,1 10 12 4,46 8,2  



130 Piotr Sowizdraniuk

c.d. Tabeli 2.

Źródło: [4, załącznik 5]

Ostateczna ocena, będąca średnią arytmetyczną trzech uzyskanych wyni-
ków, przyjmowała wartość opisową zgodnie z przyjętymi w tabeli 3 zasadami.

Tabela 3. Sposób oceny ocen testów sprawności fizycznej funkcjonariuszy psp

Średnia arytmetyczna uzyskanych punktów 
z konkurencji 

OCENA
cyfrowo słownie

poniżej 45 pkt. 1 niedostateczna

46–50 pkt. 2 słaba

51–55 pkt. 3 dostateczna

56–60 pkt. 4 dobra

61–65 pkt. 5 bardzo dobra

powyżej 65 pkt. 6 wybitna

Źródło: [4, załącznik 5]

Liczba 
punktów

Bieg
na 1000 m 

(czas w min)

Bieg na 
50m 

(czas w s)

Podciąganie 
się na drążku 

(liczba 
powtórzeń)

Liczba 
punktów

Bieg
na 1000 m 

(czas w min)

Bieg na  
50 m

(czas w s)

Podciąganie 
się na drążku 

(liczba 
powtórzeń)

1 2 3 4 5 6 7 8

49 3,36     11 4,48    

48 3,37     10 4,5   3

47 3,38     9 4,52    

46 3,39     8 4,54 8,3  

45 3,4 7,2 9 7 4,56    

44 3,42     6 4,58    

43 3,44     5 5 8,4 2

42 3,46 7,3   4 5,1 8,5  

41 3,48     3,5 5,2 8,6  

40 3,5   8 3 5,3 8,7  

39 3,52     2 5,4 8,8  

38 3,54 7,4   1     1
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Analizując ostateczne oceny sprawności fizycznej kandydatów i strażaków, 
należy pamiętać, że w procesie rekrutacyjnym, inaczej niż ma to miejsce 
w czasie okresowej kontroli sprawności fizycznej funkcjonariuszy psp, nie 
były i obecnie nie są nadal uwzględniane, punkty preferencyjne za wiek, które 
wynoszą odpowiednio: 10 pkt. dla ii grupy wiekowej (30 ‒34 lata), 20 pkt. dla 
grupy iii (35 ‒39), 30 pkt. grupy iv (40 ‒44), 40 pkt. dla grupy v (45 ‒49) oraz  
40 pkt. dla grupy vi – osób mających 50 i więcej lat. 

W wytycznych [3] przyjęto także, że test sprawności fizycznej dla osób sta-
rających się o przyjęcie do służby przygotowawczej obejmował również: próbę 
wysokościową, tj.: wejście asekurowane na ustawioną pod kątem 75° drabinę 
na wysokość 20 m, sprawdzian z pływania polegający na przepłynięciu 50 m 
dowolnym stylem w czasie do 1 min, 30 s oraz w razie takiej potrzeby inne 
sprawdziany mające na celu sprawdzenie pożądanych umiejętności, w zależ-
ności od potrzeb wynikających ze specyfiki służby na stanowisku, na które 
prowadzony jest nabór – ten element oceniany był dychotomicznie (zaliczony/
niezaliczony). 

Porównanie przedstawionych powyżej kryteriów oceny poszczególnych 
prób sprawnościowych kandydatów do służby kandydackiej i przygoto-
wawczej doprowadza do zaskakujących wyników. Okazuje się bowiem, że 
osoby chcące rozpocząć naukę w policealnych szkołach pożarniczych mogły 
dotychczas osiągać znacznie gorsze wyniki z poszczególnych konkurencji 
niż osoby starające się o rozpoczęcie służby przygotowawczej. Już od 2012 r. 
uzyskanie wartości granicznych, pozwalających na minimalnym poziomie 
zaliczyć test sprawności fizycznej, skutkowałoby otrzymaniem oceny nie-
dostatecznej, gdyby ocena prowadzona była na zasadach obowiązujących 
w naborze do służby przygotowawczej. Sytuację tę przedstawiono na poniż-
szym przykładzie, w którym minimalnym wartościom pozwalającym na 
zaliczenie testu sprawnościowego do szkół psp (tabela 1) przypisane zostały 
wartości punktowe zawarte w tabeli 2:
• bieg na 1000 m – 3,35 – 50 pkt. 
• bieg na 50 m – 7,65 – 32 pkt. 
• podciągnie na drążku – 10 – 50 pkt. 

Razem: 50 + 32 + 50 = 132 średnia arytmetyczna – 44 – ocena niedostateczna 
(tabela 3).

Dotychczasowe zasady, warunki i tryb przyjmowania do służby kandy-
dackiej i przygotowawczej w psp wynikały, jak to pokazano powyżej, z różnych 
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uregulowań prawnych w tym zakresie. Należy przyjąć, że krokiem do zni-
welowania między innymi dualizmu w zakresie oceny poziomu sprawności 
fizycznej kandydatów do służby w psp miało być podpisane 21 grudnia 2015  r. 
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych rozporządzenia [1]. Do-
mniemanie ujednolicenia zasad naboru do służby w psp wynika z tego, że 
w żadnym miejscu Minister Spraw Wewnętrznych nie wskazuje na to, aby 
jego zamiarem było rozdzielenie zakresu obowiązujących przepisów na służbę 
kandydacką i przygotowawczą. Zakładając racjonalność takiego postępo-
wania, należy uznać, że zawarte we wskazanej delegacji ustawowej przepisy 
i zasady postępowania obowiązywać powinny w odniesieniu do każdej osoby 
ubiegającej się o przyjęcie do służby w szeregach psp. 

Na mocy wskazanego rozporządzenia [1], od początku 2016 r. test spraw-
ności fizycznej składa się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościo-
wych, które przeprowadza się w sposób określony w przepisach wydanych na 
podstawie Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej [5] oraz rozporządzenia [4] 
opisującego zakres, tryb i częstotliwość przeprowadzania okresowych profilak-
tycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka 
psp. Próba wydolnościowa przeprowadzana jest w formie zmodyfikowanej 
metody harwardzkiej („Harvard step -up test”), a próby sprawnościowe składają 
się z następujących konkurencji: bieg na 1000 m, bieg na 50 m, podciąganie 
na drążku (drążek na wysokości doskocznej).

Ujednolicenie postępowania kwalifikacyjnego w zakresie testów sprawno-
ści fizycznej skutkuje więc dwoma istotnymi zmianami dla organizacji i prze-
biegu naboru do szkół psp. Pierwszą z nich jest konieczność zorganizowania 
i przeprowadzenia próby wydolnościowej, drugą – modyfikacja w zakresie 
wartości wyników poszczególnych prób sprawnościowych. 

Dopełnienie pierwszego warunku stwarza przed osobami odpowiedzial-
nymi za proces rekrutacji do służby kandydackiej szereg problemów i wyzwań, 
głównie natury organizacyjnej i logistycznej. Uzyskane w czasie badań dane 
wskazują bowiem, że każdego roku o przyjęcie do każdej z trzech szkół psp 
ubiega się średnio około 900 osób, a przeprowadzenie próby jest w ocenie 
autora najbardziej czasochłonnym i skomplikowanym technicznie elemen-
tem postępowania rekrutacyjnego. Wpływa to między innymi na znaczne 
wydłużenie samego postępowania rekrutacyjnego, które może zostać znacznie 
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rozciągnięte w czasie, np. w Szkole Aspirantów psp w Krakowie przewiduje 
się, że w trakcie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 może ono zająć nawet 
trzy dodatkowe dni. Zwiększa to zarówno koszty ponoszone przez placówkę 
dydaktyczną, jak i uczestnika rekrutacji, który musi kilkukrotnie stawiać się 
w wyznaczonym czasie i miejscu, przy czym dni kolejnych części egzaminów 
nie następują kolejno po sobie. 

Zgodnie z przyjętą metodyką, do przeprowadzenia próby wydolnościowej 
niezbędne jest posiadanie następującego wyposażenia: stopnia o wysokości 
30 cm – dla kobiet i/lub o wysokości 40 cm – dla mężczyzn, stopera oraz 
metronomu. Badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym. Metronom 
nastawia się na 120 uderzeń na minutę, a czas trwania pełnego ćwiczenia 
wynosi: 4 min dla kobiet oraz 5 min dla mężczyzn. W ciągu podanego czasu 
badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 min. Przed przystą-
pieniem do próby należy badanemu wyjaśnić sposób jej wykonania, można 
pozwolić na wsłuchanie się w rytm metronomu oraz kilka próbnych wejść. 
Na hasło „raz” (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą lewą stopę 
na stopniu, na hasło „dwa” (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę 
do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych 
i biodrowym, na hasło „trzy” (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na 
podłodze, a na hasło „cztery” (czwarty takt metronomu) prawą stopę dosta-
wia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Zgodnie 
z przyjętym rytmem – czas trwania jednego cyklu wynosi 2 s. Jeżeli badany 
utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. Przy próbie 
zmiany rytmu, należy pomóc badanemu donośnym sygnałem.

Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, 
a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 s, po-
cząwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 min oraz od 4 min  
(3 pomiary przez 30 s). Pełny cykl badania, bez części wyjaśniającej, trwa więc 
9,5 min dla jednego badanego (jednego stanowiska). 

Wskaźnik sprawności – FI – oblicza się według wzoru (1):

…………………….(1)
 
i oceniany jest zgodnie z wartościami zawartymi w tabeli 4.

     (czas pracy w s x 100) 
FI=(2 x suma trzech pomiarów tętna)
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Tabela 4. Wydolnościowy wskaźnik próby harwardzkiej w przełożeniu na wynik – ocenę

Wskaźnik wydolności Wynik – ocena

50 ‒55 słaby

56 ‒64 dostateczny

65 ‒79 przeciętny

80 ‒89 dobry

90 i powyżej bardzo dobry

Źródło: [4, załącznik 3]

Z zapisów rozporządzenia [4], wynika, że próbę kandydata do służby uzna-
je się za zaliczoną w przypadku osiągnięcia przez niego wskaźnika wydolności 
na poziomie minimum 80, co jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia 
go do prób sprawnościowych.

Przeprowadzenie tak wielu prób wydolnościowych w ograniczonym czasie, 
w opinii autora, czasie skutkować może koniecznością:

1. prowadzenia badania na wielu stanowiskach jednocześnie, a być może 
także w wielu pomieszczeniach, tak by zapewniony był komfort dla osoby 
poddawanej próbie, możliwy obiektywny pomiar i właściwy nadzór nad 
każdą osobą ćwiczącą, głównie w ocenie utrzymywania odpowiedniego 
tempa i eliminowania osób wykonujących próbę w niewłaściwym rytmie;

2.  zakupu lub wypożyczenia dodatkowego wyposażenia – stopni o odpow-
iedniej konstrukcji i wytrzymałości, metronomów, pulsoksymetrów, elek-
trokardiogramów, kardiomonitorów lub innych urządzeń służących do 
wiarygodnej oceny parametrów krążenia. Największą trudnością w tym 
zakresie wydaje się być obecnie opracowanie wiarygodnego sposobu oce-
ny tętna – trwającego za każdym razem po 30 sek. Wartość ta nie powinna 
być więc ani początkową, ani średnią, ale odpowiadać rzeczywistej ilości 
ewolucji serca w jednostce czasu;

3. zatrudnienia osób posiadających wykształcenie medyczne i niezbędne 
doświadczenie zawodowe upoważniające do dokonywania i weryfikowa-
nia wiarygodności pomiaru jakości krążenia na tętnicach promieniowych 
lub zlecenie wykonania pomiarów, a w przyszłości być może całych testów 
sprawnościowych, jednostce zewnętrznej. 

Faktem budzącym jednak najwięcej wątpliwości, co do słuszności wprowa-
dzenia obligatoryjnego przeprowadzenia próby wydolnościowej u wszystkich 
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kandydatów, jest to, że zmodyfikowana próba testu harwardzkiego nie została 
pomyślana jako narzędzie selekcyjne, a raczej diagnostyczne w zakresie oceny 
wydolności i zdolności organizmu do odzyskiwania właściwych parametrów 
życiowych po wykonanym wysiłku. Metodę tę trudno uznać za właściwą jako 
decydującą o dalszym procesie rekrutacji, szczególnie w odniesieniu do osób 
o różnym wzroście i wadze. Opierając się na ocenie tętna u osoby przystępującej 
do egzaminu, powinno się mieć także świadomość wpływu stresu na uzyski-
wany wynik i następcze przekłamanie jego interpretacji. Już samo poddawanie 
się ocenie powoduje u większości osób fizjologiczny wyrzut adrenaliny, który 
w dodatku może być proporcjonalnie wyższy, im większe znaczenie w ocenie 
osoby badanej ma przeprowadzana próba, co z oczywistych powodów może 
wpłynąć na zafałszowanie (na niekorzyść kandydata) uzyskiwanych rezulta-
tów. Tym samym, w opinii autora, element ten nie powinien stanowić części 
składowej oceny sprawności fizycznej kandydatów do służby w psp.

Wśród pozostałych zmian, jakie niesie ze sobą podpisanie przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych i administracji rozporządzenia regulu-
jącego kwestie postępowania rekrutacyjnego do psp [1] na szczególną uwagę 
zasługują dotyczące oceny prób sprawnościowych. Pierwszą z nich jest roz-
różnienie sposobu przeprowadzania testów sprawności fizycznej w zależności 
od płci kandydata, drugą (tylko w przypadku kobiet) na osoby ubiegające się 
o zajmowanie stanowisk związanych z bezpośrednim udziałem w działaniach 
ratowniczo -gaśniczych i innych stanowisk służbowych. Wymogi w zakresie 
prób dla mężczyzn i kobiet w zakresie trzech podstawowych konkurencji 
przedstawione zostały w tabeli 5.

Tabela 5. Maksymalne i minimalne wartości próby sprawności fizycznej dla kobiet 
i mężczyzn ubiegających się o przyjęcie do służby w psp na stanowiskach związa-
nych bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo -gaśniczych 

Konkurencja testu sprawności fizycznej 
Czas maksymalny (w min) / minimalna 

liczba powtórzeń

Kobiety Mężczyźni

1000 m 3,40 3,29

50 m 7,70 6,90

Podciągnie się na drążku 8 12

Źródło: [1] 
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Z danych zawartych w tabeli 5 wynika, iż maksymalne czasy biegów i mi-
nimalne wartości dotyczące liczby powtórzeń ćwiczenia – podciągnie na 
drążku, odpowiadają w 100% wartościom obowiązującym w rekrutacji do 
służby przygotowawczej w psp od 2012 r. Istotnie jednak różnią się od tych, 
jakie do tej pory dotyczyły kandydatów do szkół psp. Znaczącą zmianą jest 
wprowadzenie zero -jedynkowego systemu oceny, który zakłada, że każda 
z konkurencji jest zaliczona lub nie. Podejście takie nie preferuje tym samym 
osób o wyższym niż wymagany poziomie sprawności fizycznej, nie daje także 
możliwości podniesienia średniej liczby punktów przy lepszym przygotowaniu 
lub predyspozycjach fizycznych do jednej z konkurencji sprawnościowych. 

 W związku z tym, że głównym celem opracowania jest ukazanie po-
tencjalnego wpływu wprowadzenia nowych regulacji prawnych na proces 
rekrutacji do służby kandydackiej w psp, w czasie badania dokonano analizy 
hipotetycznej konsekwencji wprowadzenia zmian na wyniki dostępnych 
testów sprawności fizycznej. Wyniki zawarto w tabeli 6, jej układ umożliwia 
nie tylko porównanie ilościowych i jakościowych wyników, jakie uzyskiwali 
kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół aspirantów psp w Krakowie, 
Poznaniu i Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, 
ale także zobrazowanie wpływu zmian w sposobie oceny poszczególnych 
konkurencji po wprowadzeniu nowych rozwiązań legislacyjnych.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 6, najistotniejsze dla wy-
niku postępowania rekrutacyjnego mogą być te zmiany, które wpływają na 
ocenę biegu na 50 m. Dla pełnego zobrazowania skali problemu na wykresach 
1 i 2 przedstawiono zależność pomiędzy liczbą osób przystępujących do tej 
próby, a tymi którzy ją zaliczyli w odniesieniu do starych i nowych kryteriów 
czasowych oceny. 

Konsekwencję wprowadzenia zmiany jeszcze wyraźniej widać na wykre-
sach kołowych (3) przedstawiających procentowe zestawienie wyników biegu 
na 50 m z poszczególnych lat oraz ich potencjalną modyfikację po przyjęciu, 
wynikających z nowego rozporządzenia [1], podwyższonych wymagań w za-
kresie sprawności fizycznej. 
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Wykres 1. Zestawienie liczby uczestników i wyniku biegu na 50 m kandydatów do 
szkół psp w latach 2010–2014 wg dotychczasowych kryteriów oceny 

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Zestawienie liczby uczestników i wyniku biegu na 50 m kandydatów do 
szkół psp w latach 2010 ‒2014 uwzględniające nowe kryteria oceny

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 3. Procentowe zestawienie wyników biegu na 50 m z lewej strony wg do-
tychczasowych kryteriów, z prawej z uwzględnieniem podwyższonych wymagań
 

Źródło: opracowanie własne.
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Jak wynika z przytoczonych powyżej wyników, przyjęcie podwyższonego 
kryterium oceny kandydatów spowodowałoby istotny wzrost liczby osób, 
które nie sprostałyby postawionym wymogom. Spośród 10 522 osób, które 
przystąpiły do tego testu zaliczenie uzyskałoby jedynie 1580, co stanowi za-
ledwie 15% ogółu badanej populacji (średnio ok. 105 osób rocznie w każdej 
ze szkół). Ciekawostką jest to, iż biorąc pod uwagę uśrednioną liczbę pozy-
tywnych wyników osiąganych przez kandydatów do poszczególnych szkół 
pożarniczych w latach 2010 ‒2014, tj.: 92 osoby (13,64% kandydatów) w Kra-
kowie, 108 (16,41% kandydatów) w Poznaniu, oraz 116 (15,55% kandydatów) 
w Częstochowie, oraz średnią liczbę miejsc przyznawanych przez Komendanta 
Głównego PSP w danych latach na kształcenie w systemie dziennym, oscylu-
jącą w granicach 90, w czterech przypadkach, tylko na podstawie wyników 
z przeprowadzenia tej jednej konkurencji sprawnościowej, nie udałoby się 
zgromadzić wystarczającej liczby kandydatów do obsadzenia wszystkich 
wolnych miejsc i zamknąć rekrutacji. Zastanawiające jest to, że kryterium 
dostania się do szkoły pożarniczej jest w stanie spełnić zaledwie 15% młodych 
osób, które, jak pokazuje doświadczenie zawodowe autora, w znacznej czę-
ści przez wiele miesięcy przygotowują się do egzaminów sprawnościowych. 
Otwartym na tym etapie analizy pozostaje pytanie o to, czy kryteria naboru 
do służby powinny korelować z możliwościami fizycznymi danej populacji 
w konkretnym czasie i miejscu, oraz czy nie są one nadmiernie wygórowa-
ne dla obecnej populacji 19 ‒23 -latków ubiegających się o przyjęcie do szkół 
pożarniczych? 

W podobny sposób, jak bieg na 50 m, opracowano rezultaty osiągane 
podczas pozostałych dwóch konkurencji sprawnościowych. Na wykresie 4 
zestawiono dane dotyczące podciągania się na drążku, a na wykresie 5 – biegu 
na 1000 m. Oba wykresy prezentują również wpływ starych i nowych kryteriów 
oceny na liczbę osób zaliczających konkurencję. 

Tym razem wzrost negatywnych wyników prób wynosi: dla podciągania na 
drążku z 14,5% do 29,4% oraz dla biegu na 1000 m z 5,8% do 13,5%, co oznacza 
zwiększenie się liczby osób niezaliczających prób w pierwszym przypadku 
o ponad o 132%, a w drugim o ponad 102%. 
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Wykres 4. Zestawienie liczby uczestników i wyniku konkurencji podciąganie 
się na drążku kandydatów do szkół psp w latach 2010 ‒2014 uwzględniające stare 
i nowe kryteria oceny 

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 5. Zestawienie liczby uczestników i wyniku biegu na 1000m kandydatów 
do szkół psp w latach 2010 ‒2014 uwzględniające stare i nowe kryteria oceny 
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2. dyskusja 

Przebieg i zasady oceniania testów sprawności fizycznej przeprowadzanych 
w procesie rekrutacji do szkół psp są powszechnie dostępne i znane osobom 
ubiegającym się o przyjęcie do służby kandydackiej. Można więc założyć, 
iż osoby przystępujące do rekrutacji świadome są znaczenia osiąganych 
z poszczególnych konkurencji wyników oraz, że znaczna część kandydatów 
przygotowuje się do testów sprawnościowych przez dłuższy czas. Populacja 
ponad 10 000 kandydatów bez wątpienia stanowi cenny i wiarygodny mate-
riał badawczy ukazujący poziom sprawności fizycznej osób między 19. a 23. 
rokiem życia. Można jednocześnie założyć, iż nie jest średnią populacji, ale 
grupą oceniającą powyżej przeciętnej swoje predyspozycje do wykonywania 
prac przebiegających ze znacznym obciążeniem fizycznym i wydatkiem 
energetycznym. 

Z punktu widzenia nauki istotnym jest odniesienie stawianych wymo-
gów i osiąganych przez kandydatów do psp rezultatów z wynikami testów 
sprawności fizycznej prowadzonych na danej populacji. W celu porównaw-
czym posłużono się wynikami testów sprawności fizycznej osiąganymi przez 
19 -letnich mężczyzn, które opracowane zostały w tabelach punktacyjnych 
Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dla chłopców z gimnazjum 
i szkół ponadgimnazjalnych przygotowanych przez pracowników Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie w 2012 r. [6, s. 7 ‒11]. Zastosowana 
przez autorów testu punktacja zawiera się między 100 a 1 pkt.. Na podstawie 
powyższego ustalono, iż: 

a) minimalna wartość podciągnięć na drążku – 12 powtórzeń – daje 62 pkt., 
a wyższą wartość jest w stanie osiągnąć jedynie 11,5% z badanej grupy – 
do tej pory – 10 powtórzeń dawało odpowiednio – 58 pkt. i 21,2%;

b) maksymalny czas biegu na 50 m – 6,90 s – skutkuje przyznaniem 59 pkt., 
a przybliżony odsetek mężczyzn z wynikiem lepszym sięga 18,4%, do tej 
pory – czas 7,65 dawał – ok. 48 pkt., co oznaczało, że ok. 58% badanych 
osiągnęło lepszy wynik;

c) maksymalny czas biegu na 1000 m – 3,29 s – przekłada się na 61 pkt., 
a lepszy wynik osiągnąć jest w stanie 13,6% mężczyzn w tej grupie wie-
kowej, do tej pory – czas 3,35 – przeliczany był na wartość 58 pkt., co 
oznaczało, że ok. 18% osób w tej grupie wiekowej było w stanie pokonać 
ten dystans szybciej. 
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Jak wynika z przytoczonych powyżej danych, zaledwie kilkanaście pro-
cent (od 11,5% do 18,4%) 19 -letnich mężczyzn mieszkających w Polsce jest 
w stanie osiągnąć rezultaty lepsze od wymaganych w procesie rekrutacji do 
służby w psp. W ocenie autora, tak wysoki poziom wymagań sprawności 
fizycznej nie znajduje uzasadnienia w odniesieniu do specyfiki strażackiego 
rzemiosła, czego dowodzą między innymi wymagania, jakie muszą spełniać 
funkcjonariusze w kolejnych latach służby. 

Interesujące, w kontekście podnoszenia wymagań w zakresie przygoto-
wania fizycznego do pełnienia służby w psp, jest również odniesienie się do 
danych historycznych. Okazuje się bowiem, że w trakcie poprzednich edycji 
testów sprawności fizycznej dzieci i młodzieży polskiej przeprowadzanych 
pod koniec ubiegłego wieku, osiągane wyniki dla populacji 19 -letnich męż-
czyzn były lepsze, niż ma to miejsce dzisiaj – np. obecny poziom 61 pkt. dla 
biegu na 1000 m zakładał, że osoba badana pokona zadany dystans w czasie 
3,18 min – więc o 11 s. szybciej niż w drugiej dekadzie xx. wieku. [7, s. 46] 
W odniesieniu do pozostałych dwóch konkurencji sprawnościowych zmian 
nie zaobserwowano. Można więc przyjąć, że to raczej nie ogólny wzrost 
poziomu sprawności fizycznej ogółu społeczeństwa stał się impulsem do 
podwyższenia wymagań stawianych przyszłym strażakom, bowiem obser-
wowane pogorszenie średnich wyników biegu na 1000 m dla grupy młodych 
mężczyzn zaowocowało w psp podniesieniem limitu o 6 s. Abstrahując od 
działań ratowniczych, sytuację taką uznać należy za trudną do racjonalnego 
uzasadnienia. 

Wprowadzenie na początku 2016 r. regulacji prawnych w sprawie po-
stępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się 
o przyjęcie do służby w psp, ze względu na brak określenia tego, jakiej grupy 
dotyczą – w domyśle całości kandydatów, zaowocowało szeregiem trudności 
i problemów niełatwych do natychmiastowego rozwiązania.

Po pierwsze, pamiętając o tym, że ostatnim dniem na składanie podań 
przez kandydatów jest 15 maja, należało w trybie pilnym ogłosić zmiany w za-
kresie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Oznacza to, że osoby 
planujące dostać się do którejś z trzech szkół psp o warunkach, jakim muszą 
sprostać w trakcie egzaminu wstępnego dowiedziały się dopiero w styczniu. 
Po drugie, rozporządzenie [1] narzuca dychotomiczne podejście do oceny prób 
sprawnościowych, mimo to postanowiono zmodyfikować kryterium oceny 
sprawności fizycznej kandydatów, wprowadzając dodatkowe kryterium 
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punktowe. Jego wartość, na podstawie danych dotyczących rekrutacji na 
dzienne studium aspiranckie [10] zawarto w tabelach 7, 8, 9.

Tabela 7. Kryteria oceny biegu na 50 m

Czas [s]
pkt

od do
6,20 i poniżej 6

6,21 6,30 5,4
6,31 6,40 4,5
6,41 6,50 3,9
6,51 6,60 3,3
6,61 6,70 2,4
6,71 6,80 1,5
6,81 6,90 0
6,91 7,00 -1,5
7,01 7,10 -3
7,11 7,19 -4,2

od 7,20 dyskwalifikacja

Tabela 8. Kryteria oceny biegu na 1000 m

Czas [min]
pkt

od do
2:58 i poniżej 6

2:59 3:00 5,7
3:01 3:02 5,4
3:03 3:04 5,1
3:05 3:06 4,8
3:07 3:08 4,5
3:09 3:10 4,2
3:11 3:12 3,9
3:13 3:14 3,6
3:15 3:16 3,3
3:17 3:18 3,0
3:19 3:20 2,7

– 3:21 2,4
– 3:22 2,1
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c.d. Tabeli 8.

Tabela 9. Kryteria oceny podciągania się na drążku 

Liczba 
 podciągnięć pkt

28 6
27 5,7
26 5,4
25 5,1
24 4,8
23 4,5
22 4,2
21 3,9
20 3,6
19 3,3

Czas [min]
pkt

od do
2:58 i poniżej 6

– 3:23 1,8
– 3:24 1,5
– 3:25 1,2
– 3:26 0,9
– 3:27 0,6
– 3:28 0,3
 – 3:29 0
– 3:30 -0,3
– 3:31 -0,6
– 3:32 -0,9
– 3:33 -1,2
– 3:34 -1,5
– 3:35 -1,8
– 3:36 -2,1
– 3:37 -2,4
– 3:38 -2,7
– 3:39 -3

więcej niż 3:39 dyskwalifikacja
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c.d. Tabeli 9.

Źródło: [9]

W ocenie autora, przyjęcie powyższych wskaźników, pomimo ich bra-
ku we wskazanych powyżej aktach prawnych, jest trudne do uzasadnienia, 
głównie dlatego, że kolejny raz powstaje dualizm w zakresie oceny spraw-
ności fizycznej kandydatów do PSP, na niekorzyść osób ubiegających się 
o przyjęcie do służby przygotowawczej. Także pojawienie się kryterium 
przyznawania wartości ujemnych nie jest do końca zrozumiałe, gdyż w różny 
sposób potraktowane zostały poszczególne konkurencje. W porównaniu do 
lat ubiegłych, maksymalny czas na 50 m – 7,65 s, skrócony został do 7,19 s, 
co skutkuje przyznaniem 3 pkt. ujemnych, ale czas na 1000 m wydłużony 
został z 3,35 min, do 3,39 min – również z przyznaniem 3 pkt. ujemnych. 
Ocena konkurencji podciągnie na drążku pozostała bez zmian w zakresie 
minimalnej liczby powtórzeń, za to pojawiły się punkty ujemne między 10 
i 11 ewolucji (odpowiednio 3 i 1,5 pkt.). 

3. wnioski

1. Uregulowanie problemów związanych z organizacją i przebiegiem po-
stępowania kwalifikacyjnego do Państwowej Straży Pożarnej w zakresie 
testów sprawności fizycznej dokumentem prawnym o randze rozporzą-
dzenia należy uznać za dobre rozwiązanie, szczególnie mając na uwadze 

Liczba 
 podciągnięć pkt

18 3,0
17 2,7
16 2,4
15 2,1
14 1,8
13 0,9
12 0
11 -1,5
10 -3

Mniej niż 10 dyskwalifikacja
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ujednolicenie procesu rekrutacji do służby kandydackiej i przygotowaw-
czej. Mimo to kryteria oceny prób sprawnościowych w procesie rekrutacji 
do szkół nie są obecnie zgodne ani z przedmiotowym rozporządzeniem, 
ani dotychczasową praktyką w tym zakresie. 

2. Próba wydolnościowa ze względu na swój charakter nie powinna stanowić 
elementu postępowania rekrutacyjnego. 

3. Wprowadzane kryteria oceny sprawności fizycznej, nie uwzględniające ani 
wieku kandydata, ani jego sylwetki (korelacji pomiędzy wzrostem i wagą), 
promują osoby o lekkoatletycznej sylwetce, a ich osiągnięcia w czasie 
egzaminu, nie muszą przekładać się na siłę i sprawność w wykonywa-
niu podstawowych i specjalistycznych czynności ratowniczych. Wielu 
strażaków charakteryzujących się atletyczną budową ciała doskonale 
radzących sobie w trakcie działań ratowniczych nie byłaby w stanie spro-
stać tak sformułowanym oczekiwaniom. Pozostawienie takich samych 
wymagań dla potencjalnych uczniów – osób do 23. roku życia, jak i in-
nych kandydatów, często posiadających już specjalistyczne wykształcenie 
i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania specjalistycznych 
czynności ratowniczych, a co za tym idzie zdecydowanie starszych, może 
w znacznym stopniu utrudnić pozyskiwanie posiadających odpowiednie 
kompetencje kadr. 

4. Wykazane rozbieżności pomiędzy wynikiem oceny poszczególnych kon-
kurencji sprawnościowych wchodzących w skład procesu rekrutacyjnego, 
a wartościami akceptowalnymi w czasie okresowej oceny funkcjonariuszy 
budzą uzasadnione wątpliwości dotyczące sensu takiego rozróżnienia. 
Poddawany ocenie po roku służby funkcjonariusz może osiągać znacznie 
gorsze wyniki, a ich poziom nie wpływa w obecnym stanie prawnym 
na możliwość lub brak możliwości udziału w działaniach ratowniczo-

-gaśniczych. 
5. Dychotomiczne podejście do oceny wyniku testu sprawności fizycznej 

wydaje się być dobrym rozwiązaniem pod warunkiem uwzględniania 
wyników ogólnodostępnych testów sprawności fizycznej danej populacji 
mieszkańców Polski. 

6. Wyniki testów sprawności fizycznej kandydatów do służby w psp powin-
ny podlegać ciągłym analizom i być udostępniane każdego roku w po-
staci opracowań statystycznych wydawanych przez Komendę Główną 
Państwowej Straży Pożarnej. 
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Prawnokarna ochrona danych osobowych  
zawartych w oświadczeniu majątkowym 
funkcjonariusza pożarnictwa

Streszczenie
W artykule przedstawiono charakterystykę prawnokarnej ochrony danych oso-

bowych zawartych w oświadczeniu majątkowym funkcjonariusza pożarnictwa. 
Uwzględniono w nim podstawy prawne wynikające z Ustawy z sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych, a także Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, od-
noszącej się do obowiązku funkcjonariusza pożarnictwa do złożenia oświadczenia 
o swoim stanie majątkowym. Celem autora artykułu było wzrost świadomości 
prawnej wśród funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony 
ich danych zawartych oświadczeniu, którego złożenie stanowi jeden z obowiązków 
wynikających z posiadania statusu funkcjonariusza pożarnictwa.

W artykule przedstawiono rozważania na temat prawnokarnej ochrony danych 
osobowych, traktując o nich szerzej niż jedynie przez pryzmat Ustawy o ochronie 
danych osobowych. Materiał wzbogacono o ogólne zagadnienie dotyczące proble-
matyki ochrony danych osobowych, jak również przepisy karne.

Słowa klucze: funkcjonariusz pożarnictwa, strażak, ochrona danych osobowych, 
oświadczenie majątkowe

The Legal Protection of the Personal Data Included  
in the Fire Officer’s Assets Declaration 

Abstract
The article describes the characteristics of the legal protection of the personal 

data included in the fire officer’s assets declaration. The paper includes the legal 
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basis resulting from the Law of 29 August 1997 about the personal data protection 
as well as the Law about the State Fire Service concerning the fire officer duty to 
provide his assets declaration. The article aims at rising the legal awareness con-
cerning the fire officer’s personal data protection included in the declaration. To 
provide such a declaration is one of the fundamental fire officer’s duties . The article 
deeper discusses some legal problems of the data protection than to see it only from 
the perspective of the Law. The paper has provided, both some general problems 
concerning the personal data protection and the penal regulations.

Keywords: fire officer, firefighter, personal data protection, assets declaration

wprowadzenie

Problematyka prawnokarnej ochrony danych osobowych zawartych w oświad-
czeniu o stanie majątkowym funkcjonariusza pożarnictwa w kontekście 
ustawowego obowiązku jest obecnie szczególnie aktualna. Stosowanie bo-
wiem przepisów o ochronie danych osobowych w obszarze pełnienia służby 
w Państwowej Straży Pożarnej (psp) rodzi liczne wątpliwości i kontrowersje. 
Z jednej strony, informacje dotyczące majątku funkcjonariusza pożarnictwa 
niewątpliwie należą do sfery życia prywatnego, podlegającego konstytucyjnej 
ochronie i objęte są autonomią informacyjną1. Z drugiej zaś, na mocy przepi-
sów szczególnych z zakresu tej autonomii, zostały wyłączone ściśle określone 
informacje dotyczące osób pełniących funkcje publiczne. W stosunku do funk-
cjonariuszy pożarnictwa przepisem szczególnym jest art. 57a ust. 6 – 12 Ustawy 
z 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej2. Na mocy tego przepisu 
podmioty korzystające ze statusu funkcjonariusza pożarnictwa zobowiązane 
są do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Takie oświadczenie 
dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością ustawową. 

1 J. Sieńczyło -Chlabicz: Wolność prasy a ochrona danych osobowych osób pełniących 
funkcje publiczne, [w:] A. Nerka, T. Wyka (red.): Granice ochrony danych osobowych 
w stosunkach pracy, Warszawa 2009, s. 126; P. Litwiński: Zasada autonomii informa-
cyjnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego a stosowanie przepisów o ochronie 
danych osobowych, [w:] P. Fajgielski (red.): Ochrona danych osobowych w Polsce 
z perspektywy dziesięciolecia, Lublin 2008, s. 169 ‒184. 

2 Ustawa z 24 sierpnia 1991 r., o Państwowej Straży Pożarnej, tj. DzU 2016, poz. 603., 
zwana dalej UoPSP.
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Rozważenia wymaga zatem zakres prawa do ochrony danych osobowych 
osób pełniących służbę w psp. Należy zatem zbadać, czy zakres prawnokarnej 
ochrony danych osobowych strażaka różni się od zakresu ochrony danych 
osobowych innych osób fizycznych – nieposiadających statusu funkcjona-
riusza pożarnictwa, a także, czy każdy strażak w równym stopniu korzysta 
z ochrony danych osobowych. Wyjaśnienia wymaga również, czy celowa 
i zasadna jest odmienna interpretacja, w świetle której osoba pełniąca służbę 
w psp powinna korzystać z zawężonego zakresu ochrony danych, ze względu 
na charakter wykonywanego zawodu. Problematyka ochrony danych osobo-
wych funkcjonariusza pożarnictwa dotyka zarówno prawa do prywatności 
osoby pełniącej służbę, jak i konieczności złożenia oświadczenia majątkowego 
w ustawowym terminie. Konieczne jest zatem uwzględnienie zarówno uregu-
lowań konstytucyjnych traktujących o ochronie danych osobowych jako jedną 
z wolności obywatelskich, a także ustawodawca zwykłego w szczególności 
ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych3 i wspomnianej 
już wcześniej – Ustawy z 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej. 

1. podstawy prawne ochrony danych osobowych 

Ustawodawca, dążąc do zabezpieczenia prywatności4, przyznaje każdemu 
prawo do ochrony danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobo-
wych określa Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze5. Zaznaczenia wymaga, że 

3 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych, t.j. DzU 2015, poz. 2135 
z późn. zm., zwana dalej UoOchDO.

4 U. Jackowiak: Ochrona danych osobowych w prawie pracy, PiZS 1998, Nr 7 ‒8, s. 31. 
5 Rozporządzenie z 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, DzU 
2004, Nr 100, poz. 1024; Rozporządzenie z 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia 
zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, 
DzU 2008, Nr 229, poz. 1536; Rozporządzenie dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzo-
rów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych DzU 2004, Nr 94, poz. 923; Rozporządzenie 
z 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów imiennego upoważnie-
nia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, DzU 2011, Nr 103, poz. 601; Rozporządzenie z 11 maja 2015 r. w sprawie 
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na system ochrony danych osobowych składają się również inne przepisy 
prawne regulujące kwestię wykorzystania danych osobowych. W przypadku 
funkcjonariuszy pożarnictwa zasadnicze znaczenia mają przepisy Ustawy 
z 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych6. 

Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na 
dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą lub dobro osób trzecich7. 
Z kolei gwarancje konstytucyjne w zakresie ochrony danych osobowych 
zwiera art. 51 Konstytucji rp. Zaznaczenia wymaga, że prawo do ochrony 
danych osobowych należy do konstytucyjnie zagwarantowanych wolności 
i praw obywatela. Zasadnicze znaczenie należy przypisać art. 51 Konstytucji 
RP, który stanowi gwarancję – wspomnianej już – autonomii informacyjnej. 
W przepisie tym zawarto zarówno zakazy i obowiązki spoczywające na 
organach władzy publicznej, jak i prawa przysługujące obywatelowi. Sto-
sownie do treści przepisu art. 51 ust. 1 Konstytucji rp, obowiązek ujawnienia 
informacji dotyczących osoby może być nałożony jedynie ustawą. Ponadto, 
pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie takich informacji ograniczone 
jest do przypadków niezbędnych w demokratycznym państwie prawnym. 
Zaznaczenia wymaga, że brak ściśle wytyczonej granicy pomiędzy infor-
macją o charakterze zbędnym i niezbędnym8. Wątpliwości te wyjaśnił Try-
bunał Konstytucyjny w wyroku z 12 listopada 2002 roku, stwierdzając, że 

„wprawdzie przesłanka „niezbędności” nie jest w art. 51 ust. 2 Konstytucji rp 
samodzielnie definiowana, to nie powinno budzić wątpliwości, że pojęcie 
to nawiązuje do treści art. 31 ust. 3 (zasada proporcjonalności) – chociaż 
pełni tu rolę czynnika samoistnie ograniczającego wprost zakres gwarancji 
konstytucyjnej, podczas gdy zasada proporcjonalności uzasadnia ingerencję 
w treść samego prawa, niezależnie od jego ujęcia w normie konstytucyjnej. 
Pojęcie „niezbędności” powinno w konsekwencji co najmniej uwzględniać 
te same elementy, które Konstytucja wskazuje dla ustalenia, jakie warto-

sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów 
danych, DzU 2015, poz. 719; Rozporządzenie z 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposo-
bu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych 
osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji, DzU 2015, poz. 745. 

6 Ustawa z 5 sierpnia 2010 r., o ochronie informacji niejawnych, DzU 2010, Nr 182,  
poz. 1228 z późn. zm. 

7 Art. 1 UoOchDO. 
8 A. Siostrzonek: Dane osobowe gromadzone w bazach danych, Rejent 1999, Nr 9, s. 272. 
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ści mogą uzasadniać konieczność w demokratycznym państwie ingerencji 
w sferę gwarantowanych konstytucyjnie praw i wolności, a mianowicie bez-
pieczeństwo, porządek publiczny, ochrona środowiska, zdrowie i moralność 
publiczna, a także wolności i prawa innych osób”9.

Podkreślenia wymaga, że prawo do ochrony danych osobowych nie jest 
jednak prawem o charakterze absolutnym10. Konstytucja rp dopuszcza obo-
wiązek ujawnienia określonych informacji osobowych w przypadkach wska-
zanych w ustawie. W stosunku do funkcjonariuszy pożarnictwa obowiązek 
ujawnienia określonych informacji wprowadza ustawa o Państwowej Straży 
Pożarnej11. Wspomnieć należy również, że Konstytucja rp przyznaje każdemu 
ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów 
danych12. Ograniczenie tego prawa może określić jedynie ustawa. Niezwykle 
ważne jest również prawo żądania sprostowania oraz usunięcia informacji 
nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą13. 

W kontekście powyższego, szczegółowej analizie poddać należy przepisy 
ustawy o ochronie danych osobowych. Wprowadza ona generalny zakaz 
przetwarzania danych osobowych. Od tej zasady są jednak wyjątki. Ustawa 
wprowadza zamknięty katalog przesłanek uchylających powyższy zakaz. 
Ustawa o ochronie danych osobowych wprowadza szereg pojęć, których 
zrozumienie jest niezbędne dla prawidłowego określenia prawnokarnych 
skutków naruszenia przepisów tejże ustawy. Należą do nich: dane osobowe, 
przetwarzanie danych osobowych, zabezpieczenie danych osobowych, ad-
ministrator danych osobowych. 

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub 
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej14. Użyte w ustawie wyrażenie 

9 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z  12 listopada 2002 r., sk 40/01, otk-a  2002,  
Nr 6, poz. 81. 

10 A. Drozd: Zakres zakazu przetwarzania danych osobowych, PiP 2003, Nr 3, s. 49. 
11 Art. 57a ust. 6 – 12 UoPSP. 
12 Art. 51 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z  2 kwietnia 1997 r., DzU 1997,  

Nr 78, poz. 483 z późn. zm., zwana dalej Konstytucja rp. Urzędowe dokumenty i zbiory da-
nych to takie, które zostały pozyskane i zgromadzone na podstawie ustawy przez uprawniony 
podmiot tj. organ władzy publicznej lub instytucji państwowej (P. Winczorek, Komentarz 
do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 70). 

13 Art. 51 ust. 4 Konstytucji rp. 
14 Art. 6 ust. 1 UoOchDO. 
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„wszelkie informacje” należy ujmować szeroko. Będą to zatem wszelkiego 
rodzaju informacje, które stanowią dane odnoszące się do konkretnej osoby. 
Z kolei identyfikacja lub możliwość zidentyfikowania to możliwość usta-
lenia tożsamości lub rozpoznania podmiotu15. Z orzecznictwa wynika, że 
identyfikacja osoby fizycznej może nastąpić bez wskazania imienia i nazwi-
ska, wskutek opublikowania takich danych jak: wiek, zawód, stan cywilny, 
miejsce zamieszkania, numer telefonu, opisu stosunków rodzinnych lub 
małżeńskich16. Zatem identyfikacja małżonka funkcjonariusza pożarnictwa 
może zaistnieć na skutek upublicznienia danych zawartych w oświadczeniu 
majątkowym strażaka. 

Wyjaśnienia wymaga również określenie „przetwarzanie danych”. Zgod-
nie z ustawą są to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, 
takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 
udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach 
informatycznych17. 

Ustawa definiuje również pojęcie administratora danych. Jest to organ, 
jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 ustawy18, 
decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych19. Admini-
stratorem danych osobowych strażaka jest właściwy komendant Państwowej 
Straży Pożarnej. 

15 M. Szymczak (red.): Słownik języka polskiego, t. iii, Warszawa 1998, s. 951. 
16 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 11 października 2013 r., 

ii sa/Kr 682/13, Lex nr 1384885; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kra-
kowie z 20 marca 2014 r., ii sa/Kr 127/14, Lex nr 1520003; Wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z 9 kwietnia 2013 r., ii sa/Wa 211/13, Lex nr 1317030.

17 Art. 7 pkt 2 UoOchDO.
18 Zgonie z art. 3 UoOchDO, ustawę stosuje się do organów państwowych, organów 

samorządu terytorialnego oraz do państwowych i komunalnych jednostek organiza-
cyjnych. Ustawę stosuje się również do: 1) podmiotów niepublicznych realizujących 
zadania publiczne, 2) osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
niebędących osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działal-
nością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych – które mają siedzibę 
albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo w państwie 
trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych 
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

19 Art. 7 pkt 4 UoOchDO.
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2. oświadczenie majątkowe funkcjonariusza pożarnictwa

Ustawodawca nakłada na funkcjonariuszy pożarnictwa obowiązek skła-
dania oświadczeń o swoim stanie majątkowym, w tym o majątku objętym 
małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to składane jest przy 
nawiązaniu lub rozwiązaniu stosunku służbowego, corocznie, a  także 
na żądanie przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania20. 
Zgodnie z ustawą powinno ono zawierać informacje o źródłach i wysokości 
uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomo-
ściach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa handlowego, 
posiadanych udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym od 
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy, związku mię-
dzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo -gminnego 
lub związku metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, 
mieniu ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o zobowiązaniach 
pieniężnych. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach 
prawa handlowego lub w spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nad-
zorczej spółdzielni mieszkaniowej21. 

Coroczne oświadczenie majątkowe należy złożyć do dnia 31 marca, według 
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego22. Przy nawiązywaniu stosunku 
służbowego strażak składa oświadczenie o stanie majątkowym w terminie  
14 dni od dnia rozpoczęcia służby23. W przypadku rozwiązania stosunku służ-
bowego z uwagi na zaistnienie fakultatywnej lub obligatoryjnej podstawy do 
zwolnienia24, oświadczenie należy złożyć przed wydaniem decyzji o zwolnieniu 
ze służby. W przypadku gdy zwolnienie następuje ze względu na pisemne 
żądanie strażaka w terminie do trzech miesięcy, wówczas ma on obowiązek 

20 Art. 57a ust. 6 upsp. 
21 Art. 57a ust. 6 upsp.
22 Art. 57a ust. 7 upsp.
23 Przepis § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25 lu-

tego 2008 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym 
strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym 
osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej, t.j. DzU 2013, poz. 1591 
z późn. zm., zwane dalej RozpOśwMajPSP

24 Art. 43 ust. 2 pkt 1 ‒4 i 6 oraz ust. 3 UoPSP w zw. z § 2 ust. 3 RozpOśwMajPSP.
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złożyć oświadczenie majątkowe równocześnie z pisemnym zgłoszeniem żą-
dania zwolnienia ze służby25.

Tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym stra-
żaków Państwowej Straży Pożarnej oraz jego wzór określa rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25 lutego 2008 r. w sprawie 
trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym 
osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej26. Oświadcze-
nie o stanie majątkowym osoby pełniące funkcje organów Państwowej Stra-
ży Pożarnej składają na formularzu, którego wzór określa załącznik do po-
wyższego rozporządzenia. 

Rozporządzenie określa również właściwe podmioty, którym należy 
złożyć oświadczenie. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz 
jego zastępcy składają oświadczenie ministrowi właściwemu do spraw we-
wnętrznych. Komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-
-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz komendanci pozostałych 
szkół Państwowej Straży Pożarnej, strażacy pełniący służbę w Komendzie 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej, strażacy oddelegowani do służby poza 
Państwową Strażą Pożarną oraz strażacy oddelegowani do pełnienia służby 
poza granicami państwa składają oświadczenie Komendantowi Głównemu 
Państwowej Straży Pożarnej. Komendanci powiatowi (miejscy) Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz strażacy pełniący służbę w komendach wojewódzkich 
Państwowej Straży Pożarnej składają oświadczenie właściwym komendantom 
wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Rektorowi -Komendantowi Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej oraz komendantom pozostałych szkół Państwo-
wej Straży Pożarnej składają – strażacy pełniący służbę w tych jednostkach 
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei strażacy pełniący służbę 
w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej oraz 
pełniący służbę w jednostkach ratowniczo -gaśniczych komendantom po-
wiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. W innych przypadkach 
strażacy składają oświadczenie przełożonemu uprawnionemu do mianowania 
lub powołania właściwemu według ostatniego miejsca pełnienia służby27.

25 Art. 43 ust. 2 pkt 5 UoPSP w zw. z § 2 ust. 3 RozpOśwMajPSP. 
26 t.j. DzU 2013, poz. 1591 z późn. zm. 
27 § 5 RozpOśwMajPSP.
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Na uwagę osobną zasługuje tryb przekazania oświadczenia majątkowego. 
Przesyła się je lub składa osobiście u osoby wyznaczonej przez kierownika 
jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei Komendant 
Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz jego zastępcy oświadczenie o sta-
nie majątkowym składają w urzędzie obsługującym ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych. Oświadczenie składa się w zamkniętej kopercie, na 
której czytelnie umieszcza się następujące dane: imię i nazwisko składającego 
oświadczenie, imię ojca, rok urodzenia, nazwę komórki lub jednostki organi-
zacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której składający oświadczenie pełni 
służbę. Obligatoryjnym elementem jest oznaczenie koperty napisem „oświad-
czenie majątkowe”. Osoba przyjmująca oświadczenie oznacza je numerem, 
pod którym zostało ono zarejestrowane w rejestrze oświadczeń majątkowych. 
Z obowiązku złożenia oświadczenia nie są zwolnienie strażacy tymczaso-
wo aresztowani. Składają oni oświadczenie za pośrednictwem właściwej 
kancelarii zakładu karnego lub aresztu śledczego. Zaznaczenia wymaga, że 
w przypadku osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożar-
nej co do których zastosowano tymczasowe aresztowanie, druki oświad-
czeń przekazuje jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej lub 
komórka organizacyjna Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 
w której ostatnio osoby te pełniły służbę28.

Przełożeni uprawnieni do mianowania lub powołania lub osoby przez 
nich upoważnione są uprawnieni do analizy złożonych oświadczeń o stanie 
majątkowym. Ustawa określa zakres dopuszczalnej analizy, która polega na 
porównaniu treści oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń 
oraz porównaniu treści oświadczenia z innymi informacjami znajdującymi 
się w aktach osobowych strażaka. Z analizy wyłączone jest oświadczenie 
złożone przy nawiązywaniu stosunku służbowego29. 

Rozszerzeniem obowiązku informowania jest sytuacja określona w art. 57b 
ust. 1 upsp. Na tej podstawie strażak ma obowiązek poinformowania przeło-
żonego uprawnionego do mianowania lub powołania o zaistnieniu zdarzeń 
określonych w tym przepisie, dotyczących małżonka, wstępnych, zstęp-
nych pierwszego stopnia lub rodzeństwo pozostające z nim we wspólnym  

28 § 6 RozpOśwMajPSP. 
29 Art. 57a ust. 8 UoPSP. 
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gospodarstwie domowym30. Zbiór powyższych informacji prowadzi Komen-
dant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Zawiera on następujące informacje: 
imię i nazwisko strażaka, jego stanowisko służbowe, miejsce pełnienia służby, 
imię i nazwisko małżonka, wstępnych, zstępnych pierwszego stopnia lub ro-
dzeństwo pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, nazwę 
i siedzibę przedsiębiorcy dostarczającego wyroby lub świadczącego usługi 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz dane dotyczące faktu bycia przez 
te osoby wykonawcą w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych31. 

3. zakres ochrony danych osobowych zawartych 
   w oświadczeniu majątkowym funkcjonariusza  
   pożarnictwa

Gromadzenie oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy pożarnictwa sta-
nowi niewątpliwie przetwarzanie danych osobowych. Polega bowiem na ich 
zbieraniu i przechowywaniu32. Ustawa wprowadza wymóg przechowywania 
takich oświadczeń przez okres 10 lat33. Podkreślenia wymaga, że zasady oraz 
tryb gromadzenie danych osobowych zawartych w oświadczeniu majątkowym 
funkcjonariuszy pożarnictwa normują zarówno przepisy ustawo o ochronie 

30 Zdarzeniami tymi są: 1) podjęcie przez małżonka strażaka, jego wstępnych, zstępnych 
pierwszego stopnia lub rodzeństwo pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie 
domowym zatrudnienia lub innych czynności zarobkowych u przedsiębiorcy prowa-
dzącego działalność gospodarczą w zakresie ochrony przeciwpożarowej polegającą na 
dostarczaniu wyrobów, których wykaz ustalają przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 
14 pkt 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej lub świadczeniu usług 
podlegających sprawdzeniu w toku czynności kontrolno -rozpoznawczych, o których 
mowa w art. 23; 2) posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 1, w spółkach prawa 
handlowego prowadzących działalność w zakresie wskazanym w pkt 1 więcej niż 10% 
akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej 
z tych spółek; 3) fakt bycia przez osoby, o których mowa w pkt 1, wykonawcami w ro-
zumieniu ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 
r. poz. 907, 984 i 1047) na rzecz organów i jednostek podległych lub nadzorowanych 
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 57b ust. 1 upsp).

31 Art. 57b UoPSP. 
32 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 lutego 2002 r., U 3/01 otk-a 2002, Nr 1, poz. 3. 
33 Art. 57a ust. 10 UoPSP. 
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danych osobowych, jak i ustawy o Państwowej Straży Pożarnej34. Ochrona 
danych osobowych polega generalnie na określeniu kto, kiedy i w jaki sposób 
może je przetwarzać35. Zasadnicze znaczenie dla ochrony danych osobowych 
zawartych w oświadczeniu majątkowym funkcjonariusza pożarnictwa ma 
ochrona karna. 

W odniesieniu do zakresu informacji jakie powinny znaleźć się w oświad-
czeniu majątkowym podkreślenia wymaga, że jest on dość szeroki. Infor-
macje zawarte w oświadczeniu majątkowym stanowią tajemnicę prawnie 
chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych 
o klauzuli tajności „zastrzeżone”36. Zgodnie z ustawą, informacjom niejaw-
nym nadaje się klauzulę „zastrzeżone”, jeżeli nie nadano im wyższej klauzuli 
tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na 
wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organi-
zacyjne zadań w zakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpie-
czeństwa publicznego, przestrzegania praw i wolności obywateli, wymiaru 
sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej37.

Klauzuli tajności „zastrzeżone” nie posiadają oświadczenia, co do których 
strażak złożył pisemną zgodę na ich ujawnienie. Na tym tle pojawia się kwe-
stia odpowiedzialności karnej za ujawnienie informacji o strażaku, który nie 
wyraził na to pisemnej i co do którego nie znajduje zastosowanie art. 57a ust. 
11. Zgodnie bowiem z treścią tego przepisu, informacje zawarte w oświadcze-
niach o stanie majątkowym osób pełniących funkcję organów Państwowej 
Straży Pożarnej są publikowane bez ich zgody na właściwych stronach bip38. 

34 Art. 51 ust. 1 Konstytucji rp odnosi się nie tylko od ustawy o ochronie danych osobowych, 
ale również do innych ustaw normujących zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania 
informacji (G. Sibiga: Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych, Warszawa 
2003, s. 27). 

35 K. Wygoda: Polska ustawa o ochronie danych osobowych jako jedna z gwarancji prawa 
do prywatności, Humanistyczne Zeszyty Naukowe 1998, Nr 13, s. 119; G. Szpor: Publicz-
noprawna ochrona danych osobowych, pug 1999, Nr 12, s. 10. 

36 Art. 57a ust. 9 upsp.
37 Art. 5 ust. 4 ustawy z z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, DzU 2010, 

Nr 182, poz. 1228 z późn. zm., zwana dalej UoOchIN. 
38 Dotyczy to w szczególności Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ko-

mendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, komendantów miejskich/
powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
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Nie dotyczy to jednak danych osobowych takich jak: data urodzenia, numer 
pesel, miejsce zamieszkania oraz miejsca położenia nieruchomości39. 

W stosunku do informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym stra-
żaka, który wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie zastosowanie mają 
przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem regula-
cji zawartej w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej. Ogólne materialne 
przesłanki przetwarzania danych osobowych zawiera art. 23 ust. 1 ustawy 
o ochronie danych osobowych. Przesłanki te, są co do zasady równoprawne. 
W literaturze wskazuje się, że pierwszeństwo stosowania należy przyznać 
przesłance zgodności z przepisami prawa40. Nie oznacza to jednak obojętno-
ści co do podstawy stanowiącej przesłankę przetwarzania danych. Wynika 
to z rożnych konsekwencji prawnych41. Zaistnienie w danym przypadku 
dwóch lub więcej przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych 
nie wpływa na swobodę posługiwania się nimi. Każda z wymienionych we 
wskazanym artykule okoliczności posiada charakter autonomiczny i nieza-
leżny. W stosunku do funkcjonariusza pożarnictwa zasadnicze znaczenie 
maja przesłanki legalizujące przetwarzanie danych z uwagi na niezbędność 
realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu 
prawa42, a także niezbędność od wykonywania określonych prawem zadań 
realizowanych dla dobra publicznego43. Uzasadnia to stwierdzenie, że nie 
wymaga się wyrażenia zgody przez strażaka w sytuacji, gdy na przetwarzanie 
danych zezwalają przepisy prawa. 

W granicach wyznaczonych w ustawie dopuszczalne jest przetwarzanie 
danych osobowych. Zatem zaistnienie którejkolwiek z przesłanek umożliwia 
administratorowi udostępnienie innym podmiotom udostępnienie innym 
podmiotom zgromadzone przez siebie dane osobowe. Na tym tle nasuwa się 
pytanie, czy wobec wystawienia okoliczności podanych w ustawie o ochronie 
danych osobowych przepisy prawne dopuszczają ujawnienie danych zawar-
tych w oświadczeniu majątkowym funkcjonariusza. 

39 Art. 57a ust. 11 UoPSP. 
40 W. Zimny: Przesłanki legalizujące przetwarzanie, Ochrona Danych Osobowych 2000, 

Nr 4, s. 5 ‒7.
41 Zob. art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 UoOchDO.
42 Art. 23 ust. 1 pkt 2 UoOchDO.
43 Art. 23 ust. 1 pkt 4 UoOchDO.
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Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z ustawą dopuszczenie do pracy lub 
pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac, związanych z dostę-
pem danej osoby do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” może 
nastąpić po pisemnym upoważnieniu przez kierownika jednostki organiza-
cyjnej, jeżeli nie posiada ona poświadczenia bezpieczeństwa bądź po odbyciu 
szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych44.

W stosunku do funkcjonariuszy pożarnictwa będących osobami pełnią-
cymi funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej ujawnienie ściśle okre-
ślonych informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym uzasadnione 
jest względami społecznymi. Na uwagę zasługuje orzeczenie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka z 25 października 2005 roku, w którym odniósł 
się do przewidzianego w prawie polskim obowiązku składania i publikowania 
oświadczeń majątkowych. Wprawdzie sprawa dotyczyła danych osobowych 
radnego, aczkolwiek problematyka podejmowana w sprawie pozostaje aktualna 
również w odniesieniu do funkcjonariuszy pożarnictwa. Trybunał wskazuje, że 
pełny charakter informacji czyni realnym założenie zgodnie z którym przepisy 
prawne spełniają swój cel udostępnienia opinii publicznej wyczerpującego 
obrazu sytuacji majątkowej funkcjonariuszy pożarnictwa45. Dodatkowym obo-
wiązkiem przedstawienia informacji na temat majątku, włącznie z majątkiem 
objętym wspólnością majątkową uzasadniony jest dążeniem do zniechęcenia 
ukrywania aktywów przez nabywanie składników majątkowych na nazwisko 
małżonka funkcjonariusza pożarnictwa. Z kolei jeśli chodzi o dostęp do treści 
informacji publikowanych w Biuletynie informacji Publicznej uznano, że jest 
to gwarancja kontroli ze strony opinii publicznej. 

Ustawa wprowadza szereg obowiązków administratora danych. Przede 
wszystkim jest on zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne 
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do 
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności admi-
nistrator powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem 
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem46. 

44 Art. 21 ust. 4 UoOchIN. 
45 Por. Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 25 października 2005 r., 

w sprawie Wypych v. Polska, nr 2428/05, lex nr 157749. 
46 Art. 36 ust. 1 UoOchDO. 
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Administrator danych może powołać administratora bezpieczeństwa in-
formacji, którego głównym obowiązkiem jest zapewnianie przestrzegania 
przepisów o ochronie danych osobowych47. 

Zgodnie z przepisami ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, informacje 
zawarte w oświadczeniu majątkowym osób pełniących funkcje organów psp 
są jawne, z wyłączeniem danych dotyczących daty urodzenia, numeru pesel, 
miejsca zamieszkania oraz miejsca położenia nieruchomości. Przepisy te 
stanowią o legalności przetwarzania danych osobowych tych podmiotów. 
Zgodnie bowiem z ustawą o ochronie danych osobowych możliwość prze-
twarzania danych wówczas gdy odbywa się to w oparciu o szczególny przepis 
prawa48. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że opublikowanie w bip 
oświadczeń majątkowych strażaków niepełniących funkcji w organach psp, 
a w odniesieniu do pozostałych także w zakresie szerszym – jak chociażby 
wraz z informacją dotycząca daty urodzenia i adresu zamieszkania, naru-
szałoby przepisy wyżej wymienionych ustaw. Upublicznienie niejawnych 
informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym strażaka może prowadzić 
do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie 
danych osobowych. 

Powyższe przepisy maja istotne znaczenie z punktu widzenia zapewnie-
nia bezpieczeństwa danych zawartych w oświadczeniu majątkowym strażaka. 

Zgodnie z treścią art. 51 ustawy o ochronie danych osobowych odpowie-
dzialności karnej podlega ten, kto administrując zbiorem danych lub będąc 
obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia 
dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Do zrealizowania znamion tego 
przestępstwa wystarczające jest samo umożliwienie dostępu do informacji 
zawartej w zbiorach danych. Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą udostępnie-
nie danych bądź umożliwienie do nich dostępu jednej osobie nie wyczerpuje 
znamion omawianego przestępstwa49. Orzeczenie to zostało skrytykowane 
w piśmiennictwie50. Na uwagę zasługuje również stanowisko wyrażone w orze-

47 Art. 36a UoOchDO. 
48 Art. 23 ust. 1 pkt 2 UoOchDO. 
49 Postanowienie Sądu Najwyższego z 21 listopada 2007 roku, v kk 376/07, Lex nr 351519. 
50 Przepis art. 51 UoOchDO nasuwa wątpliwości interpretacyjne. W sytuacji zaś braku jego 

zastosowania w przypadku ujawnienia informacji jednej osobie należałoby rozważyć zasto-
sowanie art. 266 § 1 kodeksu karnego (A. Herzog: Glosa do Postanowienia Sądu Najwyższego 
z 21 listopada 2007 r., v kk 376/07, Prokuratura i Prawo 2008, Nr 11, s. 163 ‒168.) 
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czeniu Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2000 roku zgodnie z którym „ochrona 
przewidziana w ustawie o ochronie danych osobowych odnosi się także do 
danych, które nie weszły do zbioru, a zatem administrujący zbiorem danych 
odpowiada na gruncie art. 51 ustawy także za ochronę tych danych, które 
były zbierane, ale nie wprowadzono ich do dalszego przetwarzania w zbiorze. 
Administrujący zbiorem danych odpowiada tu bowiem za udostępnienie lub 
umożliwienie dostępu do danych osobowych, a nie do zbioru takich danych, 
a więc także za udostępnienie lub umożliwienie dostępu do takich danych, 
które z racji zbierania mogły jedynie być (choć nie były ostatecznie) dalej 
przetwarzane jako element zbioru. Dla odpowiedzialności tej jest zatem obo-
jętne, czy dane osobowe określonej osoby fizycznej stały się elementem zbioru 
i były w nim dalej przetwarzane, wystarczy zaś, że były one zbierane, w tym 
i korespondencyjnie”51. 

Należałoby również rozważyć możliwość zastosowania w takim przy-
padku art. 266 kodeksu karnego. W szczególności gdy zaistnieją okoliczno-
ści wskazane w tym przepisie. Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto, 
wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia 
lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną 
funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą 
lub naukową. W sytuacji gdy administratorem danych jest funkcjonariusz 
publiczny, czyli właściwy komendant Państwowej Straży Pożarnej, wówczas 
powstaje możliwość kumulatywnego zbiegu art. 51 ust. 1 ustawy z art. 266  
§ 2 kodeksu karnego. Stosownie do treści tego przepisu ponosi on odpowie-
dzialność karną za ujawnienie osobie nieuprawnionej informacji niejawnej 
o klauzuli zastrzeżone lub poufne lub informacji, którą uzyskał w związku 
z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić 
na szkodę prawnie chroniony interes. Zaznaczenia wymaga, że z uwagi na 
brak penalizacji nieumyślnego ujawnienia tajemnicy służbowej nie zaistnieje 
kumulatywny zbieg przepisów we wskazanym zakresie w odniesieniu do 
art. 51 ust. 2 ustawy, który sankcjonuje działanie nieumyślne52. Możliwy jest 

51 Postanowienie Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2000 r., ii kkn 438/00, osnkw 2001,  
Nr 3 ‒4, poz. 33. 

52 Por. W. Kulesza: Ochrona danych osobowych, a nowa kodyfikacja prawa karnego 
w Polsce, [w:] M. Wyrzykowski (red.), Ochrona danych osobowych, Warszawa 1999,  
s. 89 i n. 
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natomiast zbieg przestępstwa określonego w art. 51 ust. 2 ustawy z przestęp-
stwem określonym w art. 231 § 3 kodeksu karnego53.

Na osobną uwagę zasługuje przestępstwo określone w art. 52 ustawy 
o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym odpowiedzialności karnej 
podlega ten, kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek 
zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodze-
niem lub zniszczeniem. Samo niedopełnienie obowiązku ochrony danych 
osobowych skutkuje odpowiedzialnością karną. ustawodawca nie wymaga, 
aby dane te zostały zabrane lub uszkodzone54. 

Wskazane powyżej przepisy karne zawarte w ustawie ochronie danych oso-
bowych stanowią odpowiednik art. 267 i 276 kodeksu karnego. Przepisy ustawy 
o ochronie danych, są normami szczegółowymi i wyłączają postanowienia 
zawarte w kodeksie karnym. Jednakże, w stosunku do osób nieponoszących 
odpowiedzialności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, należy 
stosować przepisy kodeksu karnego. 

podsumowanie

Przedstawiciele niektórych grup zawodowych, które ze względu na charakter 
i rodzaj wykonywanej pracy muszą liczyć się z ograniczeniami sfery prywatnej. 
Do takiej grupy zalicza się funkcjonariuszy pożarnictwa Państwowej Straży 
Pożarnej, na których ustawodawca nałożył obowiązek złożenia oświadczania 
o swoim stanie majątkowym. W stosunku do tej grupy zawodowej uspra-
wiedliwione jest szersze wkraczanie w autonomię informacyjną z uwagi na 
charakter wykonywanych obowiązków służbowych. 

Podsumowując rozważania na temat prawnokarnej ochrony danych oso-
bowych zawartych w oświadczeniu majątkowym funkcjonariusza pożarnictwa 
warto zaznaczyć, iż ta problematyka jest aktualna. Istnienie w porządku praw-
nym przepisów określających ogólne zasady zabezpieczenia danych osobowych 
funkcjonariuszy pożarnictwa jest niezbędne. Tym bardziej uzasadnione jest 
zastosowanie sankcji karnych w przypadku naruszenia obowiązujących norm. 

53 Odpowiedzialności karnej podlega funkcjonariusz publiczny, który nieumyślnie prze-
kracza swoje uprawnienia lub niedopełnia obowiązków przez co działa na szkodę 
interesu publicznego lub prywatnego i wyrządza istotną szkodę. 

54 M. Jabłoński, K. Wygoda: Dostęp do informacji i jego granice, Warszawa 2002, s. 289.
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streszczenia prac dyplomowych wyróżnionych na wydziale 
inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, na stacjonarnych 
studiach i  stopnia dla strażaków w  służbie kandydackiej 
w roku akademickim 2015/2016

st. ogn. pchor. inż. Kamil Antos
promotor: mł. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz

„Projekt modelu separatora cieczy ropopochodnych 
w skali laboratoryjnej”

Jedną z wielu powinności Państwowej Straży Pożarnej jest likwidacja zagro-
żeń oraz skutków związanych emisjami zanieczyszczeń naftowych do wód. 
Proces oczyszczania powstałych w ten sposób mieszanin jest jednak wciąż 
bardzo złożony i trudny. W pracy wskazano najbardziej istotne aspekty 
związane z ich separacją. Jej głównym celem było opracowanie modelu 
separatora substancji ropopochodnych z mieszanin olejowo -wodnych.

Część pierwsza pracy, to teoretyczne wprowadzenie w zakresie niezbędnym do 
zrozumienia omawianej tematyki. Dokonano w niej charakterystyki substancji 
ropopochodnych, metod separacyjnych oraz dostępnych na rynku rozwiązań. 

W części badawczej przedstawiono budowę oraz zasadę działania opra-
cowanego modelu. Stanowi ona zwieńczenie analizy omawianych zagadnień 
w zaprojektowanej konstrukcji modelu separatora.

Modelowania dokonano za pomocą platformy projektowej cad 3d, Solid 
Edge st6 firmy Simens plm Software. 

Zeszyty Naukowe sgsp 2016, nr 58 (tom 1)/2/2016
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mł. ogn. pchor. inż. Bartosz Dorau
promotor: bryg. dr inż. Mirosław Sobolewski

„Badania skuteczności roztworów surfaktantów 
zastosowanych do powierzchniowego gaszenia  
cieczy palnych”

Jednym z zadań Państwowej Straży Pożarnej (psp) jest walka z pożarami. 
Wśród grup pożarów wyszczególniono grupę b, obejmującą pożary cieczy, np. 
paliw ropopochodnych. W celu skutecznego gaszenia tych pożarów w Polsce 
powszechnie stosowane są roztwory surfaktantów, np. środki pianotwórcze. Na 
rynkach zagranicznych pojawiają się natomiast nowe środki gaśnicze, nie bę-
dące środkami pianotwórczymi. Niniejsza praca ma na celu dobór roztworów 
surfaktantów wykazujących powierzchniowe działanie gaśnicze w stosunku 
do cieczy palnych. Badania przeprowadzone w omawianej pracy dowiodły, że 
istnieją środki gaśnicze, które dobrze zabezpieczają powierzchnię cieczy przed 
parowaniem nie tylko za pomocą pokrycia pianą, ale również za pomocą na-
tryskiwania roztworu na powierzchnię cieczy. Są to m.in.: środki pianotwórcze 
typu afff, środek gaśniczy fireade, ale i dodatkowo rozwory zawierające 
odpowiednią mieszaninę surfaktantów mogących tworzyć warstwę podobną 
do „filmu wodnego” lub posiadać zdolności mikroemulgujące.

Praca składa się z dwóch części. W części teoretycznej przedstawiono fizyko-
chemiczne aspekty spalania cieczy i sposoby ich gaszenia. Scharakteryzowano 
również wodne roztwory surfaktantów stosowanych do powierzchniowego 
gaszenia cieczy palnych z uwzględnieniem środków pianotwórczych, ich za-
stosowania oraz wpływu na środowisko.

W części doświadczalnej zaprezentowano badania skuteczności zabez-
pieczania cieczy palnej przez roztwory zawierające związki powierzchniowo 
czynne przed parowaniem za pomocą trzech metod: natryskiwania, pokrycia 
warstwą piany oraz wstrząsania. Opisano również metodykę i omówiono 
wyniki poszczególnych badań.
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st. ogn. pchor. inż. Marcin Jargieło
promotor: st. bryg. dr inż. Waldemar Wnęk

„Badanie wpływu cząstek pyłu drzewnego na alarmy 
fałszywe czujek pożarowych dymu”

W pracy omówiono najważniejsze informacje na temat budowy i składu 
chemicznego drewna oraz właściwości pyłów drzewnych. Dokonano prze-
glądu technologii obróbki drewna. Przedstawiono budowę i zasadę działa-
nia czujek dymu takich, jak: jonizacyjne czujki dymu, optyczne punktowe 
i liniowe czujki dymu oraz czujki zasysające. Przybliżono także statystyki 
i najważniejsze informacje na temat fałszywych alarmów. 

W części doświadczalnej zawarto opis przygotowanego stanowiska ba-
dawczego oraz metodykę przeprowadzanych badań. Wykonano badania na 
trzech czujkach: optycznej czujce dymu i ciepła dut-6046 firmy Polon -Alfa, 
liniowej optycznej czujce dymu dop-6001 firmy Polon -Alfa, a także na 
czujce producenta xtrails – osi-90. W badaniach użyto pyłów drzewnych 
z trzech gatunków drewna: sosny, dębu i buku, w trzech frakcjach: o średnicy 
ziaren pyłu do 500µm, 200µm oraz 100µm. Badanie polegało na wyrzucie 
40 g danego pyłu drzewnego, pod ciśnieniem, w taki sposób, aby powstały ob-
łok oddziaływał na trzy badane czujki jednocześnie. Wykonano serię badań, 
co sekundę aktualizowano i zapisywano odczyty detektorów. Jako wynik 
przeprowadzonych badań przedstawiono wpływ pyłu wybranych gatunków 
drewna na występowanie alarmów fałszywych w punktowych i liniowych 
czujkach dymu, z uwzględnieniem rodzaju oraz różnej gramatury pyłów. 
Zaproponowano również dobór najbardziej optymalnego zabezpieczenia 
dla pomieszczeń z uwzględnieniem pyłów drzewnych. 



172 Streszczenia prac dyplomowych…

ogn. pchor. inż. Jarosław Jędrzejas
promotor: bryg. mgr inż. Aleksander Adamski

„Ocena technik natarcia nadciśnieniowego podczas 
gaszenia pożarów wewnętrznych w pomieszczeniach 
mieszkalnych”

W pracy przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące oceny technik 
natarcia nadciśnieniowego podczas zwalczania pożarów wewnętrznych. 
W celu oceny skuteczności owej techniki na trenażerze do symulacji pożarów 
wewnętrznych przeprowadzono badania opierające się w głównej mierze 
na ocenie technik podawanych prądów gaśniczych, określeniu prędkości 
przepływu powietrza, a także pomiarach określających wartość temperatury 
gazów pożarowych nagromadzonych w środku budynku. Badania te prze-
prowadzono za pomocą anemometru, kamery termowizyjnej oraz narzędzia 
wyposażonego w termopary, które rozlokowane zostały na trzech różnych 
wysokościach pomieszczenia objętego pożarem. 

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki pomiarów, a także testy zrealizowa-
ne przez amerykański instytut nist (National Institute of Standards and 
Technology – Krajowy Instytut Standardów i Technologii) i Instytut Badań 
nad Bezpieczeństwem Strażaków ul (Underwriters Laboratories Firefighter 
Safety Research Institute), stworzono propozycję algorytmu postępowania 
ratowniczego wykorzystującego metodę natarcia nadciśnieniowego. Ponadto 
wyciągnięto wnioski, których znaczenie ma na celu zwiększenie skuteczno-
ści, a także bezpieczeństwa podczas prowadzonych rzeczywistych działań 
ratowniczo -gaśniczych.
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ogn. pchor. inż. Mariusz Kacprzak
promotor: bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. sgsp

„Analiza wartości maksymalnego ciśnienia i maksymalnej 
szybkości narastania ciśnienia dla wybuchów 
wytypowanych mieszanin par z powietrzem”

Praca zawiera wyniki badań doświadczalnych, w których analizowano warto-
ści maksymalnego ciśnienia i maksymalnej szybkości przyrostu ciśnienia dla 
par alkoholu etylowego, acetonu, heksanu oraz toluenu przy różnych stężeniach 
i dla temperatury początkowej równej 500°c. Najbardziej niebezpieczną cieczą 
pod względem pożarowym, spośród analizowanych w pracy badawczej cieczy 
palnych, okazał się być heksan, dla którego wartość maksymalnego ciśnienia 
wybuchu wyniosła 7,16 bar a wartość maksymalnej szybkości narastania ciśnie-
nia wybuchu wyniosła 386,28 bar/s. Badania zostały przeprowadzone zgodnie 
z normą pn -en 15967:2011. W treści pracy dodatkowo zawarto dotychczasową 
wiedzę dotyczącą wpływu różnych czynników na wartość pmax i (dp/dt)max. 
Ponadto sklasyfikowano wybuch pod względem jego charakteru przebiegu, 
opisano zagrożenia, jakie niesie za sobą eksplozja oraz opisano sposoby i środki 
zabezpieczające przed wybuchem cieczy palnych.
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ogn. pchor. inż. Kamil Kondracki
promotor: bryg. dr inż. Grzegorz Dzień

„Ocena zagrożeń pożarowych w zespołach elektrowni 
wiatrowych i fotowoltaicznych”

Praca traktuje o zagrożeniu pożarem dwóch alternatywnych źródeł pozyski-
wania energii elektrycznej. Pierwszym z nich jest elektrownia wiatrowa. Jako 
druga została opisana elektrownia fotowoltaiczna. W obu przypadkach opisa-
no budowę, zasadę funkcjonowania, proces wytwarzania energii elektrycznej. 
Skupiono się także na zabezpieczeniach stosowanych w tychże obiektach. 
W pracy wskazano elementy i urządzenia systemów elektrowni, które mogą 
generować zagrożenie pożarowe. Dodatkowo, opisano zadania straży pożar-
nej w przypadku pożaru siłowni wiatrowej oraz elektrowni fotowoltaicznej. 
W realizacji celu pracy pomogły materiały źródłowe takie jak: fachowa litera-
tura, akty prawne, zawartość czasopism oraz literatura zagraniczna. Wiedza 
zawarta w pracy wyczerpuje temat i pomaga zrozumieć zagrożenia pożarowe 
opisywanych źródeł energii elektrycznej.
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st. ogn. pchor. inż. Robert Niestrata
promotor: bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. sgsp

„Analiza wartości granic wybuchowości wybranych 
mieszanin par – powietrze”

Celem pracy była analiza wartości granic wybuchowości wybranych cieczy 
palnych. Badania eksperymentalne wykonano zgodnie z normą pn-en 1839 

„Oznaczenie granic wybuchowości gazów i par”. Do przeprowadzenia badań 
zostały użyte cztery ciecze palne: etanol, heksan, aceton i toluen. Spośród ba-
danych cieczy najniższą dolną granicę wybuchowości oznaczono dla heksanu 
0,9%mol, natomiast najwyższą dla etanolu wynoszącą 3%mol. Najniższą górną 
granice wybuchowości oznaczono dla heksanu 6%mol, natomiast najwyższą 
dla etanolu wynoszącą 28,2%mol. W podsumowaniu badań przeprowadzono 
analizę porównawczą otrzymanych wyników z danymi literaturowymi oraz 
wartościami obliczonymi teoretycznie. Dane eksperymentalne nieznacznie 
różniły się od wartości literaturowych. Różnice te były spowodowane przede 
wszystkim zastosowaniem innych metod badawczych w eksperymencie oraz 
warunkami przeprowadzonych testów.
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st. ogn. pchor. inż. Piotr Piątek
promotor: bryg. dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. sgsp

„Analiza wpływu kąta pochylenia prądownicy na rozkład 
średnic kropel w strumieniu rozpylonym wytwarzanym 
przez prądownicę Turbo Master 52”

W pracy podjęto problematykę rozkładu objętościowych średnich średnic 
kropel w strumieniu rozpylonym wytwarzanym przez wybraną prądownicę 
wodną typu turbo. Mając na uwadze fakt, że strażacy coraz częściej napo-
tykają na różne problemy podczas zwalczania pożarów, szczególnie ważna jest 
optymalizacja parametrów stosowanych prądów wodnych tak, aby zapewnić 
możliwie jak najkrótszy czas gaszenia, a tym samym nie doprowadzić do znacz-
nego rozwoju pożaru i maksymalnie zminimalizować straty nim spowodowane.

W niniejszej pracy, której celem było przeanalizowanie wpływu kąta po-
chylenia prądownicy na rozkład średnic kropel w strumieniu rozpylonym 
wytwarzanym przez prądownicę turbo master 52, zaprezentowano wyniki 
badań zrealizowanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Badania przepro-
wadzono dla trzech różnych kątów pochylenia 20o, 30o i 40o, trzech rożnych 
wydajności 200 dm3/min, 300 dm3/min i 400 dm3/min oraz dwóch różnych 
kątów rozpylenia strumienia 30o i 60o. Dla prądów zwartych, które zbadano 
w celach porównawczych, pomiary wykonano przy tych samych trzech kątach 
pochylenia i identycznych trzech wydajnościach. Zaznaczyć należy, że pomiary 
ograniczono jedynie do najbardziej reprezentatywnych punktów rozmieszczo-
nych na wyznaczonych wcześniej elipsach (powierzchniach zraszania). Elipsy 
te wyznaczano dla konkretnych ustawień kąta pochylenia prądownicy, kąta 
rozpylenia i wydajności. Trzeba również podkreślić, że miały one zupełnie 
inny kształt w przypadku rozpatrywanych strumieni zwartych i rozpylonych.

Pracę inżynierską podzielono na dwie zasadnicze części: pierwszą – teo-
retyczną, poświęconą strumieniom wodnym oraz eksperymentalną, zawie-
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rającą przede wszystkim analizę otrzymanych wyników. W pierwszej, w celu 
ułatwienia zrozumienia poruszanej w pracy tematyki, przedstawiono:

• podstawowe właściwości i parametry cieplne wody, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych odpowiadających za jej rozpad na krople;

• teorię dotyczącą rozpadu strug wodnych na krople;
• mikro – i makrostrukturę strumieni wodnych;
• zastosowanie i wykorzystanie prądów wodnych w ochronie przeciw-

pożarowej.
W drugiej części pracy omówiono w sposób szczegółowy przedmiot 

badań, stanowisko badawcze oraz przyjętą metodę pomiarową i procedu-
rę pomiarową w zależności od rozpatrywanego rodzaju prądu wody. Na-
stępnie zaprezentowano otrzymane wyniki pomiarów zarówno w formie 
stabelaryzowanej, jak również w postaci graficznej na wykresach. Dane 
te posłużyły do przeprowadzenia analizy uzyskanych rezultatów według 
przyjętych kryteriów, takich jak: średnia arytmetyczna średnich średnic 
objętościowych kropel DV, wskaźnik niejednorodności rozpylenia wnr 
oraz wskaźnik odchylenia od średnicy optymalnej wso. Obliczone wartości 
przyjętych parametrów zestawiono w tabelach oraz zilustrowano je w postaci 
graficznej na wykresach. W dalszej części analizy omówiono wpływ kąta 
pochylenia na rozkład średnic kropel, uwzględniając jednocześnie wyżej 
wymienione kryteria oraz dwa rodzaje prądów wody rozproszone i zwarte.

W końcowej części pracy dokonano podsumowania i sformułowano wnio-
ski wynikające z przeprowadzonej analizy, które są istotne nie tylko w aspekcie 
rozważań teoretycznych, ale także ze względów praktycznych. W szczególności 
chodzi tutaj o optymalizację działań gaśniczych, polegającą na właściwym 
operowaniu prądami rozproszonymi wody o odpowiedniej wielkości kropel, 
co wpływa bezpośrednio na skrócenie czasu gaszenia pożaru.

–
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mł. ogn. pchor. inż. Michał Suchański
promotor: bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski

„Badanie wpływu działania środków ogniochronnych 
o zróżnicowanym składzie chemicznym na palność 
wybranych gatunków drewna”

Celem inżynierskiej było przeanalizowanie wpływu działania środków 
ogniochronnych o zróżnicowanym składzie chemicznym na palność wybra-
nych gatunków drewna. Pomiary wykonano za pomocą kalorymetru stożko-
wego będącego wyposażeniem Zakładu Teorii Procesów Spalania i Wybuchu 
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W badaniu użyto próbki drewna so-
snowego i dębowego oraz następujące związki chemiczne: diwodorofosfo-
ran amonu, wodorofosforan diamonu, siarczan amonu, tetraboran disodu, 
chlorek sodu, węglan potasu, chlorek sodu oraz kwas borowy. Przygotowane 
próbki zaimpregnowano ciśnieniowo w trzech 20% roztworach preparatów 
ogniochronnych oraz jednym środkiem dostępnym na polskim rynku – eco-
gard BioPlus. Wykonane pomiary podczas badania pozwoliły na określenie: 
czasu zapłonu, czasu końca palenia, intensywności wydzielania ciepła hrr, 
średniej intensywność wydzielania ciepła marhe, ciepła wydzielonego, efek-
tywnego ciepła spalania, szybkości ubytku masy, średniej szybkości ubytku 
masy, szybkości emisji dymu, całkowitej emisji dymu, całkowitej ilość wy-
dzielonego dymu, całkowitej masowej ilości wydzielonego dymu sea, emisji 
właściwej co2, emisji właściwej co, oraz maksymalnego ubytku o2. 

Praca została podzielona na dwie części – literaturową i eksperymental-
ną. Pierwsza część dotyczyła tematów związanych z budową i właściwościami 
drewna, wybranych zagadnień ze spalania drewna, ograniczeń prawnych w sto-
sowaniu wyrobów budowlanych oraz podstawowej wiedzy na temat środków 
ogniochronnych. 

W drugiej części zaprezentowano przebieg badania. Opisano przygo-
towanie próbek i preparatów, zasadę działania i budowę kalorymetru stoż-
kowego oraz przebieg badania. Kolejne rozdziały dotyczyły przedstawienia 
otrzymanych wyników oraz wykresów, a także ich interpretacja. 

W ostatniej części pracy zawarto podsumowanie i wnioski.



streszczenia prac dyplomowych wyróżnionych na wydziale 
inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, na niestacjonarnych 
studiach i stopnia dla strażaków w służbie stałej w roku aka-
demickim 2015/2016

mł. asp. inż. Jadwiga Andrzejewska
promotor: dr inż. Stanisław Lipiński

„Projekt modelu doskonalenia zawodowego personelu 
stanowisk kierowania komendantów powiatowych 
Państwowej Straży Pożarnej” 

Wymagania stawiane personelowi stanowisk kierowania komendantów 
powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rosną wraz z rozwojem tech-
nologii i zmianami prawnymi czy też procedurami postępowania. Rozwa-
żania przedstawione w pracy pozwalają na stwierdzenie, że doskonalenie 
zawodowe personelu stanowisk kierowania ma charakter wielowymiaro-
wy. Skłaniają również do przekonania, że brak jest na rynku dostępnych 
opracowań branżowych i naukowych publikacji. Niezwykle trudno znaleźć 
literaturę, w której omówione byłyby zagadnienia dotyczące doskonalenia 
zawodowego personelu stanowisk kierowania komendantów powiatowych 
Państwowej Straży Pożarnej. W tej sytuacji, jedynie dobrze zorganizowany 
system podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, jest w stanie 
zapewnić poprawę jakości funkcjonowania jednostek Państwowej Straży 
Pożarnej oraz współpracę z innymi podmiotami, takimi jak Policja czy 
Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

Głównym celem pracy było zaprojektowanie nowego modelu dosko-
nalenia zawodowego personelu, polegającego na opracowaniu sposobu do 
realizacji założeń programu szkolenia obsad stanowisk kierowania Pań-
stwowej Straży Pożarnej, opartych na podstawie prawnej, wytycznych oraz 
zintegrowanych systemach informatycznych, ze szczególnym wykorzysta-
niem możliwości systemu swd psp dla potrzeb nowoczesnego doskonalenia. 

Zeszyty Naukowe sgsp 2016, nr 58 (tom 1)/2/2016
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Cel poznawczy opierał się na dążeniu do zdobycia informacji dotyczących 
sposobu realizacji doskonalenia zawodowego w wybranych jednostkach oraz 
informacji na temat specyficznych cech personelu stanowisk kierowania, 
ich uwarunkowań i wewnętrznych zróżnicowań, w zakresie doskonalenia 
zawodowego na zajmowanych stanowiskach. Cel praktyczny natomiast dąży 
do ustalenia przydatności modelu doskonalenia zawodowego personelu sta-
nowisk kierowania komendantów powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. 

Kompleksowe rozpatrywanie problemu rozpoczęto od umiejscowienia 
stanowisk kierowania w Systemu Powiadamiania Ratunkowego, którego 
celem jest zintegrowanie wszystkich podmiotów ratownictwa w jeden system 
mający wspólną sieć łączności, wspólne procedury ratownicze i kompaty-
bilny sprzęt. Opisano stanowiska kierowania w strukturze dysponowania, 
wspomagania i zarządzania działaniami ratowniczymi Państwowej Straży 
Pożarnej. Wskazano również na wymogi kwalifikacyjne do pracy w stano-
wisku kierowania; rolę i odpowiedzialność moralną dyżurnego w procesie 
przyjęcia zgłoszenia oraz procesu dysponowania pierwszych sił i środków jak 
również na psychologię stresu w pracy służby dyżurnej. W ostatnim rozdziale 
opisano model doskonalenia zawodowego personelu stanowisk kierowania. 

Zaproponowany projekt modelu doskonalenia opierał się o metodologię 
Design Thinking polegającą na tworzeniu innowacyjnych produktów i usług 
w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Poprzez 
kolejne etapy działań w niniejszej metodologii tj.: (Empatyzacja, Definiowanie 
problemu, Generowanie pomysłów, Budowanie prototypów, Testowanie) dąży 
się do wygenerowanie oryginalnego rozwiązania i nowatorskich pomysłów. 

Na etapie Empatyzacji dokonano analizy i określenia aktualnego stanu pro-
cesu doskonalenia zawodowego personelu stanowisk kierowania. Kolejne pod-
rozdziały dotyczą m.in.: definiowania problemu w istniejących rozwiązaniach 
kształceniowych; generowania pomysłów dla kierunków zmian i nowych roz-
wiązań; budowania prototypów nowych rozwiązań w zakresie merytorycznym 
modelu doskonalenia zawodowego i metod kształcenia oraz testowania nowych 
rozwiązań. Przypisano również odpowiedzialność za uczenie się; powstał plan 
realizacji zadań; na podstawie schematu włączenia jednostek Państwowej Straży 
Pożarnej w realizację modelu doskonalenia zawodowego dokonano oceny do-
skonalenia w terenie, doskonalenia w siedzibie oraz doskonalenia przez działanie. 

Pracę zakończono podsumowaniem oraz wskazano na wnioski bezpośred-
nie i pośrednie wynikające z pracy.
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asp. inż. Nikodem Balcerzak
promotor: bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. sgsp

„Analiza wpływu temperatury na wartości wskaźników 
tlenowych wytypowanych materiałów poliuretanowych”

Celem pracy było określenie wartości wskaźnika tlenowego oi wybranych 
pianek poliuretanowych, podczas spalania w określonych warunkach badań. 
Spalanie pianek i pomiary wskaźnika tlenowego przeprowadzono w tempe-
raturze pokojowej oraz temperaturze podwyższonej, zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w pn-en iso 4589 ‒2: 2006 i pn-en iso 4589 ‒3: 1999. Badaniu 
poddano 8 pianek poliuretanowych przygotowanych na Politechnice War-
szawskiej. W pracy dokonano analizy wpływu temperatury na wartości 
wskaźników tlenowych niemodyfikowanej i modyfikowanych pianek zawie-
rających dodatki w postaci napełniaczy, takich jak zmielony odpad gumowy, 
Fyrol, Grafit oraz ich mieszaniny. W wyniku przeprowadzonych badań 
stwierdzono, że w podwyższonej temperaturze w każdej z badanych próbek, 
wartość współczynnika tlenowego obniżyła się w porównaniu z badaniami 
w temperaturze pokojowej. Podwyższenie temperatury w atmosferze spalanej 
próbki spowodowało, że badane materiały stały się bardziej łatwozapalne 
od małego płomienia. Stwierdzono również, że wprowadzenie do składu 
pianek, takich antypirenów, jak Grafit, Fyrol, czy mieszaniny tych składni-
ków zmniejsza właściwości palne tych pianek, gdyż ich wskaźnik tlenowy 
(oi) maksymalnie wzrósł o ok. 20%, w stosunku do wartości oi dla pianki 
niemodyfikowanej.
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mł. asp. inż. Radosław Gołąbek
promotor: mł. kpt. dr Tomasz Węsierski

„Badania poprodukcyjnych odpadków pumeksowych 
pod kątem możliwości wykorzystania w działaniach 
ratowniczo ‑gaśniczych jako sorbenty”

Nieustannie rozwijający się przemysł powoduje, że mamy do czynienia z co-
raz to większą liczbą zagrożeń dla człowieka i środowiska. Ich likwidacją oraz 
działaniem na rzecz ograniczenia ich skutków zajmują się służby ratownicze, 
które potrzebują w tym celu skutecznych metod i środków. Do środków tych 
zapewne zaliczamy różnego rodzaju sorbenty, które bardzo często są wyko-
rzystywane w działaniach z zakresu ratownictwa chemiczno -ekologicznego. 
Jednak nie wszystkie materiały sorpcyjne nadają się do każdego z tego typu 
działań, dlatego nieustannie szuka się coraz to nowszych, skuteczniejszych 
i bardziej ekonomicznych sorbentów. 

Praca ta została poświęcona na zbadanie proszku pumeksowego pod ką-
tem wykorzystania tego materiału jako sorbentu w działaniach ratowniczych. 
Częstym czynnikiem decydującym o wyborze sorbentu jest jego chłonność 
maksymalna, dlatego prace tą poświęcono na zbadanie tego właśnie czynnika. 
Badanie opierało się na zmodyfikowanej metodzie Westinghouse’a i wykorzy-
stano do niego 47 sorbatów różniących się właściwościami fizykochemicznymi. 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że chłonność maksy-
malna badanego proszku pumeksowego w porównaniu do standardowych 
sorbentów mineralnych jest znacznie większa. Zaobserwowano wyraźna 
liniową zależność pomiędzy gęstością i teoretyczną chłonnością maksymalną 
w grupie związków organicznych. Dodatkowo widać wyraźną korelację po-
między chłonnością maksymalną a temperaturą wrzenia. Słaba korelacja jest 
również obserwowana w zależności od logarytmu lepkości dynamicznej, ki-
nematycznej oraz momentu dipolowego. Analizując zależności masy sorbatu 
w funkcji czasu skapywania zauważono że dla najbardziej lotnych substancji 
wyraźna staje się prosta obrazująca ubytek masy poprzez parowanie. Jest co 
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cecha charakterystyczna dla wszystkich badanych lotnych rozpuszczalników 
również tych, które cechuje dość duży moment dipolowy i silne oddziały-
wania międzycząsteczkowe (np. metanol). Wynika z tego, iż pochłoniecie 
sorbatu przez sorbent nie zabezpiecza rozlewiska przed parowaniem i nie 
redukuje zagrożenia pożarowego. Badania pozwoliły zaobserwować, że pro-
szek pumeksowy posiada bardzo wysoką chłonność maksymalna względem 
wody, a to bardzo znacznie ogranicza wykorzystanie sorbentu w warunkach 
silnych opadów atmosferycznych. Dodatkowo badania wykazały, że badany 
materiał zostaje rozpuszczony przez stężony kwas siarkowy i zachowuje się 
biernie w stosunku do 30% h2so4 oraz 85% h3po4, co pozwala stwierdzić, 
że sorbent ten nie nadaje się do sorpcji stężonych kwasów utleniających.

asp. sztab. inż. Maciej Skwierawski
promotor: mł. bryg. dr inż. Bernard Król

„Badania skuteczności gaszenia pożarów grupy 
A środkami gaśniczymi na bazie wody”

W ochronie przeciwpożarowej stosowana jest cała gama środków gaśniczych, 
wśród których najpowszechniejszym jest woda. Woda jest znakomitym 
środkiem gaśniczym. Mimo wielu zalet, ma również swoje ograniczenia. 
Dodanie do niej właściwych komponentów i zastosowanie odpowiedniego 
sprzętu, pozwala rozszerzyć możliwości jej zastosowania. W wielu przy-
padkach zmiana własności gaśniczych następuje po dodaniu do wody już 
bardzo niewielkich ilości dodatków. 

Na świecie stosowanych jest wiele testów gaśniczych. Badania skuteczno-
ści gaśniczej przeprowadza się z reguły z wykorzystaniem oceny wizualnej. 
Obecnie brak jest testów gaśniczych, które w jednoznaczny sposób dawałyby 
możliwość porównania skuteczności gaśniczej różnych środków gaśniczych, 
zwłaszcza podczas gaszenia materiałów stałych. 
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Celem pracy była próba opracowania założeń testu gaśniczego dla po-
żarów grupy a, szczególnie materiałów rozdrobnionych. Mógłby on dać 
odpowiedź na pytanie o celowość i opłacalność używania dodatków do wody. 

W pracy opisano konstrukcję autorskiego stanowiska do badań skutecz-
ności gaszenia pożarów grupy a (materiałów drewnopochodnych), zwłaszcza 
rozdrobnionych (wióry, zrębki, trociny). Stanowisko to umożliwia wielokrot-
ne powtarzanie testu przy uzyskaniu zbliżonych wyników dla tych samych 
materiałów i środków gaśniczych, z wykluczeniem tzw. „czynnika ludzkiego”. 
Umożliwia ono pomiar parametrów takich jak temperatura, ubytek masy 
materiału palnego, zużycie środka gaśniczego. 

Po wykonaniu stanowiska przeprowadzono serię badań porównawczych 
z użyciem 3 różnych środków gaśniczych. Wykorzystano roztwory 2 różnych 
środków pianotwórczych (s i afff) i dla porównania wodę bez dodatków. 
Środek pianotwórczy typu s, zalecany jest jako zwilżacz w stężeniu 1 %. Dru-
gim preparatem był środek pianotwórczy typu afff, jako środek najbardziej 
obniżający napięcie powierzchniowe wody (także w stężeniu 1%). Między tymi 
trzema środkami gaśniczymi spodziewano się dostrzec wyraźnych różnic 
w gaszeniu materiału palnego. W pracy zamieszczono i przeanalizowano 
wyniki badań. 

Przeprowadzone testy nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi, czy pod-
czas gaszenia warstw materiałów porowatych, żarzących się należy dodawać 
ww. środki pianotwórcze do wody w celu poprawienia skuteczności gaszenia. 
Wyniki badań i ich analiza ujawniły, że różnice w skuteczności gaśniczej były 
niewielkie.
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asp. sztab. inż. Andrzej Szeliga
promotor: mł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

„Analiza systemu nadzoru i zarządzania pojazdami 
pożarniczymi jednostek psp na przykładzie  
województwa podkarpackiego”

W ochronie przeciwpożarowej stosowana jest cała gama środków gaśniczych, 
wśród których najpowszechniejszym jest woda. Woda jest znakomitym środ-
kiem gaśniczym. Mimo wielu zalet, ma również swoje ograniczenia. Dodanie 
do niej właściwych komponentów i zastosowanie odpowiedniego sprzętu, po-
zwala rozszerzyć możliwości jej zastosowania. W wielu przypadkach zmiana 
własności gaśniczych następuje po dodaniu do wody już bardzo niewielkich 
ilości dodatków. 

Na świecie stosowanych jest wiele testów gaśniczych. Badania skuteczno-
ści gaśniczej przeprowadza się z reguły z wykorzystaniem oceny wizualnej. 
Obecnie brak jest testów gaśniczych, które w jednoznaczny sposób dawałyby 
możliwość porównania skuteczności gaśniczej różnych środków gaśniczych, 
zwłaszcza podczas gaszenia materiałów stałych. 

Celem pracy była próba opracowania założeń testu gaśniczego dla po-
żarów grupy a, szczególnie materiałów rozdrobnionych. Mógłby on dać 
odpowiedź na pytanie o celowość i opłacalność używania dodatków do wody. 

W pracy opisano konstrukcję autorskiego stanowiska do badań skutecz-
ności gaszenia pożarów grupy a (materiałów drewnopochodnych), zwłaszcza 
rozdrobnionych (wióry, zrębki, trociny). Stanowisko to umożliwia wielokrot-
ne powtarzanie testu przy uzyskaniu zbliżonych wyników dla tych samych 
materiałów i środków gaśniczych, z wykluczeniem tzw. „czynnika ludzkiego”. 
Umożliwia ono pomiar parametrów takich jak temperatura, ubytek masy 
materiału palnego, zużycie środka gaśniczego. 

Po wykonaniu stanowiska przeprowadzono serię badań porównaw-
czych z użyciem 3 różnych środków gaśniczych. Wykorzystano roztwory  
2 różnych środków pianotwórczych (s i afff) i dla porównania wodę bez  
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dodatków. Środek pianotwórczy typu s, zalecany jest jako zwilżacz w stęże-
niu 1%. Drugim preparatem był środek pianotwórczy typu afff, jako środek 
najbardziej obniżający napięcie powierzchniowe wody (także w stężeniu 
1%). Między tymi trzema środkami gaśniczymi spodziewano się dostrzec 
wyraźnych różnic w gaszeniu materiału palnego. W pracy zamieszczono 
i przeanalizowano wyniki badań. 

Przeprowadzone testy nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi, czy 
podczas gaszenia warstw materiałów porowatych, żarzących się należy do-
dawać ww. środki pianotwórcze do wody w celu poprawienia skuteczności 
gaszenia. Wyniki badań i ich analiza ujawniły, że różnice w skuteczności 
gaśniczej były niewielkie.



streszczenia prac dyplomowych wyróżnionych na wydziale 
inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, na stacjonarnych 
studiach dla osób cywilnych w roku akademickim 2015/2016

inż. Paula Smyczek
promotor: mł. bryg. dr inż. Renata Kamocka-Bronisz

„Ocena odporności na ogień materiałów konstrukcyjnych 
z powłoką pęczniejącą”

Powłoka pęczniejąca pełni rolę bariery termicznej dla materiałów konstruk-
cyjnych, narażonych na ryzyko pożaru. Pod wpływem działania strumienia 
cieplnego, powłoka jest w stanie rozszerzyć się w znacznym stopniu (np. 5 – 
20 -krotnie). Po wystawieniu na działanie zewnętrznego strumienia ciepła, 
składniki powłoki pęczniejącej wraz ze spoiwem zaczynają puchnąć i tworzyć 
zwęgloną, porowatą warstwę, która zapobiega przeniesieniu się ciepła na spód 
materiału. Konieczne jest uzyskanie informacji na temat temperatury tylnej 
powierzchni podłoża oraz zrozumienie procesu wymiany ciepła, począwszy 
od ekspozycji strumienia ciepła, przez rozszerzoną powłokę, a skończywszy 
na tylnej powierzchni podłoża, której temperatura mierzona jest za pomocą 
termopary. Istotnym parametrem, w odniesieniu do właściwości powłoki 
pęczniejącej jest jej oryginalna grubość. 

Przedmiotem badań było ustalenie jaki wpływ ma powłoka pęczniejąca 
na ochronę przeciwpożarową materiałów konstrukcyjnych, takich jak drewno 
i stal. Badanie polegało na aplikacji, za pomocą pędzla, powłoki ogniochronnej 
na pięciu próbkach stali oraz pięciu próbkach drewna. Na każdej próbce liczba 
warstw powłoki była inna, dlatego też grubość powłoki pęczniejącej mierzona 
jest przez ilość warstw powłoki, nałożonych na powietrznię próbek. Termopara 
została umieszczona na tylnej powierzchni podłoża (w tym przypadku podło-
ża próbek stali i drewna). Następnie powleczona płytka została umieszczona 
w regularnych kalorymetrze stożkowym, który był kalibrowany do uzyskania 
stałego strumienia promieniowania ciepła, wynoszącego 50 kW/m2, mierzo-
nego przez miernik strumienia ciepła, znajdującego się w odległości 2,5 cm 
od dna kalorymetru stożkowego. Natomiast za pomocą kamery ccd został 
dokonany pomiar ekspansji powłoki pęczniejącej w funkcji czasu. Wyniki 
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wskazują, że wraz ze wzrastającą grubością powłoki pęczniejącej, skuteczności 
ochrony przeciwpożarowej podłoża materiału konstrukcyjnego również wzra-
sta. Czas, podczas którego ogrzewa się tylna powierzchnia materiału zostaje 
przedłużony, co skutkuje możliwością wydłużenia się czasu potrzebnego, na 
reakcję w momencie zagrożenia pożarowego. W związku z tym, współczynnik 
ten może być istotny przy przewidywaniu skuteczności powłok pęczniejących 
w rzeczywistych sytuacjach pożarowych.



streszczenia prac dyplomowych wyróżnionych na wydziale 
inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, na stacjonarnych 
studiach ii stopnia w roku akademickim 2015/2016

st. ogn. pchor. mgr inż. Przemysław Adamczuk
promotor: bryg. dr Barbara Ościłowska

„Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozkładu 
termicznego wykładzin dywanowych na bazie włókien 
wełnianych”

Głównym celem pracy było określenie ilościowej oraz jakościowej emisji ga-
zów toksycznych podczas rozkładu termicznego dwóch rodzajów wykładzin 
dywanowych na bazie włókien wełnianych. Badaniu poddano wykładzinę 
dywanową składającą się z włókien wyłącznie wełnianych oraz wykładzinę 
dywanową zawierającą włókna wełniane z dodatkami polipropylenowymi. 
Badania prowadzono na specjalnie przygotowanym stanowisku zlokalizowa-
nym w Zakładzie Badań Przyczyn Pożarów w Szkole Głównej Służby Pożar-
niczej. Wykładziny dywanowe poddano działaniu zewnętrznego strumienia 
ciepła, o dwóch różnych gęstościach mocy promieniowania. 

Praca składa się z części teoretycznej oraz empirycznej (doświadczalnej).
W części teoretycznej pracy przedstawiono ogólne wiadomości o włóknach. 

Scharakteryzowano podział włókien stosowanych w przemyśle włókienni-
czym ze względu na pochodzenie. Opisano włókna wełniane pochodzenia 
zwierzęcego oraz włókna syntetyczne polipropylenowe, stosowane do wyrobu 
wykładzin dywanowych. Zawarto wiadomości dotyczące ich budowy, otrzy-
mywania oraz właściwości fizykochemiczne. Określono podział włókien ze 
względu na ich odporność pod wpływem działania wysokiej temperatury 
w czasie, w różnych warunkach otoczenia. 
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W części teoretycznej zawarto również informacje dotyczące oddziały-
wania promieniowania cieplnego na materiały włókiennicze. Zdefiniowano 
spalanie bezpłomieniowe jak również scharakteryzowano jego przebieg. Opi-
sano mechanizm tlenia oraz przedstawiono tlenie według modelu Moussa, 
ukazujący rozchodzenie fali tlącej, dzielącej się na trzy strefy. Wymieniono 
czynniki wpływające na szybkość tlenia oraz jego temperaturę.

W rozdziałach teoretycznych uwzględniono również charakterystykę 
zagrożeń występujących podczas spalania materiałów włókienniczych. Naj-
ważniejsze czynniki determinujące niebezpieczeństwo ludzi znajdujących 
się w pomieszczeniach objętych pożarem to powstający podczas spalania 
dym, wydzielające się toksyczne produkty spalania, niedobór tlenu, wysoka 
temperatura gazów pożarowych oraz oddziaływanie płomieni. 

Promieniowanie cieplne podczas spalania materiałów włókienniczych ma 
wpływ na organizm człowieka, prowadząc do powstania oparzeń. Zadymienie 
powoduje ograniczenie zasięgu widzialności w pomieszczeniach, doprowadza-
jąc do problemów wiążących się z ewakuacją ludzi z zagrożonych obiektów lub 
pomieszczeń. Obniżenie poziomu tlenu podczas spalania materiałów palnych 
związane jest z pojawieniem się szkodliwych objawów u ludzi, w zależności 
od jego stężenia.

Opisano toksyczne produkty powstające w wyniku spalania bezpłomie-
niowego materiałów włókienniczych, takie jak tlenek węgla, cyjanowodór, 
siarkowodór, tlenek azotu (ii) oraz dwutlenek węgla. Przedstawiono negatywne 
działanie każdego z gazów na organizm człowieka oraz scharakteryzowano 
ich właściwości fizykochemiczne. 

W części empirycznej opisano stanowisko laboratoryjne na którym prze-
prowadzono badania emisji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego 
dwóch rodzajów wykładzin dywanowych. Przyjęto metodykę badań składającą 
się z siedmiu etapów, takich jak: przygotowanie próbek do badań na stano-
wisku laboratoryjnym, zapoznanie się z działaniem stanowiska badawczego, 
przystąpienie do wykonywania badań po uprzednim włączeniu wszystkich 
elementów stanowiska, wykonywanie zapisu stężenia emitowanych gazów tok-
sycznych, zapisywanie otrzymanych wyników na dysku twardym komputera, 
opracowanie wyników badań oraz ich analiza. Badaniu poddano sześć pró-
bek zawierających wykładzinę dywanową składającą się z włókien wyłącznie 
wełnianych oraz sześć próbek wykładziny dywanowej zawierającej włókna 
mieszane ( włókna wełniane z polipropylenowymi). Próbki w dwóch seriach 
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poddawano działaniu zewnętrznego strumienia ciepła. Serie różniły się gęsto-
ścią mocy promieniowania padającego na próbki wynoszącego odpowiednio 
6,5 kW/m2 oraz 10 kW/m2. Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono 
w formie graficznej. Na wykresach zobrazowano przyrost temperatur panu-
jących na powierzchniach poszczególnych próbek oraz masę wydzielających 
się gazów. Analizując otrzymane wyniki porównano temperatury oraz masy 
wydzielających się gazów toksycznych w poszczególnych seriach dla dwóch 
rodzajów wykładziny dywanowej.

W oparciu o analizę opracowano wnioski z których wynika, że dodatek 
włókien syntetycznych do wykładziny dywanowej na bazie włókien wełnianych 
podczas rozkładu termicznego powoduje zmniejszenie emisji tlenku węgla 
oraz tlenku azotu (ii). Pozostałe gazy takie jak siarkowodór i cyjanowodór 
wydzielały się w przybliżonych wartościach. 

st. ogn. pchor. mgr inż. Tomasz Janus
promotor: mł. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz

„Badania i modelowanie pożarów strumieniowych 
propanu w symulowanych warunkach pożarowych”

Zgodnie z tytułem, w pracy zgłębiono temat pożaru strumieniowego propa-
nu oraz wykorzystania modeli matematycznych do modelowania tego typu 
pożarów. 

W części literaturowej zawarto podstawowe informacje o propanie, omó-
wiono jego charakterystykę i właściwości, a także teoretyczne zagadnienie 
zarówno wypływu strumieniowego jak i pożaru strumieniowego. Przedsta-
wiono także przykładowe modele pożaru strumieniowego, tj.: pół -empiryczne, 
obszarowe i integralne.

W pracy głównie skupiono się na modelach pół -empirycznych, a dokładnie 
na modelach o źródle jednopunktowym i modelach o wielu źródłach punk-
towych.
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W kolejnej części pracy dokonano analizy akcji z udziałem lpg, w któ-
rych wystąpił pożar jet fire. Analiza dotyczyła akcji pożaru cysterny w Chrza-
nowie z 26 września 2008 roku, pożaru rurociągu w Jankowie Przygodzkim 
z 14 listopada 2013 roku, Pożaru rafinerii Valero’s w Teksasie w usa z 16 lutego 
2007 r., a także wybuchu butli z lpg w Szczecinie 30 października 2012 r. 

W części badawczej opisano metodykę badawczą i stanowisko badawcze 
oraz system archiwizacji danych. Przeprowadzono badania poligonowe, 
w których spalano propan -butan w postaci pożaru strumieniowego z butli 
11 kg. Badania miały na celu sprawdzenie wysokości płomienia przy danym 
ciśnieniu i danych temperaturach fazy ciekłej i gazowej lpg w środku butli. 

Wykorzystano pół -empiryczne modele jednopunktowe do modelowania 
odległości niebezpiecznych przy przyjętych strumieniach ciepła z poszcze-
gólnych prób badania. Wykorzystano również wzór proponowany przez Kal-
ghatgi’ego do obliczenia wysokości płomienia i porównano wyniki obliczeń 
z faktycznymi wynikami otrzymanymi podczas badania. Obliczone wysokości 
płomienia nieznacznie różniły się od tych faktycznych. 

Na podstawie zdarzenia pożaru cysterny w Chrzanowie, opisanego w części 
literaturowej, wykorzystując modele pół -empiryczne jednopunktowe i wcześniej 
wymieniony wzór obliczono wysokość płomienia i odległości niebezpieczne 
dla przyjętych wartości strumienia cieplnego. Ponadto wykorzystując modele 
o źródłach wielopunktowych dla wcześniej otrzymanych odległości obliczono 
strumień ciepła padający na człowieka o powierzchni 1 m2. Podzielono płomień 
na trzy źródła promieniowania. Biorąc pod uwagę wysokość i odległość w pozio-
mie od źródła promieniowania do powierzchni odbierającej przy pomocy twier-
dzenia Pitagorasa obliczono odległość od poszczególnych źródeł do powierzchni 
odbierającej. Następnie dla tych odległości obliczono wartości strumienia ciepła 
przy uwzględnieniu kąta padania promieniowania. Otrzymane wartości były 
zbliżone do tych, które wcześniej założono. 

Modele o źródłach wielopunktowych pozwalają dokładniej obliczyć stru-
mień ciepła gdyż biorą pod uwagę umiejscowienie źródła promieniowania 
w płomieniu, a także kąt padania promieniowania na powierzchnie odbierającą. 
Można je wykorzystać przy skomplikowanych płomieniach.
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st. ogn. pchor. mgr inż. Łukasz Jędrzejewski
promotor: dr inż. Paweł Sulik

„Analiza rozwiązań z zakresu wentylacji pożarowej 
w aspekcie wentylacji strumieniowej garaży podziemnych”

W pracy analizowano wszelkie możliwe rozwiązania z zakresu wentylacji 
pożarowej, a dokładniej strumieniowej w garażach podziemnych. 

Aby móc wykonać to zadanie, należało omówić po pierwsze wiedzę tech-
niczną i normatywną, jaką posiadamy na ten temat. Następnie przybliżyć za-
gadnienia dotyczące modelowania pożarów, a następnie istotnie wykorzystać 
programy wykorzystujące obliczeniową mechanikę płynów cfd do weryfikacji 
przyjętego projektu. Na koniec należało przybliżyć zagadnienia odbiorów 
z ciepłym dymem jakim zostają coraz częściej poddawane instalacje wenty-
lacji pożarowej.

Praca rozpoczyna się wstępem w którym przytoczone są statystyki wpływu 
pożarów na śmiertelność ludzi w Polsce. Opisany jest również tzw. współczynnik 
zgonów spowodowanych bezpośrednim działaniem ognia oraz toksycznych 
produktów spalania. Następnie czytelnik zostaje uświadomiony co do istoty 
oraz znaczeniu wentylacji pożarowej, względnie strumieniowej. Jej znaczenia 
na bezpieczeństwo pożarowe budynków, a jednocześnie jego użytkowników.

Pracę kończy interpretacja otrzymanych wyników oraz analiza stanu wie-
dzy dotyczącej wentylacji pożarowej garaży podziemnych. Wnioski końcowe 
zostały sformułowane w oparciu o te podsumowania ale nie tylko. Motywem 
przewodnim wniosków są tzw. trzy filary. Filar pierwszy to wiedza techniczna 
jaka jest dostępna na temat naszego zagadnienia. Kolejny to symulacje wyko-
rzystujące obliczeniową mechanikę płynów cfd, wykonane w programie fds 
oraz nakładce PyroSim. Trzeci i ostatni filar to próby odbiorowe. 
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st. ogn. pchor. mgr inż. Michał Mazur
promotor: bryg. dr inż. Ireneusz Naworol

„Ocena parametrów przepływowych wybranych  
wytwornic pianowych”

Celem pracy było określenie wpływu zasilania na parametry przepływowe 
wybranych wytwornic pianowych przez praktyczną ocenę tych parametrów, 
mające służyć poprawie skuteczności działań gaśniczych prowadzonych 
z ich wykorzystaniem. 

Praca składa się z części teoretycznej, w której krótko przedstawiono cha-
rakterystykę środka gaśniczego, którym są piany oraz dokonano ich podziału 
z uwzględnieniem sprzętu służącego do ich wytwarzania. Następnie sku-
piono się na szczegółowym opisaniu zasady działania i budowy wytwornic 
pianowych oraz wszystkich jej elementów konstrukcyjnych. Przedstawiono 
proces powstawania piany w wytwornicy. Na końcu rozdziału omówione 
zostały aktualne wymagania wynikające z polskich przepisów odnośnie 
budowy i parametrów nowych wytwornic.

W drugiej części przedstawiono sposób przeprowadzenia badań, po-
cząwszy od metod badawczych, jakimi były obserwacje i doświadczenia 
laboratoryjne. Następnie opisano stanowisko badawcze, użyte przyrządy 
pomiarowe oraz przebieg badań. Zaprezentowano pod kątem technicznym 
przebadane urządzenia, którymi były wytwornice pianowe: pohorje Q13, 
Q15, Q30 oraz dwie wytwornice firmy kzwm typu wp 2 ‒75 i wp 2 ‒150. 
Podczas przeprowadzanych badań mierzone były wartości wydajności, ci-
śnienia, prędkości przepływu powietrza oraz zasięg rzutu strumienia. Wy-
niki przeprowadzonych doświadczeń przedstawione zostały w zbiorczych 
tabelach oddzielnie dla każdej wytwornicy oraz zebrane razem na wykresach 
w celu ich porównania. Ostatni rozdział opracowania poświęcono analizę 
uzyskanych podczas badań wyników. Zawarto w nim analizę porównawczą 
charakterystyk wydajności, liczby spienienia i zasięgu wytwornic uzyskanych 
w laboratorium w odniesieniu do wartości podawanych przez producenta 
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oraz wymaganych przez normy. Następnie dokonano analizy zakresu stoso-
walności badanych wytwornic. Pracę kończą wnioski, w których uwzględ-
niono zależność parametrów pracy wytwornic od ciśnienia zasilania oraz 
obecną sytuację prawną w zakresie wymagań.

st. ogn. pchor. mgr inż. Ewelina Płacheta
promotor: bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. sgsp

„Analiza właściwości palnych wybranych  
materiałów poliuretanowych”

Pianki poliuretanowe posiadają szeroki zakres stosowania w wielu gałęziach 
przemysłu, m.in. meblowym, motoryzacyjnym oraz budowlanym, w rezul-
tacie wzrasta również ilość stawianych wobec nich wymagań. Jednym z nich 
jest obniżenie palności pianek, co wymaga wprowadzenia wielokierunko-
wych rozwiązań zarówno na poziomie projektowania struktury chemicznej, 
jak i stosowania napełniaczy oraz antypirenów. W pracy przedstawiono 
kilka przykładowych rozwiązań mających na celu obniżyć palność pianek 
poliuretanowych. Analizowano wpływ struktury związków fosforoorganicz-
nych oraz wartościowości fosforu na palność. W części literaturowej zawarto 
wyniki badań eksperymentalnych dla antypirenów fosforanowych i orga-
nicznie modyfikowanego montmorylonitu; struktury powłok chitozanu oraz 
pochodnych fosforanowych amin (powłoki LbL), fosforanu trikrezylu (tcp), 
związku fosforowo – azotowego dopo – ba, a także pianek serii st. Dzięki 
tej analizie można było określić najbardziej optymalny skład antypirenów 
pozwalający najskuteczniej zmniejszyć palność pianek poliuretanowych, 
a także ocenić występowanie niekorzystnych efektów ubocznych takich jak 
np. ilość wydzielanego dymu.
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st. ogn. pchor. mgr inż. Rafał Smyk
promotor: st. kpt. dr inż. Norbert Tuśnio

„Analiza zagrożenia pożarowego związanego  
ze spalaniem drewna używanego do produkcji mebli 
z wykorzystaniem symulacji komputerowej”

Celem pracy było określenie stopnia zagrożenia pożarowego przy spalaniu 
drewna używanego do produkcji mebli. Zbadano, czy spalające się materiały 
drewnopochodne stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi przebywa-
jących w pomieszczeniach. Obliczono dopuszczalny czas bezpiecznej ewa-
kuacji za pomocą symulacji komputerowej i porównano go z wymaganym 
czasem bezpiecznej ewakuacji. W tym celu wykonano:

• badanie szybkości wydzielania ciepła i innych parametrów palności 
próbek płyty wiórowej za pomocą kalorymetru stożkowego wg iso 5660,

• symulację komputerową za pomocą programu służącego do modelo-
wania komputerowego cfast,

• obliczenia dopuszczalnego i wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji.
Wykonanie powyższych celów umożliwiło otrzymanie wyników, na pod-

stawie których wyciągnięto wnioski dotyczące wpływu czynników zagraża-
jących życiu i zdrowiu ludzi, takich jak:

• temperatura warstwy gorącej,
• położenie warstwy gorącej,
• zasięg widzialności,
• temperatura gazów w wybranym punkcie,
• stężenie tlenku węgla.
Praca składa się z części teoretycznej, w której dokonano przeglądu literatury 

z zakresu pracy oraz części badawczej. Część teoretyczna zawiera informacje o:
• właściwościach fizyko -chemicznych i mechanicznych drewna,
• czynnikach zagrażających życiu i zdrowiu ludzi w czasie trwania po-

żaru i ewakuacji,
• metodach obliczania wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji,



Streszczenia prac dyplomowych… 197

• zagadnieniach dotyczących modelowania komputerowego,
• metodach wyznaczania szybkości spalania i innych parametrów palności.
W części badawczej zawarto:

• charakterystykę metody badawczej za pomocą kalorymetru stożkowego, 
opis próbek oraz procedurę prowadzenia badań,

• przyjęty do badań model pożaru w układzie pomieszczeń,
• obliczenia czasu bezpiecznej ewakuacji.

st. ogn. pchor. mgr inż. Mateusz Trestka
promotor: mł. kpt. dr Tomasz Węsierski

„Badania użyteczności oraz ograniczeń spektrometrów 
Ramana podczas detekcji substancji niebezpiecznych”

Zgodnie z tytułem, w pracy wykazano ograniczenia spektrometrów Ramana 
dla rozróżniania substancji niebezpiecznych podczas zdarzeń o charakterze 
chemicznym. W celu określenia ograniczeń zbadano:

• wykrywalność substancji chemicznych znajdujących się w bazach bada-
nych urządzeń, 

• zakres opisu, błędów, przydatności bazy danych widm urządzeń,
• wpływ liczby składników na odczyt
W pracy opisano badanie odczytów pozyskanych dwoma analizatorami 

ramanowskimi, tj.: Thermo Scientific AhuraFD – urządzenia powszechnie 
stosowanego przez sgr Chem -Eko oraz urządzenia Serstech 100 Indicator, 
które nie ma takiego zastosowania. 

Wykonanie powyższych celów umożliwiło otrzymanie wyników, na pod-
stawie których wyciągnięto wnioski. Dokonano oceny możliwości zastosowa-
nia urządzeń działających w oparciu o tę technikę spektroskopową w analizie 
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jakościowej jednorodnych substancji chemicznych jak również ich mieszanin. 
Jednoznaczność i poprawność wskazań oraz czas przeprowadzanego pomiaru 
to kwestie kluczowe podczas zdarzeń ratowniczych z udziałem substancji 
niebezpiecznych. Przeprowadzone pomiary pozwoliły również na porówna-
nie ergonomii użytkowania wyżej wymienionych urządzeń przez strażaków 
w czasie prowadzenia działań ratowniczych.

W pracy podano wnioski i uwagi, mogące mieć ewentualny wpływ na 
rozpatrzenie przydatności zastosowania bądź jego braku, urządzenia ser-
stech 100 Indicator w działaniach o charakterze chemicznym podejmowa-
nych przez psp.



streszczenia prac dyplomowych wyróżnionych na wydziale 
inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, na niestacjonarnych 
studiach ii stopnia w roku akademickim 2015/2016

mł. kpt. mgr inż. Kamil Mikowicz
promotor: bryg. dr inż. Mirosław Sobolewski

„Badanie wpływu hydrofobizacji sorbentów  
na ich zdolność do wchłaniania oleju napędowego 
w obecności wody”

Celem pracy było zbadanie, jaki wpływ na zdolność do wchłaniania oleju 
napędowego w obecności wody ma hydrofobizacja sorbentów. W pracy pod-
jęto próbę modyfikacji sorbentów uniwersalnych (Compact, Imperial, Absol) 
oraz trocin bukowych. Ponadto, do celów porównawczych, dokonano badania 
zdolności sorpcyjnej sorbentów selektywnych Duck oraz Non -aqua. Założe-
niem, które postawiono opracowywanym modyfikacjom, była ich prostota, 
szybkość wykonania i skuteczność. 

Praca składa się z części literaturowej oraz doświadczalnej. 
W części literaturowej przedstawiono informacje dotyczące sorbentów 

i olejów napędowych, a także przeprowadzono analizę ankiet strażaków oraz 
statystyk prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną. W części tej zapre-
zentowany został podział sorbentów, m.in. ze względu na ich pochodzenie, 
zastosowanie czy sorbowane medium. Przedstawiona została również charak-
terystyka sorbentów poszczególnych grup, a także szczegółowo omówiono zja-
wisko sorpcji oraz zwilżania. Podsumowaniem informacji dotyczących sorben-
tów w tej części pracy jest przedstawienie wymagań techniczno -użytkowych, 
zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z 27 kwietnia 2010r.

Część doświadczalna, to m.in. przedstawienie charakterystyki użytych pod-
czas badań sorbentów oraz środków służących do ich modyfikacji. Na potrzeby 
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badań zdecydowano się wykorzystać sorbenty: Compact, Imperial, Absol, Duck, 
Non -aqua oraz trociny bukowe. Jako substancje, służące do modyfikacji ww. 
sorbentów użyto preparatu do impregnacji obuwia i odzieży Quechua Novadry, 
preparatu do impregnacji kamienia naturalnego feda oraz stearynianu ma-
gnezowego i stearynianu cynkowego. 

W części doświadczalnej zaprezentowano także zastosowaną metodę ba-
dawczą oraz metody hydrofobizacji sorbentów. Badanie praktycznej zdolności 
sorpcyjnej polega na umieszczeniu na szalce Petriego cieczy w ilości od 20 do 50 
cm3. Następnie do szalki stopniowo wprowadza się sorbent, jednocześnie mie-
szając go z cieczą do osiągnięcia pełnego nasycenia. Stosunek masy pochłoniętej 
cieczy do masy sorbentu, służy w dalszej kolejności do obliczenia zdolności sorp-
cyjnej. Sposób przeprowadzenia powyższego badania jest zbliżony do realnie 
prowadzonych działań ratowniczych, jednakże w znacznie mniejszej skali. 58 

Do procesu modyfikacji sorbentów na potrzeby pracy zastosowano cztery 
substancje o właściwościach hydrofobowych. W pierwszej kolejności modyfi-
kacjom poddano sorbent Compact oraz trociny bukowe. Na ich powierzchnię 
równomiernie rozpylono preparat do impregnacji obuwia i odzieży, w ilości 
4% masy sorbentu. Tak przygotowane sorbenty, po okresie 24 godzin, poddano 
ponownemu badaniu zdolności sorpcyjnej. Następnie do modyfikacji sorben-
tów Compact, Imperial, Absol oraz trocin bukowych zastosowano preparat 
do impregnacji kamienia naturalnego. Przebieg modyfikacji i dalszych badań 
wyglądał tak, jak w przypadku środka do impregnacji obuwia i odzieży. Mo-
dyfikacje kolejnych sorbentów (Compact i trociny bukowe) przeprowadzono 
poprzez zmieszanie ich ze stearynianem magnezowym oraz stearynianem 
cynkowym. Na rozprowadzony na płaskiej powierzchni sorbent równomiernie 
naniesiono stearynian. Następnie całość przesypano do pojemnika, w którym 
mieszano sorbent przez okres pięciu minut. Do dalszych badań przygotowano 
sorbenty z dodatkiem stearynianów w proporcji 1%, 2% oraz 4% masy sorbentu. 

Spośród wszystkich substancji zastosowanych do modyfikacji sorbentów 
największą różnicę chłonności wody w stosunku do sorbentów niemodyfiko-
wanych, uzyskano w przypadku stearynianów cynku oraz magnezu. Opisane 
różnice sięgają 18% w przypadku sorbentu Compact oraz trocin bukowych. 
Wpływ stearynianów jednocześnie nie spowodował zmiany chłonności czy-
stego oleju napędowego. Zmniejszona chłonność oleju napędowego w mie-
szaninie wodno -olejowej spowodowana jest założeniem metody badawczej 
(sorbent wchłonąć musi całą objętość cieczy – w tym wodę której chłonność 
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zmalała). Podczas badania chłonności oleju w mieszaninie wodno -olejowej 
zauważono, że zmodyfikowane stearynianami sorbenty w pierwszej kolejności 
chłoną głównie olej napędowy, pozostawiając wodę na dnie szalki Petriego. 
Podkreślić należy również sposób modyfikacji stearynianami. Metoda, którą 
zastosowano jest znacznie łatwiejsza niż w przypadku impregnatów do obu-
wia i kamienia naturalnego. Proces przebiega szybko, jest nieskomplikowany 
i możliwy do wykonania z warunkach każdej jednostki ratowniczo -gaśniczej. 

Wyniki uzyskane dla preparatów do impregnacji obuwia i kamienia są 
zbliżone dla sorbentów modyfikowanych i niemodyfikowanych. Wykazano 
dużą różnicę w chłonności wody pomiędzy trocinami zmodyfikowanymi 
i niemodyfikowanymi (~23%), która jednak nie przenosi się na chłonność 
oleju w mieszaninie wodnoolejowej (różnica 1,86%). Podobne rezultaty uzy-
skano w przypadku sorbentu Compact zmodyfikowanego tym preparatem 
(różnica 1,45%). 

Na podstawie przedstawionych wyników sformułowano wnioski. Wska-
zuje się niekorzystny wpływ obecności wody na chłonność oleju napędowego 
w mieszaninie wodno -olejowej. Ponadto stwierdzono, że zbadana zdolność 
sorpcyjna sorbentów niemodyfikowanych jest zbliżona do danych deklarowa-
nych przez producentów, co potwierdza dokładność metody badawczej i po-
prawność jej realizacji. Wskazano, że nieznaczne różnice spowodowane mogły 
być jedynie rozbieżnością podczas interpretacji stopnia nasycenia sorbentu. 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań zaleca się stosowa-
nie stearynianów magnezu i cynku, jako dodatków do niehydrofobowych 
sorbentów uniwersalnych podczas działań, w których sorbenty pochłaniać 
mogą wodę. Poza omówionymi wynikami, za stosowaniem jako środki mo-
dyfikujące sorbenty stearynianów przemawia również ich cena. Oszacowano, 
że jednostkowa cena za kilogram sorbentu uniwersalnego po zastosowaniu 
modyfikacji wzrosnąć może w przedziale od 10% do 20%. 

Ponadto odradza się stosowania do modyfikacji sorbentów oraz do dalszych 
badań impregnatów do odzieży, obuwia itp. Stosowanie okazuje się w praktyce 
małe efektywne i znacząco podnoszące koszty zmodyfikowanego sorbentu. 

Zalecenia przedstawione w pracy dotyczą również przeprowadzenia 
szeregu dalszych eksperymentów mających na celu zbadanie szerszej skali 
proporcji stosowanych dodatków oraz działania pozostałych soli kwasu ste-
arynowego. Na ich podstawie sugeruje się opracowanie jednolitej procedury 
hydrofobizacji sorbentów uniwersalnych.




