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Nowoczesne narzędzia i sprzęt wykorzystywane  
do poszukiwań osób zaginionych

Streszczenie
W artykule przedstawiono obecnie stosowane oraz testowane techniki, a także 

urządzenia lub pojazdy mające znaczący wpływ na szybkość, komfort pracy oraz 
skuteczność działań poszukiwawczo -ratowniczych prowadzonych przez wyspecjalizo-
wane służby. Oprócz ogólnie znanych metod poszukiwawczych oraz sprzętu, takiego 
jak samochody terenowe czy quady, powszechnie używanego w tego typu operacjach, 
zaprezentowano rozwiązania wykorzystywane przez ratowników innych państw 
(bezzałogowe systemy latające) lub całkowicie nowatorskie (wszędołazy elektryczne).

Słowa kluczowe: poszukiwanie osób zaginionych, metody poszukiwawcze, drony, 
termowizja, pojazdy elektryczne

Modern Tools and Equipment  
Used to Search for Missing Persons

Abstract
The article presents the currently used and tested techniques and equipment or 

vehicles having a significant impact on the time, comfort and efficiency of search and 
rescue operations conducted by specialized services. Additionally it has shown the 
well known methods of searching for missing persons as well as the equipment such 
as 4×4 cars and quads, commonly used in this type of operations, and the solutions 
used by rescuers from other countries (Unmanned Aerial Systems), or completely 
inventive ones(electrical vehicles).

Keywords: searching for missing persons, search and rescue methods, drones, 
thermography, electric vehicles
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Wstęp

W celu doprecyzowania, czym w pojęciu służb wchodzących w skład Kra-
jowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego (KSRG) jest „zaginięcie osoby”, 
przedstawiono definicję z dokumentu wydanego przez Komendę Główną 
Państwowej Straży Pożarnej „Zasady organizacji działań poszukiwawczo-

-ratowniczych w KSRG”:
Ilekroć jest mowa o zaginięciu osoby – należy przez to rozumieć sytuację, 

w której występuje wysokie prawdopodobieństwo, że w wyniku niekorzyst-
nych zdarzeń osoba (lub kilka osób) utraciła zdolność określenia swojego 
położenia, nie ma możliwości kontaktu z innymi osobami, a sytuacja, w któ-
rej się znajduje, może spowodować nagłe zagrożenie życia lub zdrowia [1].

W zakres obowiązków podmiotów KSRG i jednostek związanych po-
rozumieniem (np. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) wchodzą 
poszukiwania osób zaginionych (w części przypadków realizowane jako 
pomoc Policji). Skala problemu i zjawiska niepokojąco rośnie. Jak wskazu-
ją dane pochodzące ze statystyk policyjnych [2], liczba zarejestrowanych 
zdarzeń na przestrzeni 18 lat wzrosła od 1997 roku, kiedy zgłoszono 12 631 
przypadków, do 20 845 w roku 2014 (rys. 1).

Rys. 1. Zmiana liczby osób poszukiwanych w latach 1997‒2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk Policji
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Z przedstawionych statystyk wynika, że w latach 2010‒2015 następował 
wzrost liczby zdarzeń średnio o 10% rok do roku. Nie ma jednego modelu 
zaginięcia, choć można wyróżnić kilka podstawowych ich rodzajów, w za-
leżności od kategorii wiekowej. Sytuacje, w których najczęściej biorą udział 
ratownicy KSRG to przypadkowe zaginięcia dzieci i osób starszych. Obszarami 
poszukiwań są głównie rozległe kompleksy leśne oraz tereny słabo zaludnione 
lub trudnodostępne. Czas jest najbardziej istotnym czynnikiem w działaniach 
poszukiwawczo -ratowniczych, szczególnie w okresie zimowym. Stres, dezo-
rientacja, często niewłaściwe ubranie mogą być przyczynami bardzo poważ-
nych konsekwencji zdrowotnych, a nawet zagrażać życiu osoby zaginionej.

Dlatego, aby usprawnić i zoptymalizować proces poszukiwań, wymagane 
jest wprowadzenie coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań, narzędzi i taktyki 
z ich zastosowaniem.

Zaawansowane metody poszukiwania z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii, takich jak: systemy GIS (System Informacji Geograficznej, ang. 
Geographic Information System), łączności i pozycjonowania ratowników, 
termowizja, nowoczesne pojazdy terenowe czy bezzałogowe aparaty latające, 
zdecydowanie zwiększają szanse na skuteczne przeprowadzenie akcji ra-
towniczej. Właściwe i efektywne poszukiwania można prowadzić poprzez 
dokładne planowanie działań i maksymalne wykorzystanie dostępnych sił 
i środków. Modelowanie przemieszczania się ludzi zaginionych po danym 
terenie prowadzi się z wykorzystaniem następujących parametrów [3]:

• odległość od punktu początkowego (IPP – ang. Initial Planning Point),
• zmianę pozycji od punktu początkowego,
• mobilność,
• kąt dyspersji,
• lokalizację,
• odejście od trasy,
• scenariusze poszukiwawcze.

Określenie obszaru poszukiwań (rys. 2), dającego bardzo wysokie praw-
dopodobieństwo (do 95%) odnalezienia osoby zaginionej wyznacza się przez 
odwzorowanie na mapie okręgu utworzonego na podstawie modeli matema-
tycznych. Założony okrąg poszukiwań jest referencyjny i nie stanowi osta-
tecznych granic poszukiwania. Może być zawężony na podstawie informacji 
o przeszkodach terenowych znajdujących się w strefie działań i każdorazowo 
powinien być dopasowany do indywidualnych akcji [3].
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Rys. 2. Całkowity obszar poszukiwań jako okrąg o prawdopodobieństwie  
odnalezienia zaginionego na poziomie 95%
Źródło: www.gopr -podhale.pl/o -nas/taktyka -poszukiwan

Globalnym elementem wspierającym grupy poszukiwawczo -ratownicze 
w terenach górskich jest otwarta, międzynarodowa baza danych ISRID (In-
ternational Search & Rescue Incident Database) utworzona 2002 roku. Jej 
głównymi założeniami są:

• wskazanie najbardziej prawdopodobnego obszaru, w którym może znaj-
dować się poszukiwana osoba na podstawie modeli statystycznych bazu-
jących na wcześniejszych przypadkach,

• przewidywanie prawdopodobnego okresu przetrwania zaginionej osoby 
w określonych warunkach atmosferycznych i terenowych.
Na podstawie tych danych można określić siły i środki niezbędne do 

zamknięcia akcji ratowniczej w przyjętych ramach czasowych. Poszukiwania 
prowadzone przez grupy specjalistyczne niewyposażone w najnowocze-
śniejszy sprzęt, tylko ze wsparciem psów ratowniczych, mogą przekroczyć 
założone parametry gwarantujące odnalezienie osoby w dobrym stanie 
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zdrowia (zielony lub żółty kolor w systemie START – ang. Simple Triage 
and Rapid Treatment, stosowanym przez służby ratownicze).

W niniejszym opracowaniu przybliżono trzy wybrane narzędzia po-
prawiające efektywność i zmniejszające obciążenie ratowników podczas 
prowadzonych działań poszukiwawczo -ratowniczych.

1. System Informacji Geograficznej  
   (ang. Geographic Information System, GIS)

Zarządzanie poszukiwaniami może być znacznie ułatwione dzięki utworze-
niu precyzyjnych map cyfrowych, które uwzględniają wszelkie przeszkody 
terenowe oraz lokalizacje dostępnych sił i środków. Użycie wyżej wymie-
nionej bazy danych o zachowaniach osób zaginionych ISRID, zsynchroni-
zowanej z mapami przyspiesza podejmowanie właściwych decyzji. Istotna 
jest również znajomość lokalnych warunków topograficznych i pogodowych, 
którą posiadają profesjonalni ratownicy z danego regionu.

Nowocześnie wyposażone stanowiska dowodzenia, zarówno stacjo-
narne, jak i mobilne pozwalają obsługiwać dane pochodzące z modułów 
komunikacyjnych opartych na systemie GPS (system nawigacji satelitarnej, 
ang. Global Positioning System) i przekazywać je z bazy i do bazy danych 
stanowiącej podstawę systemu GIS. Poszczególne elementy są wizualizowa-
ne w systemie z precyzyjną identyfikacją ich typu poprzez weryfikację ID 
urządzenia jak i jego aktualnej pozycji. Na mapie wyświetlana jest pozycja 
ratowników ustalona na podstawie sygnału przesłanego z radiotelefonów 
z wbudowanym odbiornikiem GPS, urządzeń PDA (ang. Personal Digital 
Assistant) czy urządzeń typu webtrack [4]. Schemat działania tego systemu 
przedstawiono na rys. 3.

System Informacji Geograficznej wykorzystywany przez goprowców 
Grupy Podhalańskiej umożliwia wizualizację rejonów poszukiwań oraz 
tras, po których mają przemieszczać się ratownicy. Koordynacja działań 
przez kierującego akcją jest ułatwiona poprzez pełne i precyzyjne dane 
lokalizacji poszczególnych zespołów lub osób wyposażonych w urządzenia 
GPS. Możliwa jest również wsteczna analiza miejsc pobytu grup poszu-
kiwawczych, co umożliwia oznaczenie obszarów jako sprawdzonych. To 
przyspiesza prowadzenie akcji oraz zapobiega zbędnemu, wielokrotnemu 
przeszukiwaniu tych samych terenów.
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Rys. 3. Integracja urządzeń radiowych na przykładzie rozwiązań GOPR – Grupy 
Podhalańskiej
Źródło: SIWZ w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanych systemów informa-
tycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce” (2007‒2013)

Centrum kierowania operacją poszukiwawczą w zależności od potrzeb 
może być zlokalizowane w obiektach stacjonarnych, jak i na stanowiskach 
mobilnych posiadających niezbędne wyposażenie i systemy łączności.

Również psy ratownicze, wspomagające poszukiwania w terenie trud-
no lub niedostępnym dla człowieka, posiadają obroże telemetryczne, aby 
ratownicy mieli możliwość ich lokalizacji poprzez aplikacje zainstalowane 
na urządzeniach mobilnych.

Określenie pozycji ratowników umożliwia włączenie kolejnego elementu 
wykorzystywanego w poszukiwaniach, jakim są bezzałogowe systemy po-
wietrzne, wyposażone w różnego typu kamery (zarówno światła widzial-
nego, jak i termowizyjne), a także inne niezbędne w niektórych sytuacjach 
wyposażenie.

2. Bezzałogowe systemy powietrzne wyposażone  
    w detektory

Prekursorami i propagatorami wykorzystania bezzałogowych systemów 
powietrznych w działaniach poszukiwawczo -ratowniczych są osoby zaan-
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gażowane w projekt Black Channel Project w Stanach Zjednoczonych. Jedną 
z wiodących postaci i autorytetem na skalę światową w dziedzinie ratownic-
twa wspieranego przez bezzałogowce jest Romeo Durscher – dyrektor działu 
szkoleń firmy DJI – jednego z czołowych producentów platform, takich jak 
Phantom i Inspire [5].

Rys. 4. Działania zespołu w projekcie Black Channel Project w USA
Źródło: www.facebook.com/BlackChannelProject 

Z analiz uczestników projektu Black Channel Project przeprowadzanych 
nad fazami procesu działań poszukiwawczo -ratowniczych wynika, że odna-
lezienie poszkodowanego w trudnym terenie jest tylko pierwszą i najłatwiej-
szą częścią tego zadania. Kolejną funkcjonalnością, jaką mają odpowiednio 
skonfigurowane BSP (bezzałogowe systemy powietrzne – rys. 5), jest trans-
misja obrazów i przekazywanie współrzędnych GPS do innych ratowników 
i dowódców w ramach koordynacji działań ratowniczych. Może również 
służyć do dostarczania niewielkich, lekkich pakietów artykułów pierwszej 
potrzeby do poszkodowanego (woda, pożywienie, leki, środki łączności) lub 
nadawania sygnału nawigacyjnego i działać jako radiolatarnia do nakiero-
wania ratowników we właściwe miejsce.



14 Norbert Tuśnio, Paweł Wolny

Rys. 5. Przykładowy zestaw na platformie DJI Inspire 1 wyposażony w kamerę 
termowizyjną Zenmuse XT, kamerę światła widzialnego Zenmuse X3 4K oraz 
akcesoria i oprogramowanie umożliwiające natychmiastowy transfer obrazu  
do centrum kierowania akcją
Źródło: www.flir.eu/suas/content/?id=74946

Testy systemu oraz praktyka operacyjna działań ratowniczych dowodzi, 
że odpowiednio wyposażone BSP umożliwia zlokalizowanie zaginionej 
osoby w strefie o powierzchni jednego kilometra kwadratowego w czasie 
ok. 20 minut, co jest wynikiem ponad pięć razy lepszym niż w przypadku 
tradycyjnych metod poszukiwawczych. Na rys. 6 pokazano widok z kamery 
termowizyjnej, jaki w czasie rzeczywistym przekazywany jest do centrum 
dowodzenia. Takiej jakości obraz, łącznie z danymi lokalizacji pochodzący-
mi z systemu GPS, jest dostarczany niezależnie od warunków pogodowych 
oraz pory dnia.

Jest to jednak urządzenie, którego wykorzystanie podlega znacznym 
ograniczeniom. Podobnie jak inne statki powietrzne, takie jak np. śmigłowce 
ratownicze, nie może być wykorzystywane w trudnych warunkach pogo-
dowych (duża prędkość wiatru, wyładowania atmosferyczne, burze magne-
tyczne). Stanowi ono jednak cenny element wyposażenia, który powinien 
znajdować się na stanie jednostek poszukiwawczo -ratowniczych oraz grup 
ratownictwa specjalistycznego. Koordynacja działań ratowniczych, ogra-
niczenie obszaru poszukiwań w celu poprawy efektywności oraz skrócenie 
czasu lokalizacji poszkodowanego stanowią tylko część elementów akcji 
poszukiwawczo -ratowniczej.
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Rys. 6. Widok z kamery termowizyjnej – lokalizacja osób zaginionych
Źródło: www.flir.eu/suas/content/?id=74946

3. Pojazdy lądowe stosowane  
    w działaniach poszukiwawczo -ratowniczych

Niezbędnym elementem wyposażenia ułatwiającym dotarcie do osób 
zaginionych i bezpieczną ich ewakuację są wszelkiego rodzaju pojazdy 
mechaniczne o różnych typach napędu wyposażone w koła lub gąsienice. 
Także w tym obszarze pojawiają się nowoczesne konstrukcje wspierające 
ratowników w aspekcie prowadzonej operacji. Ewakuacji można dokonać 
drogą powietrzną przy użyciu śmigłowców ratowniczych, ale jak już nad-
mieniono, trudne warunki atmosferyczne, wysoki koszt użycia, brak miejsca 
do lądowania lub bezpiecznego podjęcia poszkodowanego oraz niewielka 
liczba tego typu sprzętu zmusza do poszukiwań rozwiązań znacznie tańszych 
i bardziej odpornych na niesprzyjającą pogodę oraz trudne warunki terenowe.

Do takich akcesoriów należą pojazdy kołowe lub kołowo -gąsienicowe, 
takie jak samochody terenowe, quady, wszędołazy czy amfibie (rys. 7).
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Rys. 7. Przykłady pojazdów lądowych przystosowanych do jazdy w trudnym tere-
nie (u góry po lewej quad na przyczepce ciągnionej przez samochód Land Rover 
Defender 110, na górze po prawej wszędołaz Swincar, na dole amfibia ARGO 8×8 
w wersji gąsienicowej i kołowej)
Źródło: fot. G. Fortuna, P. Wolny, www.intervent.pl

4. Taktyki działań poszukiwawczo -ratowniczych

W działaniach poszukiwawczych najpopularniejsze w Polsce są dwie metody 
wypracowane przez doświadczonych praktyków z Podhalańskiej Grupy 
GOPR: metoda poszukiwawcza zwana „szybka trójka” [3] oraz SPD – Sys-
tematycznego Przeszukania Dróg [6].

Taktyka poszukiwawcza „szybka trójka” (rys. 8) została wdrożona przez 
goprowców z Podhala w 2002 roku. Weryfikacja terenu prowadzona jest 
w trzyosobowych zespołach, gdzie jeden z ratowników ma na wyposażeniu 
urządzenie z odbiornikiem GPS. Atutem tego rozwiązania jest duża autono-
mia pojedynczych grup. Ponieważ nie ma narzuconej odgórnie trasy przy pla-
nowaniu akcji zespoły, mogą funkcjonować w zależności od zastanej sytuacji 



i podejmować działania, korzystając z nabytego doświadczenia, z uwzględ-
nieniem warunków atmosferycznych oraz napływających informacji o bie-
żącej sytuacji. Dodatkowo rozwiązanie gwarantuje swobodną komunikację, 
a także porównywalne pod względem stopnia trudności warunki terenowe 
dla każdego z trójki, co zapewnia równomierność poszukiwań. Udowodniona 
praktyczna skuteczność „szybkiej trójki” przyniosła jej popularność nie tylko 
wśród ratowników górskich, ale została też zaimplementowana przez inne 
grupy poszukiwawczo -ratownicze.

Rys. 8. Metoda poszukiwawcza „szybka trójka” opracowana przez Grupę Podhalańską
Źródło: www.gopr -podhale.pl/o -nas/taktyka -poszukiwan 

W klasycznych metodach poszukiwawczych wykorzystywane są: psy tro-
piące, patrole piesze, zespoły pracujące z powietrza, tropiciele i obserwatorzy 
oraz patrole zmotoryzowane – quady lub samochody terenowe. Ewidentną 
zaletą poszukiwań przy użyciu pojazdów jest efektywność czasowa, szybkość 
przemieszczania, możliwość przewożenia zaawansowanego sprzętu ratow-
niczego oraz natychmiastowej ewakuacji poszkodowanego.

Stosowanie pojazdów mechanicznych ograniczone jest jednak poprzez 
warunki terenowe, np. brak dróg, przeszkody, nachylenie terenu. Nieko-
rzystnymi aspektami poszukiwań przy użyciu tego środka technicznego, 
mającymi wpływ na ich skuteczność, są: kwalifikacje kierującego, ukształ-
towanie obszaru, upośledzenie pracy zmysłów (poprzez hałas czy zapachy), 
stan techniczny i model pojazdu, zdolności nawigacyjne zespołu oraz kon-
centracja uwagi na bezpiecznej jeździe, co ogranicza poprawność realizacji 
priorytetowych zadań.
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Metoda SPD (Systematycznego Przeszukania Dróg) opracowana również 
przez ratowników Podhalańskiej Grupy GOPR stanowi próbę minimalizacji 
negatywnego wpływu wymienionych aspektów, ograniczających skuteczność 
poszukiwań.

Założenia podstawowe metody SPD w przypadku użycia quada (rys. 9) 
jako pojazdu o lepszych niż samochód terenowy możliwościach przemiesz-
czania się w rejonach trudnodostępnych:

• na quadzie pracuje zespół dwuosobowy (kierowca, nawigator),
• zespół musi być wyposażony w odbiornik GPS,
• zadanie ma być wykonywane w zadanym obszarze (sektorze),
• kierowca wraz z nawigatorem w sposób indywidualny dobierają kieru-

nek, kolejność i zakres przeszukania dróg, zachowując przede wszystkim 
bezpieczeństwo pracy,

• zespół porusza się z małą prędkością (do 12 km/h).

Rys. 9. Przykładowy quad Yamaha Grizzly będący na wyposażeniu JRG SGSP
Źródło: fot. R. Przybysz 

O ile literatura przedmiotu dotycząca samochodów terenowych, quadów 
i amfibii jest bogata, o tyle rozwiązanie firmy Swincar jest udokumentowane 
w nieznacznym stopniu. W związku z tym w artykule postanowiono przy-
bliżyć ten nietypowy, nowatorski pojazd.
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5. Charakterystyka i zastosowanie wszędołaza Swincar

Koncepcja i projekt wszędołaza Swincar jest efektem prawie dziesięcioletniej 
pracy dwóch francuskich inżynierów: Pascala Rambaud oraz Jerome Arsaca. 
Przedstawiony na rys. 11 model Swincar Spider jest konstrukcją wdrożoną 
do masowej produkcji. Trwają jednak prace rozwojowe nad modelem dedy-
kowanym służbom ratowniczym.

Wiedza o oczekiwaniach grup poszukiwawczo -ratowniczych czerpana jest 
z testów i praktycznego wykorzystania pojazdu prowadzonych przez członków 
takich grup. W Polsce ocenę i rekomendacje co do kierunku udoskonalania 
wehikułu prowadziła do tej pory Sekcja Poszukiwawczo -Ratownicza OSP 
Lipki oraz członkowie Koła Naukowego Nowoczesnych Technologii Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej.

Swincar jest napędzany czterema silnikami elektrycznymi (każdy zasila 
jedno koło) o łącznej nominalnej mocy od 4 do 6 kW (około 5,4 do 8,2 KM). 
Całkowity moment obrotowy wynosi 340 Nm przy masie własnej 185 kg. Może 
osiągać maksymalną prędkość 45 km/h. Odznacza się dużą dzielnością tere-
nową i dynamiczną stabilnością. Może poruszać się po zboczach o pochyleniu 
podłużnym drogi do 50°, a także pokonywać przeszkody o nachyleniu 70°.

Dostępne są 4 rodzaje akumulatorów: 2, 4, 6 i 8 kWh, które są indywidu-
alnie dobierane w zależności od potrzeb, oczekiwanego czasu jazdy i sposobu 
wykorzystania pojazdu. Modele testowe, z którymi mieli do czynienia auto-
rzy, posiadają akumulator 4 kWh. Zastosowanie tego akumulatora umożliwia 
4 godziny ciągłej jazdy po autostradzie z maksymalną prędkością. W terenie, 
ze względu na odzyskiwanie energii i niewykorzystanie pełnej mocy, czas 
ten wydłuża się do 6‒7 godzin. Natomiast w przypadku akumulatora 8 kWh 
jest to już 8 h ciągłej jazdy po autostradzie, a w terenie do 12 h. Doładowanie 
akumulatorów następuje przy jeździe w dół. Ponowne naładowanie baterii 
możliwe jest z dowolnej instalacji 230 V o wartości natężenia prądu 10/16 A, 
a sam proces trwa około 2 h [8].

Innowacyjnym i unikalnym rozwiązaniem zastosowanym w Swincar 
jest technologia wykorzystująca w pełni zmechanizowane, niezależne za-
wieszenie wahadłowe [9].

Podczas testów przeprowadzonych przez Sekcję Poszukiwawczo-
-Ratowniczą OSP Lipki wykorzystano właśnie ten pojazd w celu określenia 
jego przydatności do służby.
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Testowane było zastosowanie wehikułu Swincar przy poszukiwaniach 
techniką szczegółowego przeszukania dróg SPD. Głównym zamierzeniem 
taktycznym przyjętym przez Sekcję Poszukiwawczo -Ratowniczą OSP Lipki 
przy zastosowaniu tej metody była weryfikacja głównych dróg i ścieżek, gdzie 
potencjalnie mógłby przebywać poszkodowany [7].

Szybkie przeszukanie kluczowych miejsc może w znacznym stopniu 
przyczynić się do odnalezienia zaginionych. Osoby starsze o ograniczo-
nej zdolności poruszania się, mogą mieć problemy z przebyciem cieków 
wodnych czy rowów. Wykorzystując możliwości jezdne pojazdu Swincar, 
można prowadzić działania poszukiwawcze wzdłuż brzegów tych przeszkód 
terenowych.

Podczas pracy planistycznej w akcjach poszukiwawczych na terenach 
otwartych lub w lasach należy wstępnie określić obszar, na którym dwu-
osobowy zespół wyposażony w pojazdy Swincar będzie sprawdzał możliwe 
drogi i ścieżki.

Taktyka poszukiwań będzie polegała na połączeniu trzech metod. Obszar 
będzie także przeszukiwany przy użyciu tropicieli z psami ratowniczymi 
i „szybkiej trójki”. Zadaniem zespołów na Swincarach jest szybkie sprawdze-
nie dróg i ich najbliższego otoczenia. Celem tych działań ma być odnalezienie 
niezbędnych wskazówek, np. odzieży mogącej należeć do poszukiwanego, 
które mogą przyczynić się do szybszego jego odnalezienia.

W  przyjętych założeniach operacyjnych, w  terenach leśnych każdy 
z dwóch kierowców Swincara ma za zadanie obserwować tylko jedną stro-
nę drogi. Zastosowanie silników elektrycznych eliminuje wady klasycznych 
pojazdów terenowych, w tym quadów (hałas, emisja spalin). Dzięki temu 
kierowcy Swincara mogą nawoływać osobę zaginioną bez zatrzymywania 
się i wyłączania silników. Ze względu na nośność Swincarów mogą one 
zostać wyposażone w dodatkowy osprzęt ułatwiający poszukiwania oraz 
w przyszłości także ewakuację poszkodowanego. Prostota konstrukcji daje 
praktycznie nieograniczone możliwości konfigurowania wehikułu do spe-
cyficznych zadań (kamera termowizyjna, oświetlenie nocne, zestawy łącz-
ności czy ratownicze, takie jak np. PSP -R1). Trwają prace nad dodatkowym 
elementem wyposażenia – przyczepką, służącą do bezpiecznego transportu 
osób poszkodowanych (rys. 11), która powstała na bazie innego rozwiązania 
firmy stosowanego w ratownictwie górskim – toboganu (rys. 10), a także 
dwuosobowym modelem pojazdu.
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Rys. 10. Tobogan ratowniczy Swinsledge
Źródło: vocativ.com

Rys. 11. Wizualizacja pojazdu Swincar z przyczepką (noszami ratowniczymi)
Źródło: materiały producenta

Poszerzenie zakresu możliwości wykorzystania Swincarów będzie możliwe 
po uzyskaniu homologacji drogowej.



22 Norbert Tuśnio, Paweł Wolny

Podsumowanie

Z policyjnych danych wynika, że w ciągu pierwszych 24 godzin odnajdywa-
nych jest około 30% wszystkich zaginionych, w ciągu pierwszych 48 godzin 
około 54%, w ciągu pierwszych 7 dni – około 77%, a w ciągu pierwszych  
30 dni od przyjęcia przez Policję zgłoszenia odnajdywanych jest ponad 90% 
wszystkich zaginionych. Stała weryfikacja i udoskonalanie technik ratowni-
czych oraz taktyki z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań tech-
nicznych stanowi szansę do dalszego poprawienia tych statystyk. Przyczyni 
się to do skrócenia czasu poszukiwań, co może mieć znaczący wpływ na fakt, 
że poszkodowani zostaną odnalezieni w lepszej kondycji psychofizycznej. 
Nie bez znaczenia jest też poprawa komfortu pracy ratowników. Zwiększa 
to ich efektywność, ma niebagatelny wpływ na popełnianych błędów. Liczba 
profesjonalnych ratowników jest ograniczona i dlatego odpowiednio dobra-
ne środki techniczne, a także metody poszukiwań są jedynym możliwym 
kierunkiem rozwoju tego obszaru ratownictwa.

Wnioski

1. Jak wykazano w artykule kluczowym parametrem w poszukiwaniu osób 
zaginionych (w definicji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej), 
aby udzielić skutecznej pomocy jest czas jej realizacji.

2. Każde z  przedstawionych rozwiązań posiada potencjał ułatwiania 
i przyspieszania prowadzonych poszukiwań.

3. Wykorzystanie systemu GIS doprecyzowuje obszar poszukiwań, a przez 
jego optymalizację zwiększają się szanse na szybsze odnalezienie posz-
kodowanych. Zastosowanie bazy danych ISRID pomaga dowodzącemu 
akcją w dobraniu i zgromadzeniu wystarczającej ilości sił i środków, aby 
odnaleźć osobę poszukiwaną w zasymulowanym horyzoncie czasowym.

4. Rozwój taktyki poszukiwawczej i bazowanie na wcześniejszych doświ-
adczeniach usprawnia cały proces poszukiwawczy.

5. Stosowanie zaawansowanych technologicznie urządzeń, takich jak 
kamery termowizyjne, również tych zainstalowanych na platformach 
bezzałogowych z wykorzystaniem systemów łączności i przekazywania 
danych do centrum kierowania działaniami, umożliwia weryfikację znac-
znych połaci terenu przy jednoczesnym ograniczeniu zaangażowania 
dużych grup poszukiwawczych.



6. Istotnym elementem w systemie ratowniczym jest zastosowanie pojazdów 
terenowych umożliwiających jak najszybsze dotarcie ekip poszukiwaw-
czych do osoby poszkodowanej i jej szybką ewakuację.

7. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, takich jak 
np. wehikuły Swincar eliminuje część niedoskonałości innych pojazdów 
takich jak quady. Duża swoboda projektowa, jaką daje platforma Swin-
cara stanowi ciekawą alternatywę dla poszukiwań klasycznych oraz daje 
podstawę do dalszego rozwoju taktyki przy użyciu pojazdów kołowych. 
Sposób konfiguracji pojazdu oraz jego relatywnie niska cena jednostkowa 
umożliwia dostosowanie tego wszędołaza do indywidualnych potrzeb 
jednostek ratowniczych.
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Disaster Management Supported by Unmanned Aerial 
Systems (UAS) Focusing Especially on Natural Disasters

Abstract 
This paper evaluates some experiences and describes some initiatives using UAS 

to support disaster management especially focusing on natural disasters. This paper 
focuses mainly on operational and tactical UAS application in disaster management 
using a time -scaled separation of the application, like pre -disaster activity, activity 
immediately after the occurrence of a disaster and the activity after the primary 
disaster elimination. Paper faces to 3 disasters, like floods, earthquakes and forest 
fires. The author has gathered international examples and used his own experiences 
in this field. An earthquake is a rapid escalating disaster, where, for a long time, 
there is no other way for a rapid damage assessment than the aerial reconnaissance. 
For special rescue teams, the UAS application can help much in a rapid location 
of survivors. Floods are typical for a slow onset disaster. In contrast, to manage 
floods is a very complex and difficult task. It requires continuous monitoring of 
dykes, flooded and threatened areas. UAS can help managers largely keeping an 
area under observation. Forest fires are disasters, where the tactical application of 
UAS is already well developed. UAS can be used for fire detection, intervention 
monitoring and also for post -fire monitoring. 

Keywords: disaster management, flood, earthquake, forest fire, UAS, UAV, RPAS, drone

Wspomaganie zarządzania w kryzysie  
przez bezzałogowe systemy latające,  
ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystania 
podczas katastrof naturalnych

Streszczenie

W artykule przedstawiono doświadczenia i opisano inicjatywy dot. użycia UAS 
do wsparcia zarządzania w kryzysie, szczególnie podczas katastrof naturalnych. 
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Opracowanie przedstawia głównie taktyczne i operacyjne zastosowanie UAS w za-
rządzaniu w kryzysie w trzech fazach: przed wystąpieniem katastrofy, natychmiast 
po wystapieniu zdarzenia niekorzystnego oraz po wyeliminowaniu zagrożenia. 
Publikacja odnosi się do 3 rodzajów zagrożeń: powodzi, trzęsień ziemi i pożarów 
lasów. Autor przedstawia międzynarodowe przykłady, jak i własne doświadczenia 
w przedmiotowym zakresie. Rezultaty i dyskusja: Trzęsienie ziemi jest gwałtownie 
nasilającym się zjawiskiem, gdzie niejednokrotnie jedynym sposobem na szybką ocenę 
zniszczeń jest powietrzny rekonesas. Dla grup poszukiwawczo – ratowniczych, UAS 
mogą okazać się pomocne przy identyfikacji miejsc, gdzie istnieje możliwość zlokali-
zowanie ocalałych osób.Powodzie są typowym przykładem stopniowo nadciągającej 
katastrofy. Jednakże zarządzanie w czasie powodzi jest złożonym i skomplikowanym 
działaniem.Wymaga ciągłego monitorowania stanu wałów, zalanych i zagrożonych 
terenów. Aby zapewnić odpowiednią obserwację terenu osobom odpowiedzialnym 
za zarządzanie kryzysowe pomóc mogą UAS.W przypadku pożarów lasów taktyczne 
użycie UAS jest powszechne. Mogą być używane do wykrycia pożaru, monitorowania 
przebiegu akcji ratowniczo – gaśniczej, jak również obserwacji zagrożonych terenów.

Slowa kluczowe: zarządzanie w kryzysie, powódź, trzęsienie ziemi, UAS, UAV, 
RPAS, drony 

1. Introduction 

A disaster is a natural or man -made (or technological) hazard resulting in an 
event of substantial extent causing significant physical damage or destruction, 
loss of life, or drastic change to the environment. A disaster can be defined as 
any tragic event stemming from events such as earthquakes, floods, accidents, 
fires, or explosions. It is a phenomenon that can cause damage to life and 
property and destroy the economic, social or cultural life of people. 

The name, “UAS” is common name of the unmanned aerial systems; its 
abbreviation is UAS. In many cases we can find other appearance such as 

“drone”, UAV (Unmanned Aerial Vehicle) but in Europe the Remotely Piloted 
Aircraft Systems (RPAS) is also commonly used name. [1] Today there are 
more and more initiatives to use UAS at different disasters [2] [3] [4]. 

There are many ways to scale different disasters. Disasters can be scaled 
from limited to escalated, by the affected area or population, from the erup-
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tion to slowly spreading by the time it develops, or in many other ways 
depending on the condition we take into account. This paper uses namely 
some disasters such as floods, earthquakes and forest fires, however demon-
stratively expresses that topic is so huge, all presented work is just touching 
the surface.

Stating the eruption in the center of the disaster’s time scale any activity, 
so logically also all UAS applications supporting disaster management can 
be thematically separated like it can be seen at Figure 1. Before the eruption 
as a pre -disaster activity UAS application can support the prevention or be 
able to supply the early detection. In case of man -made disasters like a chem-
ical accident during illegal transport, the UAS road observation belongs to 
prevention, following a toxic smoke spreading belongs to early detection, 
while avoiding the an escalated forest fire by UAS flight patrol can belong 
to both prevention and early detection. After the eruption UAS can support 
the management with real time monitoring that means mostly the quick 
and relevant information regarding the intervention or mitigation. Based on 
the by UAS supplied information the effect of the disaster can be mitigated 
more effectively and all of relevant information can support making better 
decision. Finishing main interventions, commonly it means after disaster, 
UAS can support the quick damage assessment and also help recovery. This 
UAS application is titled as post -disaster activity. This application is the 
closest to the civil life or commercial applications. 

Fig. 1. UAS activity is in time scale of disaster eruption
Source: author
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Depending on the type of disaster, the affected area, severity, etc. the 
above activities can be totally different from each other’s. The response at 
erupted earthquake requests different UAS activity than the slowly escalated 
flood. Other side UAS applications can depend also on the level of managing 
disaster. At the headquarter management require strategic information but 
end -users needs information immediately about the situation. Therefore 
UAS applications in managing level can be divided into 3 groups such as 
strategic, operational and tactical levels.

2. Earthquakes 

Earthquake is a typical disaster that is broken out without any pre -sign and 
causing not just seriously building damages but also many human die. The 
chance for survive of the people trapped in collapsed buildings depends main-
ly on the damage types of the affected buildings. Therefore, a rapid mapping 
of the affected area is very important not just for assessing the damages but 
even more to optimize sharing our rescue sources. Since the limited sources 
in disasters a small UAS can be a good solution for rapid mapping. 

After the rapid mapping injured buildings can be characterized by an 
international standard. [5] Based on the scaled ruins special rescue teams can 
optimize their work depending on the rate of assumed (measured) surviving 
holes. Since the chance for survive is drastically reduces in time the rapid 
mapping can effectively raise the rescued lives (Figure 2). 

Fig. 2. Mission planning above the affected area (left) [6], classification  
of collapsed building (middle) [5] and 3D modeling of the ruined buildings (right)
Source: [7]
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Even if the above process seems to be very logic, it is under developing, 
and there has no real applications yet, however for a simple reconnaissance 
or area monitoring can easily support rescue teams. 

3. Floods 

Floods are a typical for a slowly developing disaster. In many times authority 
or disaster management headquarter have enough information to predict the 
scale and serious of this disaster. Against the slowly developing but in many 
times the country large affected area citizens can be trapped. Manned aerials 
can help in these situations demonstratively, especially using imagery collec-
tion [8], UAS activity around a limited area also can help for the management. 

As pre -disaster activity, UAS following the stream of rivers can control 
the state of dams. In case of any unusual recognition the responsible authority 
can react in time for the problem. This activity is very flexible; the flight pa-
trol can be optimized depending on time or other work load. Since affected 
areas are usually oversized, managing floods by aerials is always suffered 
from limited sources. It means UAS can support disaster management at 
local level. This task requires tactical or operational UAS. 

The stability of dams hangs on many conditions like the time it suffers, from 
water press, how structure of dams built, what materials made of it. There is yet 
not enough information about it, however it can be supposed, with a procedure, 
what is able to analyze the state of dam ,it is a help for managers. Knowing the 
state of dam managers can optimize the sources making the critic parts of 
dam stronger or in case of escalated problem can order the evacuation in time. 

In case of unaccepted broken dam citizens can be trapped in the flooded 
area. Even if they can find higher point in the area like sitting on the roof, the 
evacuation is unavoidable. If the evacuation is possible by motorboats, small 
UAS in the hand of local or regional management can help to find trapped 
citizens. 

Since floods are a slowly developing disaster UAS can help for the man-
agement in many ways. With UAS observation we can predict how flooded 
the area is, what buildings are in risk, where from and where to evacuate the 
citizens, etc. The essence of this application is the gap of aerials what means 
the missing of manned aerials but UAS can be offered as a satisfied solution 
(Figure 3). 
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Fig. 3. UAS mission during flood at the Aggtelek National Park, Hungary (2010).  
Source: author

4. Forest Fires 

The UAS application supporting forest fire management is surely the most 
developed and practically demonstrated activity among all disasters [9]. 
Following the thematically separation of UAS activity used above, logically 
UAS can be used before fire for hot spot detection, during the intervention 
helping fire management with real time information and after suppression for 
post fire monitoring. The method of prescribed fire can be also in the focus 
of UAS use as a special application for fire prevention. [10] 

Detecting hot spots by aerials earlier than reporting it by civilians ob-
viously helps fire managers limiting the damages fires cause. [11] Unfor-
tunately the main reason why this method is not always used is the huge 
costs of aerials. If this procedure made by UAS is a cheaper solution than 
the traditional one (manned aircraft) it will mean that the option of UAS 
use is better. Naturally this case assumes the similar professional efficiency 
of different methods. 

During this task UAS makes a patrol, following the pre -programmed 
flight path and based on the real time video supply, the staff in the control 
station can detect and check any hot spots (Figure 4). In case of real danger 
,the staff reports it to the fire service. 

There is no doubt, aerial patrol by UAS can detect hot spots very quickly 
and is able to give the first fire report to fire brigades. It can reduce the time 
of first attack but the study says that based on economy issues, this applica-
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tion can be effective just in special condition such as at extremely high Fire 
Weather Index and at geographically high articulated area. These criteria 
are explained detailed in other article. [12] 

Fig. 4. Fix wing UAS with modelling its activity and real hot spot detection in 
Szendro, Hungary (2006)
Source: author

In case of aerial reconnaissance before starting intervention the situation 
is totally different. Fire managers require some basic information about fires 
immediately and for this task a high qualified UAS service is not applicable. 
The quickness of the information is much more important than the quality 
(ex. resolution of the video, photos) of that. Thus the simple but immediately 
ready for start UAS is required for this type of task. Capability of this type 
of UAS is limited. Fire manager needs objective information about the fire 
characteristic, fire intensity, speed of fire spreading, smoke emission, wind 
direction, etc. but they need them very quickly. For this task a hand launch, 
by electric engine powered UAS is required as the best solution. 

During rescue operations, where aerial reconnaissance is required but 
manned aircraft is above price, UAS could give also a cost effective solution. 
If the commander of fire -fighting operations is at the scene, he is too close 
to the fire to be able to manage it along with its environment. Quite literal-
ly, he cannot see the forest for the trees! As the extinction of forest fires is 
a protracted process in time, and since during that time the fire will continue 
to spread, the ability to manage a fire together with its environment is an 
indispensable precondition for the efficient extinguishing the fire. 

During intervention the UAS use can be very effective because obtaining 
an overview of several hundred or even thousand hectares of forest it allows 
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intervention measures to be coordinated. Without air reconnaissance, coordi-
nation of measures can only be based on the information circulated between 
the commanders of individual units at various locations. But the assessment 
of the gravity of their individual situations by commanders located at various 
sites may be completely subjective and not made in relation to the other sites. 
Air reconnaissance helps to eliminate subjectivity in such assessment and to 
rank the individual sites in relation to the others.

Fig. 5. Efficiency of UAS application depends on fire size
Source: author

At huge fires using manned aircraft for bombing water or just for sup-
porting with information the reconnaissance is a normal procedure. On 
the other side, small fires don’t require aerial support; these are managed 
by traditional equipment. Between these extremes logically there is a sector, 
where fire size is larger than could be suppressed successfully just with tradi-
tional equipment, but not enough large for asking manned aircraft for help. 
In this case the manned aircraft is economically obviously not effective, but 
a solution such as UAS, cheaper than the use of manned aircraft, – certainly 
is (Figure 5). 
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5. Summarizing 

Based on the above examples UAS can be a very effective tool in the hand of 
disaster managers. After launching, the UAS can continuously supply real time 
data, therefore within the first few minutes it can provide an effective support 
for the decisions of the commander. One such element of the decision support 
is that even before the UAS returns, it will be possible to establish the extent of 
the affected area and to request the assistance of further units. This will save 
a significant amount of time. 

Another example of decision support: if commanders are able to manage the 
entire area in a complex way, it may be the case that protecting the area where – 
e.g. in case of forest fire – the fire is currently more intense is the most important 
task. It is possible that our forces need to be concentrated in a location other than 
furnished by the initial assessment. The above examples show that the most effi-
cient intervention is not necessarily the same as the rescue operation at the point 
where the fire is the most intense. In order to make the best decision, the area of 
the fire must be managed in a complex manner, together with its environment.

The tactical UAS, which has proven to be effective, can be made available 
to even the smallest rescue teams or fire brigades as first responders. Tradi-
tional reconnaissance no longer provides information of a quality and quantity 
sufficient for today’s applications. Increasing the efficiency of reconnaissance 
will result in increasingly efficient interventional measures. This will increase 
the area of saved while reducing the areas destroyed. 

References
  [1] Blyenburgh, P. (Edit. 2009/2010) UAS Yearbook, UAS – The Global 

Perspective, Paris, France.
  [2] Aduloju, O. (2016) Tech to the Rescue! How UN is Using Drones to 

Help IDPs in Nigeria, Others [See] (Online) Retrieved from: thesheet.ng/
tech -rescue -un -using -drones -help -idps -nigeria -others -see/ [Accessed: 
03/01/17].

  [3] Aljazeera (2016) Rwanda Turns to Drones to Deliver Vital Blood Sup-
plies 14th Oct. (Online) Retrieved: www.aljazeera.com/news/2016/10/
rwanda -turns -drones -deliver -vital -blood -supplies -161014095632407.
html [Accessed: 04/01/17].



34 Agoston Restas

  [4] Htet, Z. B. (2016) Disaster Drones: Great Potential, Few Challenges? 
10th Oct. RSIS Commentary, No. 253.

  [5] Schweier, C. and Markus, M. (2006) Classification of collapsed buildings 
for fast damage and loss assessment. Bulletin of Earthquake Engineering, 
Vol. 4, No. 2. 

  [6] Restas, A. (2012) Unmanned Aircraft System Applications: Firefight-
ing. Introduction to Unmanned Systems: Air, Ground, See & Space. 
Technologies and Commercial Applications [Edit.: LeMieux, J.] LCCN 
2012954516.

  [7] Rehor, M. (2007) Classification of building damage based on laser scan-
ning data; The Photogrammetric Journal of Finland 20 (2), pp 54–63, 
ISSN -L 0554‒1069, http://foto.hut.fi/seura/julkaisut/pjf/pjf_e/pjf_e.html. 

  [8] Adams, S.M. & Friedland, C.J. (2011) A Survey of Unmanned Aerial 
Vehicle (UAV) Usage for Imagery Collection in Disaster Research and 
Management, (Online) Retrieved from: https://www.researchgate.net/
publication/266465037.

  [9] Restas, A. (2015) Thematic division and tactical analysis of the 
UAS application supporting forest fire management. Advanc-
es in Forest Fire Research [Edit.: Viegas, X.D.] Coimbra, Portugal,  
http://dx.doi.org/10.14195/978‒989‒26‒0884‒6_172. 

[10] Restas, A. (2011) UAS Applications: From Aerial Patrol to Prescribed 
Fires; Wildfire 2011, The 5th International Wildland Fire Conference, 
9‒13 May 2011, Sun City, South Africa. 

[11] Ambrosia, V., Hinkley, E., Brass, J.A., Buechel, S., Sullivan, D., Myers,  
J., Schoenung, S. (2006) The Western States UAV Fire Mission; Eleventh 
Biennial USDA Forest Service, Remote Sensing Applications Conference 
RS -2006, New Remote Sensing Technologies for Resource Managers; 
April 24‒28 2006, Salt Lake City, Utah, USA.

[12] Restas, A, Hinkley, E.A., Ambrosia, V.G. (2014) An approach for meas-
uring the effectiveness of fire detection systems in different dimensions. 
Bolyai szemle 23 2014/3 283–296.



Radosław Hołda
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Wybrane elementy organizacji ochrony przeciwpożarowej 
na terenach i akwenach zarządzanych  
przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

Streszczenie
Rozwój infrastruktury portowej i dostępowej wzmacnia potencjał portów. Pol-

skie porty morskie notują kolejne rekordy, jeśli chodzi o przeładowywane towary. 
Uniwersalność infrastruktury portowej umożliwia przeładunek różnego rodzaju 
ładunków, w tym towarów niebezpiecznych. W artykule zaprezentowano elemen-
ty systemu ochrony przeciwpożarowej w porcie Gdańsk, jednym z największych 
polskich portów morskich. W opracowaniu przedstawiono organizację oraz pod-
stawowe wyposażenie służb ochrony przeciwpożarowej portu, obiektu ważnego dla 
interesu gospodarczego państwa i podlegającego szczególnej ochronie.

Artykuł wzbogacono o informację na temat ostatnich inwestycji zrealizowanych 
na terenach Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Słowa kluczowe: porty morskie, ochrona przeciwpożarowa, obiekt szczególnej 
ochrony, bezpieczeństwo, towary niebezpieczne

Fire Protection Elements of Land and Water  
Areas Managed by Port of Gdansk Authority SA

Summary

The potential of ports is strengthened by development of port and access in-
frastructure. Polish seaports have recorded new records in the amount of goods 
handled. The versatility of the port infrastructure enables reloading of various types 
of cargo, including dangerous goods. The article presents the elements of the fire 
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protection system in one of the biggest Polish seaports. Presents the organization 
and the basic services of fire protection equipment, which is an important port for 
the economic interests of the state and subject to special protection.

Keywords: seaports, fire protection, object of special protection, security, dange-
rous goods

1.Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych elementów organizacji syste-
mu ochrony przeciwpożarowej portu Gdańsk. Z uwagi na rozległy teren portu 
Gdańsk, którego granice administracyjne liczą 2444 ha gruntów i 13 554 ha 
akwenów [1], analizie poddano systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego na 
obszarze 682 ha gruntów i wydzielonej części akwenów portu Gdańsk zarzą-
dzanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA. Na pozostałych terenach 
portu Gdańsk, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, między innymi 
Stocznia Gdańska, Gdańska Stocznia Remontowa, stocznie i porty jachtowe 
oraz zakłady produkcyjne, realizują ochronę przeciwpożarową na podstawie 
obowiązujących przepisów [2, 3] pod nadzorem Urzędu Morskiego w Gdyni [4]. 

2. Inwestycje roku 2016

Port Gdańsk rok 2016 kończy skokiem z pozycji siódmej na szóstą w ran-
kingu największych portów Bałtyku [5]. Istotny wpływ na wzrost obrotów 
towarowych miały zrealizowane w porcie inwestycje. Nowoczesna infra-
struktura portowa oraz sprawna infrastruktura dostępowa jest warunkiem 
dalszego wzrostu poziomu przeładunków i umacniania pozycji na Bałtyku. 
Wpływ na awans portu Gdańsk w 2016 roku miały: 

• zakończenie I etapu budowy terminala naftowego Przedsiębiorstwa Eks-
ploatacji Rurociągu Naftowego;

• oddanie do użytkowania drugiego nabrzeża gdańskiego głębokowodnego 
terminala kontenerowego DCT (Deepwater Container Terminal); 

• modernizacja linii kolejowej nr 226, prowadzącej do najbardziej rozwo-
jowej części Portu Zewnętrznego,

• budowa mostu kolejowego nad Martwą Wisłą. 



Kolejne planowane inwestycje w infrastrukturę kolejową i drogową oraz 
budowa terminala spółki OT Logistics, zmierzają do dalszego wzmocnie-
nia zdolności przeładunkowych portu Gdańsk, jako kluczowego węzła 
transportowo -logistycznego kraju. Uniwersalność infrastruktury portu 
Gdańsk umożliwia obsługę szerokiej grupy ładunków, w tym możliwość 
obsługi ładunków wymagających specjalistycznych technologii przeładunku 
i składowania. Port Gdańsk obsługuje ruch pasażerski, kontenery, jednostki 
ro -ro (roll On / roll Off), węgiel, paliwa, towary drobnicowe, wyroby hutnicze, 
ładunki ponadgabarytowe i towary niebezpieczne.

3. Przeładunki towarów niebezpiecznych

Rozwój infrastruktury i obrotów towarowych w porcie wymaga od zarządu 
portu utrzymania adekwatnego poziomu bezpieczeństwa na zarządzanych 
terenach i akwenach. Szczególnego rodzaju wyzwaniem w tym zakresie jest 
przeładunek i składowanie towarów niebezpiecznych. W 2016 roku w struk-
turze przeładunków ogółem wynoszącym 37 288 tys. ton, przeładunki towa-
rów niebezpiecznych wyniosły 17 945 tys. ton, co stanowiło 48% łącznych 
przeładunków w porcie Gdańsk. W zakresie obsługi paliw płynnych, udział 
portu Gdańsk w rynku polskim tych towarów w 2015 roku wynosił 87%.

Szczegółową strukturę przeładunków towarów niebezpiecznych w 2016 roku 
zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela.1. Przeładunek towarów niebezpiecznych w 2016 r.

Lp. Rodzaj towaru Tonaż % udział 
przeładunku

  1. benzyna 934 204 2,51%

  2. gaz płynny 186 036 0,50%

  3. kwas fosforowy 26 531 0,07%

  4. kwas siarkowy 11 000 0,03%

  5. ług sodowy 116 408 0,31%
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cd. Tabeli.1.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Dyspozytora  
Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA

4. Elementy ochrony przeciwpożarowej  
    Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA

Zagrożenie wynikające z przeładunku towarów niebezpiecznych, determi-
nuje Zarząd Morskiego Portu Gdańsk do zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa portu oraz realizacji inwestycji w tym zakresie. W porcie 
Gdańsk, jako obszarze ważnym dla interesu gospodarczego państwa, utrzy-
mywane są niezbędne siły i środki bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Na podstawie zawartych umów na świadczenie usług 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk 
(ZMPG SA), zadania prewencyjne i operacyjno -techniczne na rzecz zabez-

Lp. Rodzaj towaru Tonaż % udział 
przeładunku

  6. olej bazowy 139 678 0,37%

  7. olej napędowy 271 558 0,73%

  8. olej opałowy 1 654 630 4,44%

  9. paliwo lotnicze 325 452 0,87%

10. reformat 44 638 0,12%

11. ropa 9 252 351 24,81%

12. saletra amonowa 13 198 0,04%

13. siarka granulowana 424 195 1,14%

14. węgiel kamienny 4 524 202 12,13%

15. asfalt płynny 21 129 0,06%
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pieczenia portu wykonują dwie spółki, Portowa Straż Pożarna Florian (PSP 
Florian) od strony lądu i Straż Ochrony Portu Gdańsk (SOPG), z obsadą 
pożarniczą z PSP Florian, od strony wody. Spółki posiadają samodzielność 
w zakresie działalności gospodarczej. W zakresie operacyjno -technicznego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego portu, podejmują działania nadzoro-
wane przez Biuro Bezpieczeństwa ZMPG S.A. Utrzymywane w gotowości 
jednostki ochrony przeciwpożarowej służą świadczeniu usług związanych 
z wykorzystaniem infrastruktury portowej, w postaci asysty przeciwpoża-
rowej przeładunku towarów niebezpiecznych oraz zabezpieczenia prac po-
żarowo niebezpiecznych. Aby umożliwić operatorom portowym korzystanie 
z infrastruktury oraz sprostać wymogom Zarządzenia Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Gdyni [6], Zarząd Morskiego Portu Gdańsk dostosowuje po-
tencjał straży pożarnej i urządzeń przeciwpożarowych na nabrzeżach, do 
poziomu koniecznego dla bezpiecznego funkcjonowania portu. 

5. Uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej  
    w polskich portach morskich

Konieczność utrzymania niezbędnych sił i środków ochrony przeciwpożaro-
wej stanowi znaczne obciążenie dla budżetu zarządu portu. Wejście w życie 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej spowodowało wyłączenie ze struktur 
Państwowej Straży Pożarnej portowych straży pożarnych, których obowiązek 
utrzymania wraz ze statkami pożarniczymi przeniesiono na zarządy portów. 
Brak regulacji dotyczących ochrony przeciwpożarowej w portach morskich 
spowodował, że do ochrony przeciwpożarowej zarządy portów podchodziły 
zmiennie. Zarządy Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz Zarząd 
Morskiego Portu Gdynia pozostawiły w strukturze organizacyjnej portowe 
straże pożarne, natomiast Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, portową straż 
pożarną wyłączył ze struktury spółki. W zakresie statków pożarniczych 
sytuacja wygląda podobnie. W Zarządzie Morskiego Portu Gdynia, do 
służby w miejsce wysłużonych statków pożarniczych wprowadzono dopo-
sażone w sprzęt przeciwpożarowy dwa holowniki ze spółki zewnętrznej, 
świadczącej usługi holownicze w porcie. Zarząd Morskich Portów Szcze-
cin i Świnoujście utrzymuje dwa statki pożarnicze, z czego jeden w porcie 
Szczecin zbudowany w 1977 roku. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia 
gazoportu w Świnoujściu, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 



zakupił w 2016 roku, w ramach projektu współfinansowanego z środków 
Unii Europejskiej, nowoczesny holownik z klasą pożarniczą.

Istotnym ograniczeniem w realizacji zadań zwalczania pożarów w polskich 
portach jest fakt, że zarówno statki pożarnicze, jak i holowniki, przewidziane 
do realizacji działań ratowniczo -gaśniczych, posiadają klasę pożarniczą umoż-
liwiającą prowadzenie akcji przy małych pożarach i przez krótki czas [7]. Prze-
starzałe konstrukcje statków pożarniczych wykorzystywanych w porcie Gdańsk 
ograniczają możliwości eksploatacji statków w trudnych warunkach hydrome-
teorologicznych i generują koszty modernizacji i remontów. Statki pożarnicze 
podlegają wymogom określonym przez towarzystwo klasyfikacyjne i obowiąz-
kowo przechodzą remonty dla odnowienia klasy oraz remonty pośrednie, w tym 
podwodnej części kadłuba i wału śrubowego. Wymagany czasookres pomiędzy 
remontami dla odnowienia klasy wynosi 5 lat. Założenie, że działania gaśnicze 
w portach wspierają od strony wody jednostki Morskiej Służby Poszukiwania 
i Ratownictwa ( SAR) są czysto teoretyczne, z uwagi na fakt, że na pokładach 
jednostek SAR Czesław II i Kapitan Poinc nie ma obsługi pożarniczej. 

6. Inwestycje wspierające ochronę przeciwpożarową  
    w Porcie Gdańsk

Pomimo toczących się dyskusji na temat docelowego modelu zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w portach morskich, które rozpoczęły się w lipcu 2012 
roku, oraz realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej zlecenia, polegającego na przygotowaniu elementów niezbędnych 
do stworzenia systemowego rozwiązania kwestii ochrony przeciwpożarowej 
w polskich portach morskich, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zdecydował o in-
westycjach w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w porcie. W ramach 
zrealizowanych inwestycji zakupiono dwie nowoczesne jednostki pływające, 
wyremontowano i zmodernizowano statek pożarniczo -ratowniczy Strażak 6, 
oraz zorganizowano specjalistyczny Ośrodek Ratownictwa ZMPG S.A.

6.1. Jednostki pływające

Pierwsza z jednostek, łódź ekologiczno -ratownicza szybkiego reagowania 
PIORUN (rys. 1), to jednostka zbudowana w 2015 roku, z zadaniem głównym 
patrolowania akwenów zarządzanych przez ZMPG i usuwania nawodnych 
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przeszkód nawigacyjnych, które stanowią zagrożenie dla jednostek w Porcie 
Wewnętrznym. Dodatkowo realizuje rozpoznanie potencjalnych zanieczysz-
czeń, w tym ropopochodnych oraz wsparcie pożarnicze. Łódź wyposażona 
jest w działko pożarnicze, o zasięgu 50 m i wydajności 1700 l/min, pompę 
pożarniczą o wydajności 1700 l/min oraz zbiornik na środek pianotwórczy 
o pojemności 400 l. Dwa silniki spalinowe o mocy 243 kW każdy, pozwalają 
rozwijać prędkość, która do minimum skraca czas dotarcia do miejsca za-
grożenia. Dwuosobowa obsada łodzi pozostaje w 24-godzinnej gotowości do 
działania, gwarantując pełną skuteczność interwencji zarówno ratowniczej, 
jak i ekologicznej.

Rys. 1. Łódź szybkiego reagowania PIORUN
Źródło: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

Druga z jednostek, motorówka hydrograficzno-inspekcyjna PORTO-
WIEC (rys. 2.), wykorzystywana jest do specjalistycznych pomiarów akwe-
nu i hydrologicznych dna. Najnowocześniejsze wyposażenie, umożliwia 
prowadzenie trałowania hydroakustycznego oraz wykonywanie badań na-
brzeży portowych. Wyposażenie łodzi pozwala również na poszukiwanie, 
identyfikację i lokalizowanie przeszkód, obiektów podwodnych, ale także 
wykrywanie zagrożeń środowiska wodnego obiektów mechanicznych i za-
grożeń fizykochemicznych. 

Wybrane elementy organizacji ochrony przeciwpożarowej… 41



42 Radosław Hołda

Rys. 2. Łódź hydrograficzna PORTOWIEC
Źródło: Zasoby autora

Konieczność realizacji zadań z zakresu lokalizowania i identyfikacji 
przeszkód i obiektów podwodnych, potwierdziła akcja z 24 stycznia 2016 
roku. W trakcie realizacji prac szkoleniowych jednostka Instytutu Mor-
skiego w Gdańsku zlokalizowała w kanale portowym w rejonie Twierdzy 
Wisłoujście niezidentyfikowany obiekt, uznany potencjalnie za niebezpieczny. 
Przeprowadzone rozpoznanie przez grupę nurków -minerów z Marynar-
ki Wojennej potwierdziło, że zgłoszony obiekt to mina morska typu GC 
z okresu II wojny światowej o masie 987 kg heksanitu w obudowie alumi-
niowej [8]. Mina, która znajdowała się w osi toru wodnego, stwarzała realne 
zagrożenie dla przemieszczających się jednostek pływających. Złożoność 
mechanizmów inicjujących wymagała przeprowadzenia skomplikowanej 
akcji przez Marynarkę Wojenną, przez podniesienie miny z dna za pomocą 
zbiornika wypornościowego i przeholowanie do rejonu neutralizacji. Z uwagi 
na ustanowioną 500-metrową strefę zamkniętą, usunięcie miny wymagało 
zamknięcia Portu Wewnętrznego, na czas prowadzonej akcji, która zakoń-
czyła się bez szkód w infrastrukturze portowej. 

Remont dla odnowienia klasy oraz modernizacja statku pożarniczo-
-ratowniczego Strażak 6 (rys. 3.), to kolejny wkład zarządu portu w pod-
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niesienie poziom bezpieczeństwa. Modernizacja jednostki obejmowała 
wymianę pomp i działek pożarniczych, dostosowanie wodnej instalacji 
przeciwpożarowej do pomp o wydajności 13 300 l/min, działka o wydajności 
7600 l/min sterowanego automatycznie z mostku oraz wymianę agregatów 
prądotwórczych. W celu szybkiego zabezpieczenia akwenu przed rozlewi-
skami niebezpiecznych substancji zakupiono i zainstalowano na pokładzie 
łódź hybrydową o długości 3,1 m z silnikiem i osprzętem oraz zaporę prze-
ciwrozlewową Flexi 500.

Rys. 3. Statek pożarniczo -ratowniczy Strażak 6
Źródło: Zasoby autora

Wyposażenie sprzętu przeciwpożarowego uzupełnił również mobil-
ny separator olejowy, którego zadaniem jest wstępne czyszczenie zebranej 
w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej zanieczyszczonej wody. Do maga-
zynowania wód zanieczyszczonych ZMPG SA utrzymuje zbiornik pływający 
o pojemności 166 ton, wyposażony w pompy elektryczne oraz zestaw do zbie-
rania substancji ropopochodnych wraz z pompą o wydajności 50 000 dm³/h.

 
6.2. Główne wyposażenie portowych jednostek ochrony przeciwpożarowej

Zadania prewencyjne i operacyjno -techniczne na rzecz zabezpieczenia por-
tu od strony wody wykonuje Morska Straż Pożarna Straży Ochrony Portu 
Gdańsk Spółka z o.o. (SOPG) W celu zapewnienia asyst statku pożarniczego, 
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jako wymogu zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, przy ope-
racji przeładunkowej zbiornikowców przewożących palne ładunki niebez-
pieczne lub nieodgazowane, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk wydzierżawił 
spółce SOPG statki pożarnicze, która utrzymuje w gotowości do działania 
trzy statki pożarnicze, z czego dwa w pełnej gotowości do podjęcia działań 
oraz jeden z obsadą wachtową z 3-godzinnym czasem do podjęcia działania 
[9]. W 2016 roku statki pożarnicze brały udział w 454 asystach operacji prze-
ładunkowych. Po przeprowadzonej modernizacji, podstawowe wyposażenie 
statków pożarniczych zaprezentowano kolejno w tabelach 2–4.

Tabela 2. Dane techniczno -użytkowe statku pożarniczego STRAŻAK – 4

Obsada/Wyposażenie Parametry/Ilość

Obsada marynarska 5

Obsada pożarnicza 4

Rok budowy 1976 r.

Długość całkowita 32,76 m

Szerokość 6,81 m

Zanurzenie maksymalne 1,95 m

Napęd główny 2 silniki spalinowe 36H12Aa

Moc maszyny 2 × 366 kW

Prędkość 14,4 węzła

Żegluga osłonięta 5°B

Ilość środka pianotwórczego 4 tony

Agregat proszkowy 750 kg

Stacja, CO² obrona własna 6 szt. butli po 40 l 

Zapora przeciwrozlewowa 440 m
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cd. Tabeli 2.

Obsada/Wyposażenie Parametry/Ilość

Działko wodno-pianowe
Wydajność wody – 5000 dm³/min
Wydajność piany – 50000 dm³/min
Rzut wody – 80 m

Działko wodno-pianowe:
Wydajność wody – 2500 dm³/min 
Wydajność piany – 25000 dm³/min
Rzut wody – 60 m

Wylewnice (wytwornice) piany 
średniej

9 szt. (po 3 na burcie)

Instalacja tryskaczowa do obrony 
własnej

22 szt.

Silnik pompy 2 × typ „Wola” 22H12A

Moc po 420 KM

Max obroty 1600/ min

Zużycie paliwa 35 kg/h

2 x pompy pożarnicze 600 m³/h

Ciśnienie tłoczne 12 bar

Zawory denne 250 mm (1,8 poniżej lustra wody)

Nasady
po 4 tłoczne wodne 110 mm na LiPB
po 4 tłoczne pianowe 110 mm na LiPB
po 4 tłoczne ssawne 150 mm na LiPB

Pompa zanurzeniowa 150000 dm³/h

Pompa zanurzeniowa 60000 dm³/h

2 agregaty prądotwórcze Andrychów 48 kW

Węże pożarnicze:
W -52‒12 odc.
W -75‒21 odc.
W -110‒12 odc.
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cd. Tabeli 2.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu zwalczania zagrożeń i zanieczysz-
czeń wód portowych zarządzanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA [10]

Tabela 3. Dane techniczno -użytkowe statku pożarniczego STRAŻAK – 5

Obsada/Wyposażenie Parametry/Ilość

Obsada marynarska 5

Obsada pożarnicza 3

Rok budowy 1976 r.

Długość całkowita 37,33 m

Obsada/Wyposażenie Parametry/Ilość

Działko wodno-pianowe
Wydajność wody – 5000 dm³/min
Wydajność piany – 50000 dm³/min
Rzut wody – 80 m

Działko wodno-pianowe:
Wydajność wody – 2500 dm³/min 
Wydajność piany – 25000 dm³/min
Rzut wody – 60 m

Żurawik okrętowy Udźwig 2 tony (8 MPa)

Zbieracze typu „Walosep W1” Wydajność 40000 dm³/h

Aparaty powietrzne: AP -3 4 kpl.

Aparaty powietrzne SABRE 2 kpl..

Aparaty powietrzne FENZY 2 kpl.

Ubranie żaroodporne lekkie 2 kpl.

Tratwy ratunkowe 2 × 10 osób

Łódź pneumatyczna 1 szt.
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cd. Tabeli 3. 

Obsada/Wyposażenie Parametry/Ilość

Szerokość 9,22 m

Zanurzenie maksymalne 3,28 m

Napęd główny Silnik spalinowy B3012SS

Moc maszyny 1985 kW

Prędkość 14,4 węzła

Żegluga krajowa
Żegluga osłonięta

6°B
8°B

Ilość środka pianotwórczego 10 ton

Stacja, CO² obrona własna 25 szt. butli po 45 l 

Zapora przeciwrozlewowa 330 m

Działko wodno – pianowe
Wydajność wody – 3200 dm³/min
Wydajność piany – 19200 dm³/min
Rzut wody – 80 m

Działko wodno – pianowe:
Wydajność wody – 2500 dm³/min 
Wydajność piany – 14400 dm³/min
Rzut wody – 60 m

Wylewnice (wytwornice) piany średniej 9 szt. (po 3 na burcie)

Instalacja tryskaczowa do obrony własnej 26 szt.

Silnik pompy 2 × typ „Wola” 22H12A

Moc 420 KM

Max obroty 1600/ min

Zużycie paliwa 35 kg/h

2 x pompy pożarnicze 600 m³/h 

Ciśnienie tłoczne 12 bar

Zawory denne 250 mm(2,6 poniżej lustra wody)
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cd. Tabeli 3.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]

Obsada/Wyposażenie Parametry/Ilość

Nasady
2 × 4 szt. wodne 110 mm na LiPB
2 × 3 szt. pianowe 110 mm na LiPB
2 × 4 szt. ssawne 150 mm na LiPB

2 pompy zanurzeniowe 150000 dm³/h

Pompa zanurzeniowa 60000 dm³/h

2 agregaty prądotwórcze Mercedes
1 agregat prądotwórczy Andrychów

OM 403 – 147 kW
52 kW

Węże pożarnicze:

W – 52 – 13 odc.
W – 75 – 43 odc.
W – 110 – 20 odc.
W – 150 ssawne 2 odc. (16 mb)

Żurawik okrętowy Udźwig 2 tony (8 MPa)

Zbieracze typu „Walosep W1” wydajność 40000 dm³/h

Urządzenie ratownicze hydrauliczne Lukas ( nożyco – rozpierak)

Opryskiwacz stacjonarny 2 × ramię po 5 m na LiPB

Aparaty powietrzne: AP -3 4 kpl.

Aparaty powietrzne SABRE 2 kpl.

Aparaty powietrzne FENZY 6 kpl.

Ubranie żaroodporne lekkie 4 kpl.

Tratwy ratunkowe 
2 × 6 osób
2 × 10 osób

Łódź pneumatyczna 1 szt.
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Tabela 4. Dane techniczno -użytkowe statku pożarniczego STRAŻAK – 6

Obsada/Wyposażenie Parametry/Ilość

Obsada marynarska 3

Obsada pożarnicza 3

Rok budowy 1971 r.

Długość całkowita 22 m

Szerokość 5,80 m

Zanurzenie maksymalne 2,04 m

Napęd główny Silnik spalinowe BOLNES 5NL

Moc maszyny 257 KM

Prędkość 11 węzłów

Żegluga osłonięta 6°B

Ilość środka pianotwórczego 5,5 m³

Zapora przeciwrozlewowa 260 m

Działko wodno-pianowe
Wydajność wody – 7600 l/min
Rzut wody – 103m

Działko wodno-pianowe:
Wydajność wody – 7600 l/min 
Rzut wody – 103 m

Zewnętrzny system wykrywania gazów 1 szt.

Stały wewnętrzny system oddechowy 1 szt.

Instalacja tryskaczowa do obrony własnej 14 szt.

Silnik pompy 2 szt.

Moc 2 × 180 KM

2 x pompy pożarnicze 13300 l/min 
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cd. Tabeli 4.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]

Zadania prewencyjne i operacyjno -techniczne na rzecz zabezpieczenia por-
tu od strony lądu wykonuje Portowa Straż Pożarna Florian spółka z o.o. (PSP 
Florian). Na wyposażeniu spółki znajduje się pięć samochodów bojowych. PSP 
Florian prowadzi również autoryzowany serwis sprzętu przeciwpożarowego 
oraz ośrodek kształcenia i doskonalenia zawodowego. Ośrodek kształcenia 
świadczy usługi w zakresie szkoleń przeciwpożarowych i specjalistycznych na 
przykoszarowym poligonie, wyposażonym w komory rozgorzeniowe i dymo-
we. Pracownicy spółki, ze względu na specyfikę działań, posiadają ukończone 

Obsada/Wyposażenie Parametry/Ilość

Nasady tłoczne 11 szt.

Pompy głębinowe
80 m³/h
144 m³/h

2 agregaty prądotwórcze 39 kW

Węże pożarnicze:
W -52 – 17 odc.
W -75 – 26 odc.
W – 110 – 4 odc.

Żurawik hydrauliczny z agregatem Udźwig 990 kg, zasięg 5,15 m

Aparaty powietrzne FENZY 4 kpl.

Ubranie żaroodporne 4 kpl.

Ubrania gazoszczelne 2 kpl.

Tratwy ratunkowe 1 × 10 osób

Urządzenia ratownicze
Hydrauliczny nożyco -rozpierak
Piła do stali i betonu

Łódź pneumatyczna 1 szt.
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specjalistyczne kursy zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW [11], stosow-
nie do zaleceń programu modelowego IMO 6.09 [12]. Zarząd Morskiego Portu 
Gdańsk na podstawie zawartej umowy z PSP Florian utrzymuje w gotowości 
do działania trzy samochody gaśnicze w pełnej gotowości do podjęcia działań. 
Samochody gaśnicze rozlokowane są w dwóch oddziałach, Porcie Zewnętrz-
nym przy ul. Sucharskiego oraz w Porcie Wewnętrznym przy ul. Na Zaspę. 
Portowa Straż Pożarna Florian, w 2016 roku, uczestniczyła w 144 zdarzeniach, 
w tym 8 pożarach oraz 176 razy świadczyła usługi z zakresu zabezpieczenia 
prac pożarowo niebezpiecznych i przeładunku materiałów niebezpiecznych. 
Wyposażenie samochodów gaśniczych będących w dyspozycji ZMPG SA 
przedstawiono w tabelach 5 i 6.

Tabela 5. Wyposażenie samochodu gaśniczego GCBA 4/24

Obsada/Wyposażenie Parametry/Ilość

Obsada 6 

Zbiornik wody 4 m3

Zbiornik środka pianotwórczego 0,7 m3

Autopompa o wydajności 2400 dm3/min

Działko wodno-pianowe o wydajności wodnej 2400 dm3/min

Urządzenie szybkiego natarcia o długości 40 mb 400 dm3/min przy ciśnieniu 
4 MPa

Węże tłoczne
W -52 – 200 mb
W -75 – 300 mb

Węże ssawne 4 odc.(9,6 mb)

Aparaty ochrony dróg oddechowych 6 kpl.

Agregat prądotwórczy 3 kW

Ubrania żaroodporne 2 kpl.

Piła elektryczna do cięcia betonu i stali Średnica 350 mm

Piła spalinowa do drewna Długość miecza 40 cm

Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych
Zestaw poduszek pneumatycznych 
Młot pneumatyczny

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]



Tabela 6.Wyposażenie samochodu gaśniczego GCBA 14/60

Obsada/Wyposażenie Parametry/Ilość

Obsada 3 

Zbiornik wody 4 m3

Zbiornik środka pianotwórczego 10 m3

Autopompa o wydajności 6000 dm3/min

Działko wodno-pianowe o wydajności wodnej 5000 dm3/min

Pompa środka pianotwórczego 0,2 dm3/min

Węże tłoczne
W -52‒280 mb
W -75‒280 mb
W -110‒200 mb

Węże ssawne
2 odc. (8,80 mb)
6 odc. (14,4 mb)

Aparaty ochrony dróg oddechowych 3 szt.

Ubrania gazoszczelne 6 kpl.

Ubrania żaroodporne 2 kpl.

Pompa pneumatyczna 1 szt.

Pompa szlamowa 3 szt.

Aparaty powietrzne DRAGER 10 szt.

Kurtyny wodne 4 szt.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]
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6.3. Infrastruktura wspomagająca

W celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa na terenach 
zarządzanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. utworzono Ośro-
dek Ratownictwa ZMPG, który spełnia funkcję Centrum Koordynacyjno-

-Ratowniczego, zrzeszającego w sobie wszystkie służby odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo w porcie. Do czasu utworzenia ośrodka, każda ze służb 
zlokalizowana była w innym budynku.

Głównym zamysłem utworzenia Ośrodka Ratownictwa ZMPG jest do-
stęp do wszystkich służb bezpieczeństwa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk 
pod jednym numerem alarmowym. Organizacja i wyposażenie Ośrodka 
Ratownictwa ZMPG (rysunek 4) pozwala na podjęcie natychmiastowych 
działań ratowniczych, skrócenie czasu ratowania życia i zdrowia lub mienia 
i środowiska, zbieranie informacji o zdarzeniu dzięki pełnej koordynacji 
służb portu z Kapitanatem Portu, Państwową Strażą Pożarną, Policją i pogo-
towiem ratunkowym, a tym samym zapewnienie skutecznego i racjonalnego 
wykorzystania wszystkich sił i środków możliwych do użycia.

Rys. 4. Ośrodek Ratownictwa ZMPG SA
Źródło: zasoby autora

Ośrodek Ratownictwa ZMPG podlega Dyrektorowi Biura Bezpieczeń-
stwa ZMPG. W skład Ośrodka Ratownictwa ZMPG wchodzą służby, zgodnie 
ze schematem zaprezentowanym na rys. 5. 
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*W trakcie bieżącej realizacji zadań dyspozytor zmianowy ZMPG realizuje zadania 
na rzecz i w podległości Głównego Dyspozytora Portu.
Rys. 5. Schemat organizacyjny Ośrodka Ratownictwa ZMPG
Źródło: Opracowanie własne

Ośrodek Ratownictwa ZMPG realizuje zadania w zakresie:
• działalności operacyjno -technicznej jednostek organizacyjnych wcho-

dzących w skład systemu;
• koordynacji działań ratowniczych na terenie portu w zakresie czynności 

operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki systemu;
• koordynacji działań prewencyjnych /służb asystencyjnych/ przy zabez-

pieczaniu przeładunków materiałów niebezpiecznych, prac pożarowo 
niebezpiecznych itp.;

• kierowanie i dysponowanie sił i środków do zaistniałych zdarzeń na 
terenie ZMPG S.A.;

• utrzymywanie łączności z portowymi jednostkami ratowniczymi i Miej-
skim Stanowiskiem Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej;

• stałego dyżuru przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Dotychczas stosowane środki ochrony przeciwpożarowej, w tym stałe in-
stalacje gaśnicze w obiektach portowych i prowadzona właściwa prewencja 
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ZMPG	  

 
Dyspozytor	  Zmianowy	  
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pożarowa, pozwoliły uniknąć zdarzeń pożarowych i skupić się siłom i środ-
kom ZMPG SA na świadczeniu usług z zakresu zabezpieczenia prac poża-
rowo niebezpiecznych i przeładunku towarów niebezpiecznych. W zakresie 
działalności Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA ryzyko pożaru związane 
jest nie tylko z działalnością w obsłudze towarów niebezpiecznych i infra-
struktury portowej, ale również ruchem jednostek przemieszczających się po 
akwenach portu. Oczywistym jest konieczność wymiany taboru jednostek 
pływających i wyposażenie służb bezpieczeństwa w nowoczesne, wysokiej 
mobilności środki do zwalczania pożarów Jednakże, w ocenie autora, pod-
stawą dalszych działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w portach mor-
skich jest wprowadzenie spójnego rozwiązania systemowego z jednoczesnym 
określeniem obszaru odpowiedzialności, poprzez wypracowanie metodyki 
oceny zagrożenia pożarowego w polskich portach morskich, która pozwoli 
na określenie podmiotów odpowiedzialnych za organizację i finansowanie 
ochrony przeciwpożarowej w portach oraz niezbędnych sił i środków, w tym 
utrzymanie nowoczesnych statków pożarniczych. 
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Abstract
Basic pillars of sustainable development, among others, are safety and health. 

People spend a significant part of their lives in the built environment, mainly in 
the buildings; therefore the sustainable and safe design has become a basic need 
nowadays. One major area of the buildings security is fire protection, which, in 
a complex way, is an integral part of the buildings life cycle .

In almost every country the architectural fire protection is based on the laws. 
The authors are aware of fire safety estimation methods, technical procedures, risk 
assessments in fire protection, but the elements mentioned above do not comprise 
the entire life cycle of a building in terms of building – human – fire triple interaction. 
They do not take into account fire prevention, fire operation, or fire investigation. 
Because of the non-complex fire protection there can appear some disturbances in 
the life cycle of a building.

Building life cycle assessment (LCA) was used in order to create a sustainable 
future, to the model of which engineering methods (building diagnostics, simula-
tion, fire test, etc.) can be used to investigate the development of fire safety status of 
the built environment. It is also possible to analyze the activity of all participants 
involved in the buildings fire protection in terms of usage, throughout their entire 
life cycle.

In the article the authors analyze the implementation of the complex fire pro-
tection across the full life cycle of buildings. Considering the investigation of fires, 
which were generated in critical time, places, and situations, the authors introduce 
the potential development opportunities lying in the complex fire protection based 
on engineering methods, as well as in fire safety life cycle analysis of the buildings.

Keywords: life cycle assessment (LCA), complex fire protection, engineering methods
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Ocena cyklu życia budynku  
w świetle ochrony przeciwpożarowej

Streszczenie:
Podstawowymi filarami zrównoważonego rozwoju są m.in. bezpieczeństwo 

i higiena pracy. Znaczącą cześć naszego życia spędzamy w terenie zabudowanym, 
mieszkaniach, dlatego zrównoważone i bezpieczne projektowanie jest obecnie 
podstawową potrzebą. Jedną z powyższych jest zapewnienie bezpieczeństwo po-
żarowego, które szeroko pojmowane jest integralną częścią cyklu życia budynku. 

W prawie każdym kraju na świecie ochrona przeciwpożarowa budynków opie-
ra się na regulacjach prawnych. Autorzy pozostają świadomi szacunkowej oceny 
bezpieczeństwa pożarowego, rozwiązań technicznych, oceny ryzyka pożarowego, 
ale powyższe elementy nie składają się na cały cykl życiowy budynku z punktu 
widzenia potrójnej interakcji: budynek – człowiek – ogień. Nie biorą one pod uwagę 
zapobiegania pożarom, akcji gaśniczej albo dochodzenia popożarowego. Z powo-
du braku kompleksowej ochrony przeciwpożarowej wystąpić mogą niepokojące 
zaburzenia w cyklu życiowym budynku.

Ocena cyklu życia budynku została użyta w celu zapewnienia zrównoważonej 
przyszłości, do modelowania które metody inżynierskie (diagnostyka budynków, 
symulacja, test ogniowy, itd.) mogą być użyte do badania poziomu bezpieczeństwa 
pożarowego na terenach zabudowanych. Analizowanie wszystkich aktywności 
składających się na ochronę przeciwpożarową budynków podejmowanych przez 
specjalistów pod względem użytkowania w całym cyklu życiowym budynku jest 
również dopuszczalne.

W artykule zanalizowano wprowadzenie kompleksowej ochrony przeciwpoża-
rowej w pełnym cyklu życiowym budynków. Uwzględniając w badaniach pożary, 
które powstały w kluczowych miejscach i czasie oraz sytuacjach, przedstawiono 
potencjalne możliwości rozwoju leżące w złożonej ochronie przeciwpożarowej na 
podstawie metod inżynieryjnych, a także w analizie bezpieczeństwa pożarowego 
cyklu życiowego budynków. 

Słowa kluczowe: ocena cyklu życiowego, kompleksowa ochrona przeciwpożarowa, 
metody inżynieryjne
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1. Introduction

The basic pillars of sustainable development, among others, are security and 
health. Citizens spend a significant part their lives (30-50% in the countryside, 
85-95% in cities) [1], in built environment, in buildings, therefore their long-
term sustainability and safe design has become a fundamental need. The pro-
vision of healthy human habitat quality is greatly served and influenced by the 
built environment. [2] Built quality is multi-factorial, from which sustainable 
security will play a key role in the future. One of the main areas of the safety of 
buildings along with stability protection [3], health protection, security, etc. is 
fire protection, which in a complex way is an integral part of the full life cycle of 
buildings, therefore is a cornerstone of built quality and healthy human habitat.

Nowadays our buildings are planned for a life cycle of 50–100 years. [4] 
This time interval is short enough that a disproportionately high quality fire 
safety is made up with our building, but long enough to not to be a com-
prehensive fire protection safety net, spanning throughout the entire time 
period. Forty percent of the European Union’s energy consumption can be 
linked to buildings, which is proportional to the normal domestic pollutant 
emissions. [5] This load is significantly increased by emissions released from 
building materials and components during a possible fire. [6] 

2. Building Life Cycle Analysis in fire protection view

Building Life Cycle Analysis is one of the foundations of sustainable develop-
ment. In the case of building materials flammability components, questions of 
fire protection classification, fire-resistance limit parameters are intrinsically 
linked to the narrowly defined architectural building life-cycle analysis. How-
ever, from fire-protecting aspects a building’s life cycle analysis goes beyond 
the analysis and evaluation of environmental impacts to the environment. 

By the end of the 20th century environmental issues, such as resource 
depletion, climate change, ozone depletion, eutrophication, etc. were prob-
lems that mankind had to face with which also required engineer answers. 
In the case of built environment architectural life cycle analysis is one of the 
most effective methods which direct use plays a significant role in the devel-
opment of construction products, production systems, architectural design, 
structural design, etc. It provides exact and engineering-based solutions. [7]
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Fig. 1. The place of fire protection in LCA
Source: www.miljogiraff.se/vara-tjanster/life-cycle-assesment/?lang=en

In the 21st century, in addition to the environmental problems, life-long 
implementation of the security of buildings has become of great importance. 
This security is complex for several reasons. On the one hand it serves the 
security of the built environment; on the other hand it serves the security of 
property values, the integrity of our health, and the safety of lives. The life 
cycle of some buildings are becoming similar to human life cycle. Practically 
engineers design buildings for a lifetime that today can provide safety for 
1–2 lifetimes.

Architectural fire protection is based on laws, policies and standards 
in almost every country in the world. [8] Fire safety estimation methods, 
technical procedures, risk analyzes are known in the science of fire protec-
tion, but they do not embrace the complete life cycle of a building in terms 
of the building – man – fire triple interaction, and in terms of complex fire 
protection: fire prevention, fire intervention, fire investigation. Due to fact 
that fire protection is not complex, “white spots”, critical spots, and periods 
of time are formed in the case of buildings.
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3. Safety and fire in buildings

In terms of safety the building-fire-man triple relation plays the most im-
portant role. [9] Individually it is known the parameters that define the fire 
protection safety for given measurable factors. The problem is hiding there 
that in many cases their real impact on each other results in uncertain mod-
ifying factors, typically destructive factors. If during a cleaning a basically 
a regular, automatic fire door with a closing mechanism is trussed with a tidy 
up cart, it is not able to fill the role, so the fire is able to spread to several fire 
sections (human factor). During a prolonged architectural transformation the 
lack of demolished, but in the meantime not built back fireproof structures 
(walls, floors, etc.) can also lead to the rapid spread of fire (building factor). 
During the use of the building combustible equipment, installations, objects, 
materials are accumulated, which upon burning release combustion toxic 
gases and combustion products, also negatively affecting the fire protection 
status of the building. [10] This, among other things, affects the evacuation 
ability of the people staying in the building, which could not be, or was not 
taken into account when designing the building (fire factor).

3.1. Building, Human and Fire factor

It can be seen from the simple examples that during the use of a building the 
human factor is the most uncertain, to which exact engineering solutions 
cannot be given. The only realistic solution is people’s conscious and con-
tinuous training of fire protection, education, already from early childhood 
until old age. Thus, an automatism is formed, which would be favorable to 
prevent unintended negligent actions. In terms of engineering solutions the 
management of building and the fire factors is an easier problem, because 
there are exact solutions. [11] The problem for these factors is caused by lack 
of proper analysis and evaluation of interactions that is typically a result of 
heterogeneous and long life cycles, as well as the different spatial and temporal 
location of fire protection actors.

The composition of the participants is also heterogeneous. Basically it can 
be divided into professional and civic fire protection professionals. Two cate-
gories of the professional’s team are distinguished: the assessment-analytical 
and operational teams which can be divided into further subgroups of three 
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main areas of expertise: fire prevention, firefighting and fire investigation 
specialist area. The civilian fire protection sector is divided into four groups: 
fire protection planners, experts, fire protection lecturers, main lecturers; 
contractors, maintenance, inspectors; developers, manufacturers, distribu-
tors; and the group of volunteer firefighters. In each group, further special-
ization within subgroups can be observed, which will further strengthen 
the implementation of heterogeneous fire protection. Automatic, built-in 
fire protection equipment appear in the already complex fire protection 
planning, which may play a role in protection against the spread of fires, so 
that their operation is controlled by an automatic fire alarm system installed. 
This means that to a fundamental building fire protection issue, such as the 
protection against fire spread, three participants should provide a coordi-
nated response: fire protection designer, built-in automatic extinguishing 
equipment (anti-fire spread unit) designer, built-in automatic fire detection 
system designer. Since all systems are considered to be construction products, 
their fire protection performance and rating, defined and validated by the 
developers and manufacturers, already plays a significant role at the selection 
of the products. The whole process is supervised by the professional sector 
in at least two respects: official (within: licensing, market surveillance) and 
trade official form. When only observing this fire spread problem it can be 
clearly seen how complicated and complex today the implementation of fire 
safety is. The participants listed above are not in the same space at the same, 
and typically involves a number of different professionals within a variety of 
actors, which results in the lack of homogeneity of the flow of information, 
so defects are formed. One of the actors do not know exactly what the other 
is doing, so important details are lost, and ultimately protection against 
a seemingly simple fire spread will not be able to perform its duties properly. 
In this example, it will not be continued to dissect what happens with the fire 
spreading retardant device during use, which hides a lot more uncertainty. 
[12] All in all, the problem in even such a simple case is that by spending a lot 
of money and involving many professionals designers certainly have built 
up an adequate protection and thus they create a false sense of security. The 
problem today is that there is hardly a time when the actors are in the same 
space and deal with this issue in a complex way. It is now virtually alone 
the date when the building is being put into use, but it is not inevitable. The 
solution should be leading in the direction of more homogeneous activity 
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of participants, the development of a larger number and more active points 
of contact, making and setting up a well-functioning control system, the 
formation of a continuous back and forth linking between all professionals. 
The results of the specific disciplines are really starting to have an effect on 
each other. The way to achieve this system is digital and electronic, for which 
ICT infrastructure is fully available in today’s world. Info-communication 
allows operators to be present in the same “space”, namely in cyberspace 
in real time, as well as the convenient access to the capacity of electronic 
databases. [13] Thus, loss of information does not happen because of expert 
staff turnover, anyone can connect to the system.

3.2. Fire prevention methods in complex fire protection

Comparing the solution given fire protection problems with legal require-
ments is an accepted and operating method all around the world. [8] Thus, 
in many cases, it can be stated if the known fire protection parameter meets 
the requirement of the known value or not.

However, this method with the character of a dictionary knows responses 
only to the identified problems and also the complexity of the problems may be 
limited. It is far from covering the complex nature of architectural fire protection, 
and cannot follow the technical development of contemporary architecture. In 
many cases, the development of an available technology – either in the case of 
software or a technical product – is more advanced than inflexible legislation. 
The development of the above method is based on an engineering approach, 
by which the compliance with the technical requirements is provided by the 
use of the technical directives and standards. In this manner there is a signif-
icant increase in the freedom of margin, design, realization, but still there is 
a framework in which the user of the method is allowed to move in. Today 
this method is the most common and can be used the most optimally. This 
method is used in several European countries (use of harmonized standards), 
including Germany (DIN, VDS system) or Hungary (use of fire protection 
technical guidelines on harmonized standards), and the United States also has 
a similar system (the use of NFPA, FM standards). There are so-called complex 
fire-protection ratings, which are also based on engineering principles and 
treat fire protection problems with a technical approach and in a complex way 
as well, but not handle them throughout the full life cycle of a building. The 



future is in methods based on and regulated by engineering approaches, with 
the combined use of which the best individual solution can be ensured to every 
single problem in a manner so that it can be obtained a comprehensive picture 
for the complete life cycle of the building’s fire protection situation, taking the 
critical sites and potentially risky periods into account.

3.3. Critical sites and potentially risky periods

In determining critical time intervals the observations of fire investigation are 
considered to be the pole. During the life cycle of a building, starting from 
designing or redesigning and ending in demolition, different critical phases 
are formed, which appear as white spots in fire protection. Three critical 
phases are shown as an example in various international fires. 

In the first case a fire occurred during an ongoing renovation of the Ritz 
Hotel in Paris, on 19 January 2016. The hotel facing re-opening was almost 
ready from an architectural point of view, but it was in an unfavorable, critical 
state in terms of fire protection. The fire protection system has not operated 
according to its intended purpose, because ongoing work took place in the 
building. The usage was not proper as well, since there was a construction 
in progress. Yet the building and fire parameters almost showed values that 
are true of a properly functioning building.

In the second case a building under restructuring, which was not af-
fected by execution, and which was an abandoned construction site caught 
fire in Budapest, along Andrassy Boulevard, on 15 July 2014. The internal 
walls and ceilings were removed from within the upper floors of the palace 
building, therefore a huge air space, a huge fire sector has emerged, which 
persisted for a long time. The massive fire, the spread to an especially large 
area were due to the lack of fire retardant structures. The prevailing status 
of the exploded, restructured, single closed air space resulted in the building 
parameter which played a role in the critical space and the development of 
a long and potentially flammable period.

In the third case, the fire parameter determined the fire. The fire started 
on January 1, 2016 in Dubai, in The Address Downtown Hotel. During the 
New Year’s Eve fireworks a pyrotechnic product caused the fire. In the critical 
time the various parameters are re-evaluated in several places as a result of 
different usage.
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On New Year’s Eve the concentrated increase in the number of pyrotech-
nic products in use is causing a potential fire hazard. The fire parameter in 
this example took such critical parameter values that it was able to cause a fire.

The examples show that all three fires occurred at a critical time from 
a fire protection point of view, with a shift of a fire interaction parameters 
(building-man-fire) towards an extreme value. Designers can establish exact 
the consequence of the fire effect on the structures with engineering based 
fire investigation. [14][15] From the perspective of traditional arrangements 
or administrative procedures of trade all of them were treated problems, but 
fire safety during critical periods has not been examined in depths of time, 
so the appropriate fire safety has not been worked out, thus fire started. The 
fire protection actors were not, or were only partially present in the process, 
so the continuous fire protection net was interrupted in some places.

3.4. Innovative engineering methods

The real impact of the building-man-fire factors on each other can be designed 
with engineering methods [16][17], with which designer can form a clear 
picture of our building’s fire protection lifecycle. Such methods include real 
fire tests and simulation examinations, calculations, analysis, evaluation, and 
building diagnostics, with which engineers can establish the evolution of our 
building’s life cycle in advance. [18][19] The methods alone, however, may 
lead to erroneous and misleading results. The mixed use of different methods, 
the relative valuation of different results gives the essence of the engineering 
method. By themselves, the different methods provide only partial results, 
only in a partial system, in which they came under particular examination. 
A real fire test conducted in a specified manner (e.g. facade insulation fire 
propagation testing) manages the specific spatial design problems, but to 
every unique building the same system in different mounting positions, 
three-dimensional design can only be evaluated in approximately the same 
way. [20] Using the results of the real fire test and the spatial information 
of BIM (Building Information Modeling) based engineering, and with the 
available and rapidly developing simulation software of today the ability 
to plan the solution to the above problem is already in engineers’ hands. 
This, of course covers unique solutions in the case of each individual design, 
requires the proper application of several engineering methods and takes 
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a final shape in an evaluating-analyzing summary, with which meeting with 
fire protection requirements can be justified. The conscious and innovative 
use of engineering methods requires a group of professionals with a unified 
approach and with almost the same level of knowledge, both from professional 
and civil operators. This can be achieved by a very thorough and targeted 
professional training. Innovative engineering approach is therefore a context 
in which a unique solution is being provided to the specific fire protection 
problem in a way it that it mixes the necessary engineering methods to the 
required extent, analyzes and compares the impact they have on each other, 
summarizes it by comparing them with experimental measured results, and 
evaluates the critical point in the building in a given critical time or interval.

With the use of innovative engineering methods the determination of 
critical areas and potentially inflammable periods is possible in the life 
cycle of a building, thereby creating an appropriate security. This security 
solves the safety of the fire intervention in special locales. [21] [22] With the 
determination of critical areas a new type of usage, proven by engineering 
methods can be planned to potentially risky time intervals. Instead of static 
(regulation dependent only on legislative changes), legislation based rules 
a dynamic usage regulation can be created, with a new approach.

Conclusions 

So far, the authors have found that complex fire protection is the high level of 
heterogeneity in the case of participants, and that dynamic change of build-
ing-man-fire parameters in time results in white spots of a critical risk in the 
complete life cycle of a building, which significantly reduce the building’s fire 
safety. It was found, using a combination of innovative engineering methods 
in addition to the solution of specific fire safety issues that – on the basis of 
the results and experience of the fire test engineering the critical periods and 
places can be established, to which an exact manner of use can be designed.

In this way basically a new type of dynamic operating framework is 
being developed, which continuously provides security throughout the full 
life cycle of a building. Members of the complex fire protection can work in 
the virtual world of digital state’s system. So a new type of fire protection 
net, based on engineering methods, provides security from the first step of 
design, through the fire intervention, to the final demolition. To implement 
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a new innovative fire protection, which can follow the accelerated tempo of 
the world, experts should convert the fire protection education, and they 
should create a new education based on engineering methods. Following 
Albert Einstein’s thoughts: fire protection, which we were created, is the 
results of our thinking. We could not change and renew it exclusively whit 
laws, only if we change our thinking and approach.

Fig. 2. Critical places and periods function of time
Source: authors
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Ewakuacja I stopnia placówki oświatowej –  
podejście projektowe. Wprowadzenie1

Streszczenie
Autorzy zaprezentowali autorski sposób implementacji elementów teorii za-

rządzania projektami na grunt problematyki ewakuacji z placówek oświatowych. 
Bazowali na metodyce opracowanej przez Project Management Institute (PMI®), 
uzupełniając ją o wybrane treści metodyki Prince2®.

W części pierwszej nakreślono zasadnicze aspekty ewakuacji I stopnia z placówek 
oświatowych, uwypuklając jej cechy charakterystyczne. Następnie zaprezentowano 
właściwy proces w świetle projektu, wspominając o takich kluczowych aspektach 
wykonawczych, jak grupy procesów zarządzania oraz obszary wiedzy.

Artykuł wzbogacono o wskazówki, które można potraktować jako strukturę 
poznania w badaniach nad określaniem szczegółowych zasad i wytycznych doty-
czących zarządzania projektem ewakuacji I stopnia w placówce oświatowej w od-
niesieniu do poszczególnych obszarów wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

Słowa kluczowe: ewakuacja, szkoła, projekt, Prince2, PMI

IST Stage Evacuation of Educational Oobjects –  
Project Approach. Introduction

Evacuation is an one of the basic manners for protecting occupants of educational 
objects. At the highest level of generality, it consists in moving people, animals and/
or property from danger zone to safer place.

  1 Artykuł powstał w ramach realizacji studenckiego projektu EDU -EWAK1 – Ewakuacja 

z placówek oświatowych III i IV etapu edukacyjnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 

Warszawa 2016‒2017.
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Ist stage evacuation of educational object is a temporary activeness of its object 
personnel as well as public and private entities responsible for relevant safety, that 
consists in urgent moving the occupants in the face of unexpected direct danger 
to life to more safe place. Consequently, it meets requirement for project definition.

Implementation of project management methodologies into the research realm 
requires a simplification due to adapting them to circumstances of urgent activeness 
in direct danger to life. Thus, management processes’ structure is obtained and the 
processes can be procedurally described with meeting requirements of both real 
and exercise conditions.

Keywords: evacuation, school, project, Prince2, PMI

1. Wprowadzenie

Ewakuacja to jeden z podstawowych sposobów ochrony użytkowników pla-
cówek oświatowych przed zagrożeniami. Jej zasady i organizacja powinny 
odzwierciedlać szerokie spektrum współczesnych niebezpieczeństw, lokalne 
uwarunkowania infrastrukturalne, organizacyjne, społeczne i kulturowe, 
a także być spójne z ogólnie przyjętą polityką bezpieczeństwa. Do stawianych 
temu procesowi wymagań należy również przypisać konieczność cyklicznej 
weryfikacji założeń organizacyjnych, uwzględnianie możliwości angażowa-
nia różnych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w placówce 
oświatowej (względem niej wewnętrznych i zewnętrznych), jak również ko-
nieczność zachowania spójności dokumentacji planistycznej z pozostałymi 
dokumentami traktującymi o bezpieczeństwie.

Realizacja studenckiego projektu EDU -EWAK1 – Ewakuacja z placówek 
oświatowych III i IV etapu edukacyjnego pozwoliła na uzmysłowienie braku 
szczegółowych wytycznych dotyczących zarządzania ewakuacją w szkołach 
w opisywanym powyżej, holistycznym ujęciu. Szczątkowe informacje można co 
prawda pozyskać z nielicznych pozycji literaturowych. Odnoszą się one jednak 
przeważnie do wybranych elementów opisywanego przedmiotu poznania2.

  2 Zob., M. Mytkowska, M. Cisek, Próbna ewakuacja szkoły, „Bezpieczeństwo w szkole” 

2009, nr 1(18), s. 12‒14, P. Gromek, Ewakuacja osób niepełnosprawnych z obiektów 

oświatowych, „Doradca Dyrektora Szkoły” 2012, nr 19, s. 22‒24, P. Gromek, Efektywne 
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Wychodząc naprzeciw stwierdzonym problemom, o charakterze zarówno 
teoretycznym, jak i praktycznym, przypuszczono, że istnieje możliwość wyko-
rzystania podejścia projektowego w zarządzaniu ewakuacją placówek oświato-
wych. Cechuje się ono holizmem traktowania oraz bardzo dokładną strukturą 
czynności. Zdaje się więc odzwierciedlać cechy pożądane dla omawianego 
przedmiotu zarządzania. Autorzy przyjęli, że weryfikacja postawionej hipo-
tezy będzie możliwa poprzez uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie są cechy charakterystyczne ewakuacji placówek oświatowych?
2. W jaki sposób w omawianym rodzaju ewakuacji przejawiają się cechy 

projektowe?
3. W jaki sposób zarządzać ewakuacją placówek oświatowych w myśl założeń 

projektowych?
W rozważaniach bazowano na dwóch popularnych metodykach zarzą-

dzania projektami – PMI® oraz Prince2®. W części pierwszej zidentyfikowa-
no wspomniane powyżej cechy charakterystyczne oraz dokonano analizy 
problematyki ewakuacji placówek oświatowych pod kątem przejawiania się 
w niej aspektów projektowych. W tym świetle sformułowano wskazówki, 
które mogą pełnić rolę struktury poznania w badaniach nad określaniem 
szczegółowych zasad i wytycznych dotyczących zarządzania projektem 
ewakuacji I stopnia w placówce oświatowej w odniesieniu do poszczególnych 
obszarów wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

2. Ewakuacja i stopnia placówek oświatowych –  
    zarys problematyki

Na przestrzeni lat sformułowano wiele definicji ewakuacji. Najogólniej uj-
mując to jeden ze sposobów ochrony ludności przed zagrożeniami, który 
polega na przemieszczaniu ludzi, zwierząt i/lub mienia ze strefy materiali-
zacji zagrożenia do miejsca bardziej bezpiecznego3.

Ewakuacja I stopnia odbywa się w trybie niezwłoczności, w obliczu nie-
przewidzianego bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia. Może 

ewakuacje próbne, „Doradca Dyrektora Szkoły” 2012, nr 19, s. 48‒49, M. Gikiewicz, 

Obowiązki dyrektora dotyczące ochrony przeciwpożarowej w szkole, „Bezpieczeństwo 

w szkole” 2014, nr 1(78), s. 5‒8.

  3 Ludność traktuje się tu jako kategorię znaczeniowo szerszą niżeli ludzi.
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zostać zainicjowana przez właściwego lokalnie szefa obrony cywilnej lub 
osobę kierującą akcją ratowniczą (kierującego działaniem ratowniczym)4. 
Ponieważ do momentu przyjazdu służb ratowniczych to dyrektor odpowia-
da za bezpieczeństwo wszystkich użytkowników placówki oświatowej, na 
nim spoczywa obowiązek podjęcia decyzji o opuszczeniu strefy zagrożenia 
i udaniu się w bardziej bezpieczne miejsce5.

Podchodząc do badanego zagadnienia w sposób kompleksowy, stwierdza 
się, że praktycznie każdy proces ewakuacji można podzielić na fazy, według 
poniższego zestawienia w układzie chronologicznym6:
1. Detekcja zagrożenia.
2. Ostrzeganie o zagrożeniu (alarmowanie).
3. Interpretacja treści ostrzeżenia o zagrożeniu.
4. Podejmowanie indywidualnych decyzji o rozpoczęciu przemieszczania się.
5. Przemieszczanie się po drogach (trasach)7 ewakuacji.

W placówkach oświatowych detekcja zagrożenia powodującego koniecz-
ność ewakuacji I stopnia może przebiegać na różne sposoby, m.in.8:

• bezpośrednie wykrycie przez pracowników placówki,
• bezpośrednie wykrycie przez wychowanków lub osoby wizytujące i prze-

kazanie właściwej informacji pracownikom placówki,
• wykrycie zagrożenia przez organy administracji publicznej właściwe 

sprawom zarządzania kryzysowego, obronności lub obrony cywilnej, jak 
również podległe im służby, inspekcje i straże.

  4 Instrukcja Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt 

i mienia na wypadek masowego zagrożenia, Warszawa 2008, s. 6.

  5 Por., Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w spra-

wie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  

(DzU z 2002 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.), § 2 i § 19 ust. 1–2.

  6 Por., PD 7974‒6:2004 The application of fire safety engineering principles to fire safety 

design of buildings. Part 6: Human factors: Life safety strategies – Occupant evacuation, 

behaviour and condition (Sub -system 6), 4.3.

  7 Dla zachowania waloru porządkowego założono, że termin ‘drogi ewakuacji’ odnosi się 

do przemieszczania wewnątrz budynków i innych obiektów budowlanych, zaś określenie 

‘trasy ewakuacji’ dotyczy przemieszczania się poza tymi budynkami i obiektami.

  8 Por., Instrukcja Szefa Obrony Cywilnej…, s. 6.
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W nawiązaniu do powyższego można wyróżnić następujące sposoby 
ostrzegania użytkowników placówek oświatowych o zagrożeniach, w sto-
sunku do których ewakuacja I stopnia zdaje się być pożądanym sposobem 
ochrony:

• dzwonki elektryczne i ręczne na wyposażeniu placówki oświatowej,
• rozgłaszanie komunikatów głosowych przez pracowników placówki 

oświatowej,
• rozgłaszanie komunikatów głosowych przez przedstawicieli służb oraz 

innych instytucji publicznych bezpośrednio lub pośrednio (np. z użyciem 
systemów nagłośnieniowych),

• umowne znaki dźwiękowe lub komunikaty słowne rozgłaszane przez 
techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych,

• media (telewizja, radio itp.),
• mobilne systemy ostrzegania o zagrożeniach (np. aplikacje w telefonach 

komórkowych dyrekcji i nauczycieli).
Z założenia czasy interpretacji treści ostrzeżenia o zagrożeniu w placów-

ce oświatowej oraz podejmowania indywidualnych decyzji o rozpoczęciu 
przemieszczania się są relatywnie krótkie. Wynika to bezpośrednio z for-
malnego i komunikacyjnego umocowania dyrektora jako osoby odpowie-
dzialnej za właściwe bezpieczeństwo, klarownej struktury i rozbudowanych 
form komunikacji wewnętrznej w tego rodzaju obiekcie, a także wymagań 
prawnych dotyczących okresowego, praktycznego sprawdzania warunków 
i organizacji ewakuacji9. Ewentualne zakłócenia na analizowanych etapach 
ewakuacji I stopnia mogą mieć miejsce w sytuacji alarmowana o zagrożeniu 
podczas przerw pomiędzy zajęciami, w okolicznościach różnego rodzaju 
uroczystości oraz zajęć dodatkowych przeprowadzanych po godzinach pracy 
placówki, a także podczas zajęć sportowych wewnątrz pomieszczeń placówki 
(sali gimnastycznej, siłowni, basenie itp.) przy niekorzystnych warunkach 
pogodowych.

Problematyka przemieszczania się po drogach (trasach) ewakuacji I stop-
nia w ramach ewakuacji placówek oświatowych niejednokrotnie stanowiła 

  9 Szerzej, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (DzU z 2010 r. nr 109 poz. 719), §17 ust. 1–2.



przedmiot dociekań naukowych10. Na podstawie przedmiotowych wyników 
oraz doświadczeń zdobytych w ramach realizacji studenckiego projektu 
EDU -EWAK1 – Ewakuacja z placówek oświatowych III i IV etapu edukacyj-
nego można sformułować następujące konkluzje, które rzucają światło na 
cechy charakterystyczne analizowanego procesu:
1. Faktyczne rozpoczęcie przemieszczania się po drogach i trasach ewa-

kuacji zależy od momentu w funkcjonowaniu placówki oświatowej, 
w którym rozpoczyna się ewakuację. W tym kontekście można wyróżnić  
trzy charakterystyczne okresy:

• czas trwania zajęć lekcyjnych,
• czas przerwy pomiędzy zajęciami lekcyjnymi,
• czas zajęć dodatkowych po standardowych godzinach pracy placówki 

oświatowej.
2. Kluczowy wpływ na obieranie kierunku przemieszczania się ma zachowa-

nie nauczyciela prowadzącego klasę w momencie ogłoszenia informacji 
o rozpoczęciu ewakuacji.

3. Czynniki determinujące skuteczność (efektywność) przemieszczania 
się po drogach (trasach) ewakuacji można pogrupować na techniczne, 
organizacyjne i społeczne. W pierwszej grupie wymienia się m. in. układ 
dróg (tras) ewakuacji i właściwych wyjść, zagospodarowanie przestrzeni 
w ich bezpośrednim sąsiedztwie, a także lokalizację tzw. wąskich gardeł. 
Drugą grupę stanowią procedury, plany, wytyczne, instrukcje i niesfor-
malizowane sposoby postępowania w obliczu zagrożeń i, zwłaszcza, samej 
ewakuacji. Ostatnia grupa jest konstytuowana przez wszelkiego rodzaju 
determinanty behawioralne osób biorących udział w ewakuacji (dyrekcji, 
służb publicznych, nauczycieli, personelu sprzątającego, pracowników 
administracji, służb ochrony, wychowanków, ich rodziców itd.).

10 Szerzej, Ziyuan Gu, Zhiyuan Liu, Nirajan Shiwakoti, Min Yang, Video -based analysis 

of school students’ emergency evacuation behavior in earthquakes, “International Jour-

nal of Disaster Risk Reduction” 2016, nr 18, s. 1–11, Y. Abulhassan, J. Davis, R. Sesek,  

S. Gallagher, M. Schall, Establishing school bus baseline emergency evacuation times for 

elementary school students, “Safety Science” 2016, nr 89 s. 249–255, Wenhang Li, Yi Li, 

Ping Yu, Jianhua Gong, Shen Shen, Lin Huang, Jianming Liang, Modeling, simulation 

and analysis of the evacuation process on stairs in amulti -floor classroom building of 

a primary school “Physica A” 2017, nr 469, s. 157–172.
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4. Ewentualne odstępstwa od ustalonych uprzednio procedur postępowania 
na wypadek ewakuacji są realnie możliwe do wdrożenia jedynie w sytuacji 
dostępu do skutecznych środków komunikacji wewnętrznej.

5. Wychowankowie pozostający bez nadzoru ze strony pracowników placówki 
poruszają się przeważnie po głównych drogach (trasach) komunikacyjnych, 
ewentualnie po ich najczęściej używanych odpowiednikach lub odcinkach.

6. Ewakuację I stopnia placówki oświatowej można przeprowadzać jako 
całkowitą lub częściową. W pierwszym przypadku mowa o całkowitym 
opróżnianiu placówki po ogłoszeniu alarmu dla wszystkich jej użytkowni-
ków. W drugim przypadku bierze się pod uwagę możliwość opróżnienia 
wybranych części placówki z uwagi na ograniczony zasięg oddziaływania 
zagrożenia (np. przy niekorzystnych warunkach pogodowych).

7. W obiektach placówek oświatowych o układach dróg ewakuacji generu-
jących powstawanie tzw. wąskich gardeł istnieje możliwość dywersyfikacji 
form ewakuacji na ewakuację powszechną oraz ewakuację fazową. Ta 
pierwsza traktuje o równoczesnym opróżnianiu placówki po ogłoszeniu 
alarmu dla wszystkich jej użytkowników. W drugim przypadku bierze się 
pod uwagę zróżnicowanie kolejności opuszczania strefy zagrożenia przez 
poszczególne grupy się w niej znajdujące, tak, aby zachować drożność 
dróg ewakuacji.

8. Zorganizowany charakter ewakuacji z placówki oświatowej wymusza 
zapewnienie miejsca (miejsc) zbiórki umożliwiającego uporządkowane 
zebranie, przeliczenie i raportowanie do kierującego akcją ratowniczą 
stanu osobowego ewakuowanych.

9. Przemieszczanie osób z założenia niedojrzałych emocjonalnie generuje 
ryzyko wtórne związane z możliwością powstawania skrajnie zróżnico-
wanych odpowiedzi behawioralnych na niepewność, relatywnie niskie 
poczucie bezpieczeństwa oraz świadomość znajdowania się w stanie 
bezpośredniego zagrożenia zdrowia a nawet życia.

10. W sytuacji braku odczuwania przez osoby ewakuowane zagrożenia i/lub 
jego oznak, źródłami wspomnianego ryzyka wtórnego są przeważnie 
brawura, chęć zaimponowania rówieśnikom (w odniesieniu do wycho-
wanków), bagatelizowanie zagrożeń, nieznajomość charakteru zagrożeń 
oraz właściwych sposobów postępowania w ich obliczu.
Przedstawione powyżej informacje nakreślają kluczowe kwestie, jakie 

należy brać pod uwagę przy planowaniu oraz przeprowadzaniu ewakuacji 
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I stopnia placówki oświatowej. Z oczywistych przyczyn nie stanowią katalogu 
zamkniętego. Niemniej jednaj ich ilość i jakość przemawiają za złożonością 
przedmiotowego procesu.

3. Ewakuacja i stopnia placówki oświatowej jako projekt

Zgodnie z najpopularniejszymi na świecie metodykami zarządzania projek-
tami, pod pojęciem projektu rozumie się „tymczasową działalność, która 
jest podejmowana w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia 
unikatowej usługi lub osiągnięcia unikatowego rezultatu”11. Cechuje się ona 
niepowtarzalnością z uwagi na unikalne w danym czasookresie uwarunko-
wania, celowością poprzez ukierunkowanie na uzyskanie konkretnego efektu, 
a także złożonością z czynności prowadzących do osiągnięcia uprzednio 
zdefiniowanego celu12.

Biorąc pod uwagę cechy dotyczące poszczególnych faz ewakuacji I stop-
nia placówki oświatowej, można dojść do przekonania, że wspólnie budują 
one skończony proces. Oznacza to możliwość jednoznacznego wyodręb-
nienia początku ewakuacji w momencie detekcji zagrożenia oraz jej końca, 
przeważnie kiedy właściwy dyrektor składa meldunek o stanie osobowym 
w miejscu zbiórki na ręce kierującego działaniem ratowniczym. Co więcej, 
każda ewakuacja odbywa się w unikalnych warunkach determinowanych 
aktualnym układem czynników technicznych, organizacyjnych (w mniej-
szym stopniu) i ludzkich. Z założenia prowadzi także do uzyskania uprzed-
nio określonego rezultatu – jak najszybszego opuszczenia strefy zagrożenia 
przez wszystkich użytkowników placówki oświatowej i udania się w miejsce 
bardziej bezpieczne.

Konkludując, ewakuacja I stopnia placówki oświatowej spełnia wszystkie 
elementy definicyjne projektu. Może być więc rozpatrywana w przedmioto-
wych kategoriach. W konsekwencji można ją zdefiniować jako tymczasową 
działalność personelu, a także podmiotów publicznych i prywatnych odpo-
wiedzialnych za właściwe bezpieczeństwo, polegającą na przemieszczeniu 

11 Szkolenie przygotowujące do egzaminu Certified Associate in Project Management 

(CAPM®), materiały szkoleniowe, OMEC Sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 18.

12 Zob., Prince2 – Skuteczne zarządzanie projektami, TSO 2009, A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), ANSI 2008, s. 5.
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użytkowników placówki w trybie niezwłoczności, w obliczu nieprzewidzia-
nego bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia, do miejsca bardziej 
bezpiecznego13.

4. Podejście projektowe do ewakuacji i stopnia  
    placówki oświatowej

Zaczerpnięcie z bogatego dorobku teorii zarządzania projektami pozwala na 
schematyczne ujęcie zarządzania projektowego ewakuacją I stopnia placówki 
oświatowej, co przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Zarządzanie projektowe ewakuacją I stopnia placówki oświatowej –  
schemat ideowy
Źródło: opracowanie własne

13 Por., P. Gromek, Projekt ewakuacji ludności na bazie Project Management Institute,  

[w:] Kryzys i zarządzanie. Teoria i praktyka, red. W. Jakubczak, M. P. Podyma, „Zeszyty 

Naukowe WSA” 2012, nr 48, s. 105.
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Kompletna metodyka zarządzania projektami według PMI® obejmuje 
42 procesy przypisane do poszczególnych obszarów wiedzy i poszczegól-
nych grup procesów, które odpowiadają etapom projektu. Na najwyższym 
poziomie ogólności zakres projektu jest utożsamiany z jego przedmiotem 
i właściwymi mu elementami. Na tej podstawie opracowuje się strukturę 
czynności roboczych. Problematyka czasu łączy strukturę czynności ro-
boczych z czasami ich trwania, celem opracowania harmonogramu. W ka-
tegorii kosztów mowa o szacowaniu i realizacji budżetu projektu. Dbałość 
o jakość działań projektowych i ich rezultatów to zasadnicza kwestia brana 
pod uwagę z uwagi na jednoznaczne ukierunkowanie na osiągnięcie kon-
kretnych (również jakościowo) celów. Human Resourses (HR), czyli zasoby 
ludzkie, to kolejny aspekt rozpatrywany z perspektywy konieczności zapla-
nowania sposobu wykorzystania konkretnych zasobów ludzkich do realizacji 
również konkretnych działań projektowych. Wysoki priorytet przypisano 
problematyce komunikacji. Na jej potrzeby są identyfikowani interesariusze 
wewnętrzni i zewnętrzni projektu, ich oczekiwania, a także prowadzone 
procesy komunikacyjne. Problematyka ryzyka dotyczy zarówno szans jak 
i zagrożeń dla projektu. Rozpatruje się je z perspektywy przeważnie praw-
dopodobieństwa i skutków oddziaływania na działania projektowe. Z kolei 
aspekty zamówień14 dotyczą szeroko rozumianych współpracy i wsparcia ze 
strony podmiotów zewnętrznych względem organizacji realizującej projekt. 
Całość procesów spinana jest niejako przez te właściwe kwestiom integracji. 
Traktuje ona o maksymalizacji waloru spójności działań projektowych oraz 
samych czynności zarządczych.

Ponadto, wszystkie procesy są przypisane do zasadniczych etapów pro-
jektu:

• inicjowania prac projektowych,
• planowania,
• działań właściwych,
• monitorowania i kontrolowania,
• zamykania projektu.

Z praktycznego punktu widzenia nie sposób zastosować pełnego podej-
ścia projektowego w przypadku omawianego rodzaju ewakuacji. Wynika 

14 Termin ten nie doczekał się polskiego odpowiednika, który w pełni oddawałby jego 

znaczenie.
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to z dość prozaicznej, aczkolwiek mocno osadzonej w realiach ewakuacji 
przyczyny. Otóż realizacja analizowanego procesu trwa przeważnie od kilku 
do kilkunastu minut. Fakt ten znacznie ogranicza realne możliwości co do 
rozwijania pełnego spektrum czynności zarządczych dotyczących zakresu, 
czasu, kosztów, jakości, HR, komunikacji, ryzyka, zamówień oraz integracji. 
Dlatego zastosowanie podejścia projektowego powinno służyć w tym przy-
padku nie tyle opracowywaniu szczegółowych zasad i planów ewakuacji, 
co nakreśleniu ogólnych ram postępowania dyrekcji i personelu placówki15.

W oparciu o powyższe przyjmuje się więc konieczność dostosowania 
założeń zarządczych do cech charakterystycznych ewakuacji I stopnia pla-
cówki oświatowej, zwłaszcza, że dopuszczają a nawet wymagają tego obydwie 
przytaczane na kartach niniejszego artykułu metodyki (PMI® oraz Prince2®).

W tabeli 1 przedstawiono morfologiczny układ relacji zachodzących 
pomiędzy obszarami wiedzy i grupami procesów zarządzania projektem 
uproszczony dla warunków omawianego rodzaju ewakuacji.

Tabela 1. Obszary wiedzy a procesy zarządzania projektem ewakuacji I stopnia  
placówki oświatowej

Obszary 
wiedzy

Grupy procesów zarządzania

Procesy 
rozpoczęcia

Procesy 
planowania

Procesy 
wykonawcze

Procesy 
monitoringu 

i kontroli

1 2 3 4 5

Zarządzanie 
integracją 
projektu

Organizowanie 
i zarządzanie 
pracami 
wykonawczymi

Monitoring 
i kontrola 
ewakuacji

Zarządzanie 
zakresem 
projektu

Zebranie wymagań
Zdefiniowanie 
zakresu
Stworzenie 
struktury działań

Weryfikacja 
zakresu
Kontrola 
zakresu

15 Wykorzystanie podejścia projektowego można natomiast zastosować dla planowania 

ewakuacji I stopnia placówki oświatowej, czyniąc z niego przedmiot projektu.
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cd. Tab. 1.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge (PMBOK® Guide), ANSI 2008, s. 43.

Obszary 
wiedzy

Grupy procesów zarządzania

Procesy 
rozpoczęcia

Procesy 
planowania

Procesy 
wykonawcze

Procesy 
monitoringu 

i kontroli

1 2 3 4 5

Zarządzanie 
czasem

Określenie 
czynności
Określenie 
sekwencji 
czynności
Oszacowanie 
zasobów

Zarządzanie 
kosztami

Zarządzanie 
jakością Planowanie jakości Zapewnienie 

jakości
Kontrola 
jakości

Zarządzanie 
zasobami 
ludzkimi

Zebranie zespołu
Zarządzanie 
zespołem

Zarządzanie 
komunikacją

Identyfikacja 
interesariuszy

Planowanie 
komunikacji

Dystrybucja 
informacji
Zarządzanie 
potrzebami 
interesariuszy

Zarządzanie 
ryzykiem 

projektowym

Identyfikacja ryzyk 
(szans i zagrożeń)
Uproszczone 
analiza i ocena 
ryzyka
Doraźne 
planowanie 
odpowiedzi na 
ryzyko

Monitoring 
i kontrola 
ryzyka

Zarządzanie 
zamówieniami

Realizacja 
zamówień

Zarządzanie 
zamówieniami
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Wyniki analizy treści tabeli 1 pozwalają wywnioskować, że nie wszystkie 
elementy metodyki PMI® są na tyle istotne, aby mieć zastosowanie w oko-
licznościach ewakuacji I stopnia placówki oświatowej. Jest to szczególnie 
widoczne chociażby w przypadku zarządzania kosztami. Nie oznacza to ba-
gatelizowania kwestii finansowych, lecz fakt relatywnie niskiej ich istotności 
podczas reagowania w trybie niezwłocznym, w obliczu nieprzewidzianego 
bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi. W tej perspektywie 
znacznej redukcji uległy również pozostałe procesy zarządcze.

Uzyskany rezultat dostosowania metodyki zarządzania projektami PMI® 
do ogólnych uwarunkowań omawianego rodzaju ewakuacji stanowi punkt 
wyjścia do przedstawienia propozycji wykorzystania jej w praktyce przed-
miotu poznania.

Truizmem jest stwierdzenie, że podczas ewakuacji I stopnia dyrektor 
placówki oświatowej potrzebuje prostych, intuicyjnych i gotowych do natych-
miastowego zastosowania rozwiązań. Procedura zarządzania powinna więc:

• uwzględniać wszystkie obszary wiedzy wyłącznie z przypisanymi im 
grupami procesów,

• brać pod uwagę kolejno poszczególne etapy ewakuacji (tj. detekcję za-
grożenia, alarmowanie, interpretację treści ostrzeżenia o zagrożeniu, po-
dejmowanie indywidualnych decyzji o rozpoczęciu przemieszczania się, 
a także przemieszczanie się po drogach i trasach ewakuacji),

• charakteryzować się możliwością wpisania w kartę kontrolną (tzw. check-
-list) w formacie dostosowanym do warunków zarządzania ewakuacją,

• być możliwa do weryfikacji w toku praktycznego sprawdzenia warunków 
i organizacji ewakuacji.
Należy nadmienić, że zaprezentowane powyżej wyszczególnienie może 

pełnić rolę struktury poznania w toku badania poszczególnych obsza-
rów wiedzy, celem doprecyzowywania założeń i wytycznych zarządczych. 
Eksponowany wysoki stopień ogólności wychodzi bowiem naprzeciw zło-
żoności problematyki ewakuacji I stopnia placówki oświatowej i jej uwa-
runkowań.

Podsumowanie

Ewakuacja to jeden z podstawowych sposobów ochrony użytkowników placó-
wek oświatowych przed zagrożeniami. Zasadniczo polega na przemieszczaniu 
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ludzi, zwierząt i/lub mienia ze strefy materializacji zagrożenia do miejsca 
bardziej bezpiecznego.

Ewakuacja I stopnia placówki oświatowej jest tymczasową działalnością 
personelu placówki, a także podmiotów publicznych i prywatnych odpo-
wiedzialnych za właściwe bezpieczeństwo, polegającą na przemieszczeniu 
użytkowników placówki w trybie niezwłoczności, w obliczu nieprzewidzia-
nego bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia, do miejsca bardziej 
bezpiecznego. W konsekwencji spełnia wymogi definicyjne projektu.

Implementacja metodyk zarządzania projektami na grunt przedmiotu 
badań wymaga uproszczenia jako konsekwencji dostosowania ich do działań 
w trybie pilnym, w stanie zagrożenia. Uzyskuje się w ten sposób strukturę 
procesów zarządczych, które można opisać proceduralnie, przystosowując 
je do warunków realnych i ćwiczeniowych.
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Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Działalność Policji w sytuacjach kryzysowych.  
Podejście formalne

Streszczenie
W artykule omówiono rolę Policji jako formacji współdziałającej w obliczu zaist-

nienia sytuacji kryzysowych godzących w bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeń-
stwo powszechne oraz cyberbezpieczeństwo. Skupiono się na głównych zadaniach 
tej formacji w świetle regulacji prawnych i przepisów wewnętrznych.

Sytuacje kryzysowe i kryzysy ukazano w ujęciu formalnym, czyli nawiązując do 
treści właściwej ustawy. Na tym tle zaprezentowano szczegółowe zadania Policji – 
kluczowego podmiotu bezpieczeństwa współdziałającego na rzecz państwa i jego 
obywateli.

Artykuł wzbogacono o doświadczenia własne autora, pozwalające częściowo 
skonfrontować teorię przedmiotu poznania z praktyką.

Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, Policja, sytuacja kryzysowa, bezpieczeń-
stwo publiczne

Police Operations in Crisis Management Situations – 
A Formal Approach

Summary
Crisis management in Poland leads to prevent the crisis situations. Moreover, 

the crisis management obtains control over such situations with strictly planned 
procedures as well as it reacts in the event of their appearance. 

It also helps to remove the consequences of such acts, reconstruct resources and 
the infrastructure in relation to mainly public safety and cybersecurity.

Representatives of the police are being included in a block of teams for crisis 
management, strengthening the structures of crisis management system in Poland.
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 Police as a departmental formation are not, however, the entity to crisis man-
agement – taking into account the executive character of their tasks.

 In general, police activity is included in every phase of crisis management. In 
the prevention stage, it manifests in preventive measures. In the stage of readiness – 
in risk estimation and analysis, as well as in action plan making. In the stage of 
response – in alarming and warning the civilians, immediate rescue operations 
and restoring order. In restorative stage – in actions that rebuild the previous state.

 The Police operate to prevent such threats as public protests, terrorist attacks, 
explosive remnants, natural disasters, technical failures, revolts, riots or escapes 
from criminal units as well as terrorist attacks with the use of aircrafts.

 Observations, dealing with the tasks of mass events protection, allow to assess the 
activity of the police and other subjects in cooperation positively. Such a statement 
does not allow , however, to stop improving and adapting procedures and rules for 
the current challenges and threats.

Keywords: crisis management, Police, crisis situation, public security

1. Wprowadzenie

W rzeczywistości XXI wieku człowiek jest narażony na liczne zagrożenia, 
których źródłami są siły przyrody oraz działalność ludzka (intencjonalna 
lub nieintencjonalna). Do pierwszej grupy zagrożeń zalicza się głównie po-
wodzie, wiatry huraganowe, pożary lasów, a także intensywne opady śniegu. 
Drugą grupę stanowią m.in. wypadki komunikacyjne (drogowe), katastrofy 
budowlane i ataki terrorystyczne. Oddziałując na zdrowie i życie ludzi, mie-
nie oraz środowisko, mogą przybierać formę sytuacji kryzysowych istotnie 
naruszających więzi społeczne, jak również zrównoważony stan egzystencji 
i rozwoju społeczności lokalnych, a nawet całych narodów.

Z uwagi na to, że lokalizowanie źródeł, miejsc, czasów i skutków zagro-
żeń staje się coraz trudniejsze z praktycznego punktu widzenia, w działania 
polegające na właściwym reagowaniu angażuje się wiele instytucji, służb, in-
spekcji i straży [9, s. 10]. G. Sobolewski stwierdza wręcz, że „współcześnie (…) 
niemożliwe jest stałe i niezmienne przypisywane określonych ról tym samym 
wykonawcom – na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa państwa i jego oby-
wateli” [9, s. 10]. Podkreśla to konieczność elastycznego doboru podmiotów 
współdziałających w obliczy sytuacji kryzysowych. Jednym z nich jest Policja.
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Zgodnie z zapisami ustawowymi Policja to umundurowana i uzbrojona 
formacja, która służy społeczeństwu i została przeznaczona do ochrony 
bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego [12, art. 1. ust. 1].

Charakter prowadzonych działań sprawia, że funkcjonariusze Policji 
partycypują w ramach reagowania na niemalże wszystkie rodzaje zagrożeń 
mogących ulec przeobrażeniu w sytuacje kryzysowe i kryzysy w myśl zapisów 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym [11, art. 1 ust. 1; 2, s. 22].

Przedstawione powyżej spostrzeżenia pełnią rolę wprowadzenia do eks-
ploracji problematyki wykorzystania Policji w działaniach wykonawczych 
w ramach zarządzania kryzysowego w Polsce. Autor przyjął za cel uzyskanie 
odpowiedzi na następujące pytania:
1. W jaki sposób działalność Policji wpisuje się w normatywne ujęcie zarzą-

dzania kryzysowego w Polsce?
2. Jakie są istota i charakter sytuacji kryzysowych i kryzysów w ujęciu formal-

nym w Polsce?
3. W jaki sposób zadania Policji wpisują się w domenę działań z zakresu 

zarządzania kryzysowego?
4. Jak doświadczenia praktyczne weryfikują założenia formalne dotyczące 

działalności Policji w sytuacjach kryzysowych?
W artykule skonfrontowano założenia teoretyczne wykorzystania Policji 

do działań w obliczu sytuacji kryzysowych z operacyjnymi doświadczeniami 
własnymi autora.

2. Sytuacje kryzysowe i kryzysy w ujęciu formalnym

Sytuacja kryzysowa to zespół okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych, 
w jakich znajduje się dany podmiot (podmiot osobowy, układ, organizacja 
lub system). Co charakterystyczne, okoliczności te wpływają na właściwe 
funkcjonowanie w taki sposób, iż zaczyna się i postępuje proces zmian. W jego 
rezultacie dochodzi do zachwiania równowagi i utraty możliwości kontroli nad 
przebiegiem wydarzeń albo eskalacji zagrożenia interesów podmiotu [2, s. 22].

Sytuacja kryzysowa nie zawsze musi skończyć się kryzysem, jednak prze-
ważnie bezpośrednio go poprzedza. J. Gryz i W. Kitler podkreślają, że „(…) 
kulminacyjnym elementem sytuacji kryzysowej, jeśli nie zdoła się zaradzić 
jej czynnikom na etapie eskalacji, jest [właśnie – M.E.] kryzys (…)” [2, s. 23].
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Interpretując sytuację kryzysową można wyznaczyć trzy etapy:
• etap przedkryzysowy,
• kryzys,
• etap pokryzysowy.

W przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowej bardzo ważne jest po-
dejmowanie niezwłocznych działań cechujących się odpowiednim sposobem 
zorganizowania, a także angażujących odpowiednie organy państwowe 
i prywatne. Należy bowiem zapewnić możliwie jak najszybszą i najbardziej 
sprawną reakcję, która wyjdzie naprzeciw powstałym zakłóceniom funkcjo-
nowania podmiotu (np. społeczności lokalnej, instytucji, państwa) oraz nie 
dopuści do ich eskalacji, w konsekwencji przerodzenia sytuacji kryzysowej 
w kryzys. W przeciwnym razie skutkować to może nieprzewidzianymi 
następstwami, włączając tu konflikt zbrojny, upadek organizacji lub kolejną 
sytuację kryzysową.

Na rys. 1 przedstawiono powszechny sposób interpretacji sytuacji kry-
zysowej.

Rys. 1. Interpretacja sytuacji kryzysowej
Źródło: G. Sobolewski, Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodo-
wego, [w:] Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego, red. G. Sobolewski,  
D. Majchrzak, AON, Warszawa 2012, s. 14.
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Do określenia sytuacji kryzysowych można zastosować następujące 
kryteria podstawowe:

• podmiotowe,
• przedmiotowe,
• przestrzenne,
• zakresowe.

W tabeli 1 zestawiono wyniki tego rodzaju podziałów.

Tabela 1. Podziały sytuacji kryzysowych

Podział sytuacji kryzysowych

Kryterium 
podmiotowe

Kryterium 
przedmiotowe

Kryterium 
przestrzenne

Kryterium 
zakresowe

Jednostkowe Polityczne Miejscowe
W aspekcie 
przetrwania

Lokalne Militarne Lokalne

Narodowe Gospodarcze Subregionalne

W aspekcie 
możliwości 

rozwoju

Międzynarodowe Społeczne Regionalne

Globalne

Kulturowe

Globalne

Inne

Źródło: G. Sobolewski, Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Aspekt narodo-
wy i międzynarodowy, AON, Warszawa 2013, s. 40.

Różne sytuacje kryzysowe mogą mieć więc zróżnicowane genezę oraz 
skutki, dotyczyć także odmiennych wymiarów terytorialnych i wartości 
chronionych. Teoretyzując, do powstawania sytuacji kryzysowych i kryzy-
sów może dochodzić w kontekście każdego rodzaju bezpieczeństwa. Dlatego 
powinno się rozważać ich pojawianie się w odniesieniu do bezpieczeństwa 
[7, s. 17]:



1. Zgodnie z kryterium obszarowym:
• globalnego, międzynarodowego,
• regionalnego,
• narodowego.
2. Zgodnie z kryterium terytorialnym państwa:
• zewnętrznego,
• wewnętrznego.
3. Zgodnie z kryterium dziedziny bezpieczeństwa:
• militarnego,
• politycznego,
• energetycznego,
• ekologicznego,
• informatycznego,
• społecznego,
• kulturowego,
• fizycznego,
• socjalnego,
• strukturalnego,
• personalnego.

Należy podkreślić, że z formalnego punktu widzenia bardzo mocno ogra-
niczono zakres traktowania o sytuacjach kryzysowych i kryzysach. Zgod-
nie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, sytuację kryzysową definiuje się 
jako „stan wpływający negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia 
w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołujący znaczne ograniczenia 
w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nie-
adekwatność posiadanych sił i środków” [11, art. 3 pkt 1]. Nawiązując natomiast 
do pozostałych treści wspomnianego aktu prawnego, stwierdza się, że tak 
rozumiane okoliczności mogą oddziaływać negatywnie głównie na bezpie-
czeństwo publiczne, bezpieczeństwo powszechne oraz cyberbezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo, bez względu na rodzaj, należy utożsamiać ze stanem 
poczucia pewności, gwarancją jego zachowania oraz szansa na doskonalenie  
[6, s. 33]. W tym świetle rozpatruje się bezpieczeństwo narodowe, które sta-
nowi nadrzędną kategorię znaczeniową w stosunku do rodzajów bezpieczeń-
stwa właściwych zarządzaniu kryzysowego z formalnego punktu widzenia.

Według W. Kitlera bezpieczeństwo narodowe to najważniejsza wartość, 
potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek, grup 
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społecznych. Można je utożsamiać także z procesem obejmującym różnorod-
ne środki gwarantujące, trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy 
(państwa). Zapewnianie bezpieczeństwa narodowego wiąże się również 
z ochroną państwa jako instytucji politycznej, a także ochroną jednostek 
i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagroże-
niami, które w znaczący sposób mogą ograniczać jego funkcjonowanie lub 
godzić w dobra podlegające szczególnej ochronie [3, s. 31].

Jedną z dziedzin bezpieczeństwa narodowego jest bezpieczeństwo pu-
bliczne. Ma na nie wpływ ogół warunków i instytucje chroniących życie, 
zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suweren-
ność państwa przed zjawiskami groźnymi z perspektywy ładu prawnego. 
Zapewnianie tego rodzaju bezpieczeństwa wiąże się z ochroną przed zjawi-
skami mogącymi zakłócić prawidłowe funkcjonowanie obywateli, godzą-
cymi w ogólnie przyjęte normy postępowania. Zagrożenia bezpieczeństwa 
publicznego mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny. 
Zalicza się bowiem do nich ingerencje ze strony innych podmiotów pań-
stwowych w sprawy wewnętrzne, a także wewnętrzne konflikty i napięcia 
społeczne.

Z kolei bezpieczeństwo powszechne należy utożsamiać z procesem, który 
obejmuje szereg zróżnicowanych działań (m.in. w dziedzinach zdrowotnej, 
ekologicznej, edukacyjnej, społecznej, gospodarczej, prawnej i sanitarnej). 
Działania te są ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa ludności 
cywilnej. Zagrożenia wpływające bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa 
powszechnego grupuje się na oddziaływania sił natury lub działania człowie-
ka przeciwko człowiekowi [4, s. 54]. Za przykłady niech posłużą chociażby 
pożary, powodzie, niebezpieczne zjawiska atmosferyczne, awarie techniczne, 
wypadki drogowe, a także zagrożenia o charakterze chemicznym, biologicz-
nym i radiologicznym.

Cyberbezpieczeństwo RP, rozumiane jako bezpieczeństwo RP w cyber-
przestrzeni, może być rozpatrywane także w kategorii procesu. Polega na 
zapewnianiu bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni państwa 
jako całości, a także jego poszczególnych struktur, osób fizycznych i osób 
prawnych (również przedsiębiorców i innych podmiotów nieposiadających 
osobowości prawnej). Warto dodać, że właściwa ochrona powinna obejmo-
wać systemy teleinformatyczne oraz zasoby informacyjne w globalnej cyber-
przestrzeni będące w dyspozycji wyszczególnionych podmiotów [1, s. 7–8].
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Sprawny system cyberbezpieczeństwa uzależniony jest nierozerwalnie 
od prawidłowego funkcjonowania infrastruktury krytycznej (IK). Ustawa 
o zarządzaniu kryzysowym jednoznacznie określa IK i wchodzące w jej 
skład systemy (finansowe, zaopatrzenia w energię i paliwa, zaopatrzenia 
w żywność i wodę, ochrony zdrowia, transportowe i komunikacyjne, ratow-
nicze, zapewniające ciągłość działania administracji publicznej). W związku 
z tym, wszystkie systemy teleinformatyczne zapewniające ciągłość działania 
infrastruktury krytycznej stanowią główny przedmiot ochrony w ramach 
systemu cyberbezpieczeństwa. Nie jest odważne stwierdzenie, że obecnie 
ochrona ta stanowi jedno z głównych wyzwań dla bezpieczeństwa państwa.

W Polsce funkcjonuje wiele instytucji odpowiedzialnych za zapobieganie, 
przeciwdziałanie i reagowanie w razie wystąpienia zagrożeń bezpieczeń-
stwa publicznego, bezpieczeństwa powszechnego oraz cyberbezpieczeństwa. 
Jak wspomniano we wstępie, jedną z nich jest Policja. Z uwagi na szerokie 
spektrum zadań ustawowych oraz jasno nakreśloną rolę w społeczeństwie, 
to jeden z kluczowych podmiotów wykonawczych w ramach reagowania na 
sytuacje kryzysowe i kryzysy.

3. Zarządzanie kryzysowe a zadania Policji

Nawiązując do regulacji prawnych, „zarządzanie kryzysowe to działalność 
organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeń-
stwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, 
przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych 
działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usu-
waniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej” 
[11, art. 3].

Zgodnie z zaprezentowanym podejściem Policja nie może być rozumiana 
jako podmiot zarządzania kryzysowego, lecz formacja wykonująca działania 
na rzecz tego rodzaju podmiotów (organów administracji publicznej). Jej dzia-
łalność nie ma charakteru zarządczego, lecz wykonawczy (podobnie zresztą jak 
działalność Państwowej Straży Pożarnej, Sił Zbrojnych RP i in.). Co prawda 
jej przedstawiciele mogą angażować się w działania zespołów zarządzania 
kryzysowego (na najwyższych poziomach struktury systemu zarządzania 
kryzysowego ciąży na nich wręcz ustawowy obowiązek w tym zakresie), jed-
nakże instytucja ta jako całość podmiotem zarządzania kryzysowego nie jest.
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W przedstawionym świetle można zaprezentować szeroki katalog pod-
stawowych zadań Policji, wśród których wymienia się [11, art. 1 ust. 2; 10]:

• ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 
naruszającymi te dobra,

• ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez m. in. zapew-
nienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego 
transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach 
przeznaczonych do powszechnego użytku,

• inicjowanie i organizowanie działań ukierunkowanych na zapobieganie 
popełnianiu przestępstw i wykroczeń, a także zjawiskom kryminogennym,

• prowadzenie działań kontrterrorystycznych,
• wykrywanie przestępstw i wykroczeń, a także ściganie właściwych sprawców,
• nadzorowanie specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych,
• kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych 

związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach 
publicznych,

• współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami mię-
dzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na 
podstawie umów i porozumień międzynarodowych,

• gromadzenie, przetwarzanie oraz przekazywanie informacji kryminalnych,
• prowadzenie bazy danych z wynikami analizy kwasu dezoksyrybonu-

kleinowego (DNA).
Porównanie podstawowych zadań Policji z zakresem zarządzania kry-

zysowego pozwala utwierdzić w przekonaniu, że może ona stanowić wy-
konawcze wsparcie dla organów administracji publicznej zarządzających 
kryzysowo w obliczu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa 
powszechnego i cyberbezpieczeństwa (w praktyce przeważnie tak jest).

Powyższe założenie zdają się podkreślać treści Ustawy o Policji, zgod-
nie z którymi „centralnym organem administracji rządowej, właściwym 
w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, jest Komendant Główny Policji podległy ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych” [12, art. 5 pkt 1]. Wydał on szereg 
dokumentów wewnętrznych regulujących problematykę działań Policji w ob-
liczu sytuacji kryzysowych. Do najważniejszych zalicza się:

• Zarządzenie nr 1429 Komendanta Głównego Policji z 31 grudnia 2004 r. 
w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach 
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kryzysowych (DzUrz KGP z 28 stycznia 2005 r., w załączniku procedury 
reagowania kryzysowego),

•  Zarządzenie nr 4 Komendanta Głównego Policji z 26 marca 2002 r. 
w sprawie form i metod wykonywania negocjacji policyjnych (DzUrz 
KGP z 30 marca 2002 r.),

•  Zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z 2 września 2014 r. 
w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związ-
ku ze zdarzeniami kryzysowymi (DzUrz KGP z 25 września 2014 r.).
Podsumowując, Policja, podobnie zresztą jak inne służby publiczne, jest 

narzędziem w rękach organów administracji publicznej pełniących rolę 
decydentów w sprawach zarządzania kryzysowego. Rozbudowany kata-
log zadań tej formacji świadczy o jej bardzo mocnej pozycji wykonawczej 
w przedmiotowym zakresie. O ile więc podmiotem zarządzania kryzysowego 
nie jest, niezwykle ciężko wyobrazić sobie zapobieganie sytuacjom kryzy-
sowym, przygotowywanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 
zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku ich wystąpienia, a także 
usuwanie właściwych skutków oraz odtwarzanie zasobów i infrastruktury 
krytycznej bez udziału funkcjonariuszy Policji.

4. Doświadczenia praktyczne

Doświadczenia praktyczne pełnią kluczową rolę w precyzowaniu zakresu 
wykorzystywania Policji do celów zarządzania kryzysowego. Na ich pod-
stawie formułuje się wytyczne i instrukcje, które uszczegóławiają ogólne 
zadania w tym zakresie.

Najogólniej ujmując, Policja wpisuje się w proces zarządzania kryzyso-
wego poprzez [5, s. 79–80]:
1. W fazie zapobiegania:
• działalność prewencyjną.
2. W fazie przygotowania:
• szacowanie i analizę ryzyka,
• tworzenie planów działania.
3. W fazie reagowania:
• alarmowanie i ostrzeganie ludności,
• działania porządkowe,
• bezpośrednie działania ratownicze.
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4. W fazie odbudowy:
• działania przywracające stan istniejący przed zagrożeniem.

Bazując na Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji w sprawie wpro-
wadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych, wymienia 
się zasadnicze zagrożenia, w kontekście których Policja ma sformułowane 
konkretne zadania szczegółowe dotyczące reagowania w obliczu potencjal-
nych sytuacjach kryzysowych:
1) protesty społeczne:
• blokady drogowych szlaków komunikacyjnych,
• blokady kolejowych szlaków komunikacyjnych,
• blokady wodnych szlaków komunikacyjnych,
• okupacja i blokada obiektów administracji publicznej,
• okupacja i blokada zakładów pracy;
2) zagrożenie atakiem terrorystycznym;
3) akt terrorystyczny:
• podłożenie ładunku wybuchowego, w tym również z zastosowaniem 

materiału promieniotwórczego,
• podłożenie ładunku wybuchowego, w tym również z zastosowaniem 

środka mikrobiologicznego,
• podłożenie ładunku wybuchowego, w tym również z zastosowaniem 

środka chemicznego,
• uprowadzenie środka transportu w komunikacji lotniczej,
• uprowadzenie środka transportu w komunikacji lądowej,
• uprowadzenie środka transportu w komunikacji wodnej,
• zajęcie obiektu, w tym również z przetrzymywaniem zakładników,
• uprowadzenie zakładników;
4) niewypały i niewybuchy,
5) klęski żywiołowe (katastrofy naturalne i awarie techniczne):
• powódź,
• pożar,
• intensywne opady atmosferyczne (śnieg, deszcz, grad),
• katastrofa budowlana,
• uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych w transporcie dro-

gowym, kolejowym, rurociągowym, w żegludze morskiej i śródlądowej,
• uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych w przemyśle,
• uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych w magazynowaniu,
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• awaria systemów energetycznych,
• epidemie,
• epizootia,
• epifitozy;
6) bunt oraz ucieczka w zakładzie karnym;
7) akt terrorystyczny z użyciem statku powietrznego.

Należy podkreślić, że nawet najlepsze przygotowanie teoretyczne nie 
da gwarancji, że w przypadku zaistnienia zdarzenia o znamionach sytuacji 
kryzysowej zostaną zrealizowane wszystkie zamierzone cele i zadania ujęte 
w procedurach. Każda sytuacja zagrożenia jest unikalna pod względem 
uwarunkowań. Policja jako podmiot wiodący lub wspierający działania 
wykonawcze w stosunku do czynności zarządzania kryzysowego ma moż-
liwość weryfikacji i modyfikacji stworzonych procedur. Dlatego warto pod-
kreślić znaczenie ćwiczeń praktycznych, w których biorą udział podmioty 
współdziałające ze sobą permanentnie jak również incydentalnie w obliczu 
zagrożeń eksponowanych przez współczesne, formalne ujęcie zarządzania 
kryzysowego w Polsce. Kilkanaście lat temu nie uwzględniano w procedu-
rach takich zjawisk jak szkwał (na Mazurach) lub trąby powietrzne (w Borach 
Tucholskich). Aktualnie wiadomo, że zjawiska te nie tyle mogą, co występują 
również w Polsce. Tylko efektywna współpraca w zakresie zarządzania 
kryzysowego i właściwych działań wykonawczych oraz wyciąganie z niej 
prawidłowych, kompleksowych wniosków mogą przyczynić się do tworze-
nia systemowych rozwiązań zwiększających adekwatność i użyteczność już 
istniejących procedur postępowania.

Doświadczenia własne autora niniejszego artykułu pozwalają na sfor-
mułowanie tezy, że ostatnie wielkie wydarzenia w Polsce (Światowe Dni 
Młodzieży, Szczyt NATO oraz Turniej Finałowy Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej UEFA Euro 2012) udowodniły wysoki poziom przygotowania Policji 
i podmiotów z nią współdziałających do realizacji zadań na rzecz bezpie-
czeństwa publicznego, bezpieczeństwa powszechnego i cyberbezpieczeństwa 
w okolicznościach mogących prowadzić do sytuacji kryzysowych, a nawet 
kryzysów. Dynamizm uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego Polski 
wymusza jednak stałe dostosowywanie się pod tym względem do nowych 
wyzwań, szans i zagrożeń.
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Podsumowanie

Zarządzanie kryzysowe w Polsce sprowadza się do zapobiegania sytuacjom 
kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 
zaplanowanych działań, reagowania w przypadku ich wystąpienia, usuwania 
ich skutków oraz odtwarzania zasobów i infrastruktury krytycznej, w odnie-
sieniu do, głównie, bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa powszech-
nego i cyberbezpieczeństwa.

Przedstawiciele Policji włączani są do składu zespołów zarządzania kry-
zysowego, zasilając struktury systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. 
Policja jako formacja nie jest jednak podmiotem zarządzania kryzysowego 
z uwagi na wykonawczy charakter realizowanych przez nią zadań.

W ujęciu ogólnym działalność Policji wpisuje się we wszystkie fazy za-
rządzania kryzysowego. W fazie zapobiegania przejawia się w działaniach 
prewencyjnych, w fazie przygotowania w szacowaniu i analizie ryzyka oraz 
tworzenie planów działania, w fazie reagowania w alarmowaniu i ostrzeganiu 
ludności, działaniach porządkowych i bezpośrednich działaniach ratowni-
czych, zaś w fazie odbudowy w działaniach przywracających stan istniejący 
przed pojawieniem się zagrożenia.

Uszczegółowiając, Policja współdziała w obliczu takich zagrożeń mogą-
cych skutkować zawiązaniem się sytuacji kryzysowej, jak protesty społeczne, 
zagrożenia atakiem terrorystycznym, akty terrorystyczne, niewypały i niewy-
buchy, katastrofy naturalne, awarie techniczne, bunty oraz ucieczki w zakła-
dach karnych, a także akty terrorystyczne z użyciem statków powietrznych.

Spostrzeżenia dotyczące realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia du-
żych imprez masowych pozwalają na pozytywną ocenę Policji i podmiotów 
z nią współpracujących. Nie zwalniają jednak z konieczności permanentnego 
dostosowywania istniejących procedur postępowania i zasad współpracy do 
aktualnych wyzwań, szans i zagrożeń współczesności.
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Human Aspects of Firefighting Operations  
Managing Victims of Disasters

Abstract
In many cases the firefighters face that the behavior of people affected by an 

accident is different from the usual . On one hand, it is a natural phenomenon, but 
on the other  it can mean obviously both hazards and risks for the affected people. 
The author wishes to point out these anomalies. In addition to studying relevant 
literature, the author built his opinion  mainly on his own firefighting practice, as 
well as teaching experience acquired during his carrier. Author presented some 
detailed  unusual behavior patterns of the affected people in case of emergency and 
gave a systematic summary. Moreover some simple procedures, which are usually 
used during the practice, were described. 

Key words: firefighting, human behavior, unusual human behavior in emergency 

Aspekt ludzki podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, 
sposoby obchodzenia się z ofiarami katastrof

Streszczenie:
W wielu przypadkach strażacy doświadczają, że zachowanie ludzi dotkniętych 

nieszczęściem jest różne od tego na co dzień. Z jednej strony, jest to zjawisko na-
turalne, z drugiej zaś może ono oznaczać większe ryzyko i niebezpieczeństwo dla 
zagrożonych ludzi. W niniejszym artykule autor wskazuje powyższe anomalie. 
Oprócz studiowania odpowiedniej literatury, autor opierał się głównie na swoim 
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własnym doświadczeniu w praktyce pożarniczej, jak również doświadczeniu peda-
gogicznym nabytym w swojej karierze. Rezultaty: Autor przedstawił szczegółowo 
kilka wzorów zachowań poszkodowanych osób i usystematyzował je. Co więcej, 
opisał kilka procedur, jakie są zazwyczaj używane podczas ich wystąpienia. 

Słowa kluczowe: pożarnictwo, ludzkie zachowanie, niezwykłe zachowania w razie 
niebezpieczeństwa

 
 

1. Introduction 

In many cases the firefighters face that the behavior of the people affected 
by an accident, fire or disaster is clearly different from the usual in everyday 
life. It could be studied different problems in different fires in mass residence 
facilities like theaters (Kerekes, 2015; Pasztor, 2015) or concrete storages 
(Balazs, 2013; Czoboly, 2015) but also the effect of strange situations for hu-
man behavior of soldiers during military actions (Fejes at al., 2013; Korodi, 
2013) or during helping disaster management (Padanyi, 2013) or the prob-
lems of firefighters face to face to injuries (Pantya, 2014). On the one hand, 
it is a natural phenomenon, but on the other hand it might pose dangers for 
the affected. The opposite is also possible: although the changed behavior 
may not be visible externally, actually he may be in trouble (Zellei, 2000; 
Rabovszki, 2008; Martin, 2015). Recognizing these phenomena in time may 
prevent the victims from harming themselves or others. In addition, it makes 
interventions safer and more successful, thus, on the whole, more effective.

Special events are generally shaped by three main factors: the type of the 
triggering event (the effect of a gas explosion is different from that of a flood 
or the release of a dangerous material), the features of the scene (population 
density, the types of dwellings or wind force and direction) as well as the 
behavior of the victims (the reactions of the population, the intervention 
team and outsiders). Based on experience, the general opinion of the victims 
is that fires develop too quickly, they are too widespread and often difficult 
to grasp. The unexpected speed results in an initial feeling of fright, while 
the large scale makes the victims feel afraid and lack of help. The difficulty 
of grasping the emergency can be expressed by its incomprehensibility and 
the need for an immediate explanation of the events. The author studies 
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human behavior change in emergencies while taking into account the factors 
above – with simplicity in mind.

2. Phenomena following initial fright 

2.1. First minutes after the onset of the event

Fires and damages develop all of a sudden for most victims, who are just 
ordinary people. Thus, naturally the most frequent reaction is fright. This 
so-called initial fright-reaction may take rather unusual forms with certain 
people: they get paralysed and experience sensory and cognitive impairment, 
perhaps they even lose touch with reality temporarily. Fortunately, this im-
mediate reaction stops within a short time and after about 30 minutes the 
majority of the uninjured victims become helpful again (Bilkei, 2012).

2.2. The period after initial fright

Once the immediate effects of the triggering event have passed, the extent of 
the damage, the dependence on help and further vulnerability can be assessed, 
which gives rise to inertia in the short term, while in the long term it causes 
fear. Most people can overcome the depressive feelings of inertia and fear 
with more or less effort, so their ability to act returns (Berek and Grósz, 2007). 
However, for some this feeling can be so overwhelming that overcoming this 
inner tension exceeds their abilities. These victims become trapped in their 
own feelings (Czige, 2000). Their behaviour is mostly unusual: they become 
helpless, aimless and probably indifferent, they lose control and they are 
unable to protect themselves and to cooperate with others. The confusion 
might last for hours or even for days until they are ready to cope with the 
demands of the situation.

2.3. Typical forms of fright and fear

Physical and psychological numbness
A typical symptom of physical and psychological numbness is that the 

victims become motionless or they become excessively slow, their face may 
become a frozen mask. Often they are unable to speak and to perceive real-
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ity and imminent danger. In this case, the respondents may mistake these 
victims for those who do not need help, as neither their behaviour nor the 
external signs are conspicuous. Being motionless can be misunderstood as a 
sign of calmness and determination. However, experience shows that forcing 
this person to move may evoke a response of angry defence. 

While the above mentioned physical signs are barely visible, the inner 
psychological changes are more significant. Behaviour changes, thinking 
slows down, judgement is clouded, reaction time is longer, physical and mental 
paralysis may take over the victims or they may as well lapse into pessimistic 
resignation.

Increased physical and mental activity
Increased physical and mental activity can take the following typical 

forms: the victim is wandering around aimlessly or starts running around in 
confusion, or even flies into a rage yelling, laughing or crying. An extreme 
form is aggression either against self or others. If activity is only slightly 
increased, it can manifest as an eager but aimless activity or even a zealous, 
almost uncontrollable assistance. All of these are often done unconsciously and 
following the event, the victim might experience memory loss (Martin, 2015).

The person in a leadership position within the affected community may 
give the impression of being disturbed with his tireless activity and in-
consistent instructions. His activity is not targeted, in fact it hinders and 
encumbers assistance.

Childish behaviour
A few victims stand out from the others by doing anything extreme in 

the hope of getting help: they might even cling to a passer-by or anyone in 
their surroundings. Others show childish carelessness to the outside world 
or start fidgeting with an object. When they are disturbed, they take on a 
defiant, hostile attitude. Their talk is often childish, at times not continuous 
and articulate enough. 

2.4. Help in fear and fright

Victims who have the above mentioned symptoms cannot cope with the 
situation by themselves. As they are not able to carry out activities intended 



for their own or for others’ protection, they definitely require outside help to 
escape from this confusion. This help – including first aid – can come from 
firefighters, depending on the type of the event and the task priorities. The 
first step of subsequent medical care is the same even if first aid proved to 
be effective.

Help consists of the following four steps in case of fear and fright:
• Remove the victim from immediate danger.
• Get in contact with the victim: encourage him to eat or drink. Offering 

them chewing gum or a cigarette is a very simple and effective method, 
or depending on the situation, hot tea and coffee might be useful as well, 
especially in cold weather. Physical contact can be achieved by putting 
our hand on the victim’s shoulder or around his waist. 

• The victim’s confusion must be taken seriously: he may not deliberately act 
like he does. Responders have to listen to him, pay attention to him, let 
him pour out his heart and provide him information and hope. Helpers 
have to gain his trust.

• Allow him to do things which he is able to do: e.g. if he asks for a drink, 
let him hold his glass or if he is able to help, involve him in medical care 
or even in rescue operations.
Taking his condition seriously as well as taking advantage of the victim’s 

remaining abilities is an integral part of his treatment. Immediate acceptance 
together with creating a challenge will probably make them more confident 
again. Regaining any degree of confidence can be important, as this is the 
only way for the victim to control fear, and finally cope with the situation.

As a result of the so-called psychological infection, fear and fright can ap-
pear collectively, which can lead to panic (Kéménczy, 1980; Fejes and Korodi, 
2014a, b). Running around in confusion, wandering around aimlessly, point-
less rage or even looting and other group phenomena can be observed. Panic 
itself leads to further deterioration. Fortunately, experience shows that panic 
as an emergency response is rather rare, so it is not analysed further here.

3. Forms and consequences of denial

The horrors of fires, damages and disasters – that might surpass any imag-
ination – generally break ties with reality. Therefore, it becomes difficult to 
remain rational and grasp the situation. On the one hand, the victims are 
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not able to comprehend the experience, but on the other hand they require 
relevant information. The lack of any explanations results in the involuntary 
denial of the events (Davis, 1996).

3.1. Denial from inside 

One form of denial is denying the event or ignoring its impact. Complete de-
nial attempts to shield victims from miseries that have happened or can be 
expected, as if they did not even exist. Denial of vulnerability is difficult to 
tell and treat, because these victims reportedly present convincing reasoning. 

At times they enter into fierce debates, in which they try to prove the 
unnecessity of preventive steps. This form of denial can be conscious more 
or less, which can suggest that the victim’s dependence is under control. This 
phenomenon is present not only after the event but also during prevention. 
If vulnerability evolves gradually – e.g. floods – denial of the disaster can 
lead to the lack of preventive steps or even active resistance against them. 
Firefighters have often encountered this phenomenon when they try to evac-
uate residents or stop them from returning to their home before it is safe.

3.2. Denial from outside 

Another form of denial is when the victims behave as if they were not part of 
the horrors surrounding them. Seemingly, they act confidently at the scene 
of the fire, damage or disaster and attempt to carry out their ordinary ac-
tivities. Instinctively they are reluctant to express and grief or vulnerability. 
Despite the fact that it is a special form of defence against the sudden surge 
of emotions, it seems unacceptable for outsiders. Such a behaviour that 
is against the accepted norm is likely to upset and appal the community. 
(Silver at al, 2002)

3.3. Other forms of denial 

Euphoric lethargy and black humour
Striking differences between their own and other victims’ losses fuel 

confusion and/or anger that can turn into euphoric lethargy. It also has its 
roots in instinctive denial. This special state makes it bearable for some 
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victims to tolerate the suffering. The appearance of black humour is also a 
typical symptom of euphoric lethargy.

Urge to return
The refusal to understand what happened and the denial of the unbear-

able reality can be proved by the fact that the victims rescued or evacuated 
feel an urge to return to the scene. The responders have to bear it in mind 
in each stage of the response and recovery. Both instinctive denial and the 
ignorance of the impact – beside other factors – affect returning. The latter 
can be explained by the fact that danger or the damages might seem slighter 
due to local knowledge. The restraining order is considered unnecessary by 
the victims and it even encourages them to return to the risk area.

Dependence
Typically, at the onset of damages and disasters – due to the delay in 

response – childish dependence takes over the community of victims, which 
goes hand in hand with the need for a leader. As the events cannot be grasped, 
most victims want to distance themselves from them and deal with them as 
little as possible. As a result, they lose their chance to help themselves – which 
would seem illogical for an outsider – and collectively need and expect to 
be led and managed.

The need for a leader sets a new task for the responders, because they 
have to adapt to another type of public behaviour in addition to the common 
recovery tasks. The phenomenon of dependence and the need for a leader 
always have to be considered in public information. If recovery is delayed, 
not only the rules of conduct (e.g. in disasters) have to be communicated 
but the type of danger also has to be described together with the possible 
ways to protect against it together. Thus, acting as a group is supported and 
in turn, it might discourage dependence.

4. Need for an explanation

The nature of the damage – especially at the beginning – is not easy to grasp. 
The incomprehensibility creates an urgent need for the explanation of the events. 
The explanation – the public information – must simplify the complexity of 
the events so that the victims can easily handle it. 



4.1. Looking for a scapegoat 

Anger is a natural reaction that can be expected from the directly or indi-
rectly injured. This anger can be directed against fate or the person reliable 
for the event (fire, accident). However, the complexity of the events or the 
shortness of time often conceals the actual cause (Canetti, 1991). The lack of 
sufficient information soon generates a search for a scapegoat and ultimately, 
Draconian punishment. This behaviour is based on the following train of 
thought: sacrificing the scapegoat responsible for disturbing the community 
will bring back the former state of peace and quite. The scapegoat is viewed 
as a lightning rod, conducting the anger of the victims and clearing their 
conscience collectively (Chamber, 2011). 

4.2. Survivor guilt 

Following the euphoric moments of survival, the victims are likely to blame 
themselves for surviving. It is often expressed in guilt. They are looking for 
an answer for the pointless question of why they survived instead of others 
who would have deserved it more. It is especially common with victims who 
barely escaped death. 

The previous overview included only the most common forms of be-
haviour changes in fires and damages. Neither the psychological aftermath 
of exceptional occurrences nor long-lasting anxiety are covered. The signif-
icance of most post-traumatic disorders has been only recently discovered, 
representing a field worth studying (Rabovszky, 2008; Berg at al. 2012).

5. Summary  

The author has reviewed behaviour changes that firefighters are most likely 
to encounter in special events. Being acquainted with them and recognising 
them at the scene might help the victims and reduce the long-term negative 
effects while increasing safety and efficiency of interventions. 

Fires and damages develop all of a sudden for most victims, who are just 
ordinary people. Thus, naturally the most frequent reaction is fright. This 
initial fright-reaction may take rather unusual forms with certain people but 
this immediate reaction usually stops within a short time. 
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After the initial-fright other symptoms can be arise.  A typical numbness 
is that the victims become motionless or they become excessively slow but 
it can be often seen the contrary, the increased physical and mental activity 
or childish behaviour.  

The horrors of fires, damages and disasters generally break ties with real-
ity. Therefore, it becomes difficult to remain rational and grasp the situation. 
It can cause denial from inside or from outside but other appearances also can 
be found like euphoric lethargy, black humour or dependence.  Responders 
often face that victims require explanation for the tragedy but without its 
acceptable they can create their own version or create even scapegoat.    

Despite the fact that the paper focuses on sudden-onset and small-scale 
fires and damages, the same might apply to disasters and delayed recovery. 
Thus, this paper attempts to contribute to basic knowledge about behaviour 
changes which can be found useful not only by firefighters but also anyone 
directly involved in disaster response in the broad sense. 
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Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

W poszukiwaniu optymalnego i idealnego 
aksjologicznego modelu regulacji prawnej –  
idea prawa Gustawa Radbrucha

Streszczenie: 
W tekście zostały omówione aksjologiczne uwarunkowania procesu tworzenia 

prawa. Zaprezentowana analiza prowadzona jest w ramach dekonstrukcji. Autorka 
przedstawia potencjalny aksjologiczny model regulacji prawnej. Autorka posługuje 
się koncepcją trójelementowej idei prawa sformułowanej przez Gustawa Radbrucha. 
Wskazuje na konflikty pomiędzy(pośród) wartościami zawartymi w ideii prawa oraz 
wskazuje na zjawisko homeostazy wartości prawa. Autorka uzasadnia tezę, że idea 
prawa stanowi narzędzie eliminacji konfliktu między wolnością i bezpieczeństwem. 
Ponadto, jej zdaniem idea prawa jest także skutecznym narzędziem w pokonywaniu 
emotywizmu. Zadaje pytanie jaki jest zatem cel zastosowania trójelementowej idei 
prawa jako modelu tworzenia a także stosowania prawa. Celem jest osiągnięcie ade-
kwatnego do społecznych oczekiwań i prawnych możliwości – poziomu bezpieczeń-
stwa prawnego i bezpieczeństwa poprzez prawo oraz optymalnej sprawiedliwości 
(bez rażących niesprawiedliwości w układzie równości wobec prawa) w ramach 
funkcjonalnie celowej regulacji prawa pozytywnego. Zgodnie z tą ideą możliwe jest 
równocześnie osiągnięcie skuteczności i efektywności regulacji prawnej. Stwierdza, 
że o jakości prawa stanowi głównie zakres/poziom dostarczanego bezpieczeństwa – 
nie tylko bezpieczeństwa prawnego. 

Słowa kluczowe: aksjologia prawa, idea prawa, pojęcie prawa, wartości prawa(ne), 
model idealnego prawa, bezpieczeństwo prawne, celowość prawa, homeostaza 
prawa, antynomie prawa
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In Search of Optimal And Ideal Axiological Model  
of Legal Regulation – Gustaw Radbruch’s Idea of Law

Abstract:
The article discusses the axiological determinants of law -making process. The 

analysis is carried out within the framework of deconstruction. The authoress pre-
sents a potential axiological model of the legal regulation. She uses the concept of the 
three -component idea (concept) of the law created by Gustav Radbruch. This idea 
indicates a conflict among the values contained inside the idea of law and it refers to 
the phenomenon of homeostasis values of law. The authoress formulates the thesis 
that the idea of law is a tool for eliminating the conflict between freedom and security. 
Moreover, in her opinion, the idea of the law is also an effective tool in overcoming 
emotivism. She puts a question about the purpose of using three -component concept 
of law as a model for the law creation and application . The purpose is to achieve the 
level of legal security and safety through the law (adequate to social expectations and 
legal capabilities) and achieve the optimal justice (no blatant injustice in the system 
of equality before the law) within the functionally purposeful regulation of positive 
law. According to this idea it is possible to achieve simultaneously a total efficiency 
and effectiveness of legal regulation. She claims that the quality of law depends on 
range and level of the achieved/assured security – not only the legal security.

Keywords: axiology of law, idea of law, concept of law, values of law, model of an 
ideal law, legal security, the desirability of law, homeostasis of law, antinomies of law

1. Ogólne rozważania dotyczące idei prawa.

Sposób pojmowania prawa i jego podstaw jest każdorazowo wyznaczony 
kontekstem systemowym, w jakim problematyka ta jest podejmowana1. Za-
prezentowana analiza prowadzona jest w ramach dekonstrukcji gdyż, odnosi 
się do wielości możliwych interpretacji i rozumień tekstu i języka, w ramach 
tego, co sam tekst i język podkreśla jako istotne, ale także tego, co pomija. 

  1 Tak np. R. Tokarczyk, Prawa wierne naturze, Lublin 1980, s. 20. Tak samo M. Szysz-

kowska, Teorie prawa natury XX wieku w Polsce, Warszawa 1982, s. 27 i 39; M. Pie-

chowiak, W poszukiwaniu ontologicznych podstaw prawa. Artura Kaufmanna teoria 

sprawiedliwości, PAN – Instytut Nauk Prawnych, Warszawa – Poznań 1992, s. 8. 
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Aktualnie najbardziej zasadnym jest naukowo -prawnicze poszukiwanie 
odpowiedzi na pytanie jaki model prawa przyjąć aby mogło ono być uznane 
za prawo racjonalne, efektywne i społecznie aksjologicznie legitymizowane. 
Społeczna aksjologiczna legitymizacja prawa – jak wykazują badania so-
cjologicznoprawne – odbywa się poprzez odwoływanie się jednostek i grup 
społecznych to takich wartości jak sprawiedliwość prawa i bezpieczeństwo 
prawne oraz racjonalność prawa (rozumiana jako jego zasadność, potrzebę 
jego stworzenia i wprowadzenia w życie, czyli celowość). Wydaje się, że ko-
niunktywne spełnienie wymienionych przesłanek jest prawie niemożliwe, 
jednak w literaturze przedmiotu możemy odnaleźć koncepcję stworzoną 
na gruncie niemieckiej filozofii prawa, która umożliwia pogodzenie ze sobą 
i łączne spełnienie owych przesłanek. Mowa o sformułowanej przez niemiec-
kiego prawnika i filozofa Gustava Radbrucha koncepcji „trójelementowej 
idei prawa”. W literaturze polskiej koncepcjom G. Radbrucha sporo uwagi 
poświęcili Cz. Znamierowski2, G.L. Seidler3, J. Wróblewski4 oraz J. Stelmach5, 

  2 C. Znamierowski przełożył na język polski „Rechtsphilosophie” – „Filozofia prawa”. 

Książka wydana została w 1938 r. przez Księgarnię Powszechną, w ramach Biblioteki 

Umiejętności Prawnych i Politycznych, pod redakcją Artura Milera i Stanisława Tylbora. 

Przełożył także artykuł G. Radbrucha „O celu prawa”, który ukazał się w numerze 3 

RPEiS z roku 1937.

  3 G. L. Seidler zajął się relatywizmem G. Radbrucha przejawiającym się w założeniu, że 

prawo należy rozpatrywać w płaszczyźnie racjonalno-logicznej, czyli traktującym pra-

wo jako wyraz przyjęcia określonych wartości, ale jednocześnie odmawiającego nauce 

prawa możliwości dokonania między nimi wyboru, ponieważ jest to sprawa osobistego 

przekonania. Zob. G.L. Seidler, Doktryny prawne imperializmu, Wydawnictwo Lubel-

skie, Lublin 1979, s. 225–228.

  4 J. Wróblewski omawiając rolę celu w wykładni prawa oraz analizując poglądy na temat 

wartości – celów jakim prawo powinno służyć odwołał się do artykułu G. Radbrucha 

„O celu prawa”. Zob. Tenże, Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Wydawnictwo 

Prawnicze 1959, s. 357 przypis 11.

  5 J. Stelmach w monografii odwołuje się do zbiorowego wydania dzieł G. Radbrucha z lat 

1987–1990, przypisując Radbruchowi zasługę w tym, że unaocznił jak wielki i silny 

jest rozdźwięk pomiędzy stanowiskami prawnonaturalnymi i pozytywistycznymi.  

Zob. Tenże, Współczesna filozofia interpretacji prawniczej, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 32.



116 Anna Kociołek-Pęksa

a w najnowszej literaturze (z XXI wieku) koncepcje G. Radbrucha przybliżyli 
polskiemu czytelnikowi M. Szyszkowska oraz J. Zajadło6. Zaznaczyć należy, 
iż w niniejszym opracowaniu przyjęte zostało rozumienie wartości jako spre-
cyzowanej koncepcji o tym, co jest godne pożądania, charakterystycznej dla 
jednostki lub grupy i wywierającej wpływ na wybór, m.in. celów działania. 
Według tej koncepcji element emocjonalny („godny pożądania”) jest ściśle 
związany z normatywnym elementem powinności 7. 

W swych koncepcjach Radbruch nawiązuje do filozofii I. Kanta. Uznawany 
jest także za jednego z twórców tzw. szkoły heidelberskiej neokantyzmu, która 
obok szkoły marburskiej odegrała znaczącą rolę w nauce prawa w XX wieku. 
Wspólną podstawą neokantyzmu jest rozróżnienie „tego co jest” od tego „co 
być powinno” (tzw. teza o rozłączności, inaczej: metoda dualizmu). Jednak dla 
Radbrucha ta dychotomia była niewystarczająca. W miejsce neokantowskiego 
dualizmu Radbruch wprowadza trializm metodologiczny, w oparciu o który 
wyróżniamy w dyscyplinach naukowych: 
1) socjologię prawa, która zajmuje się empirycznym wyjaśnianiem rzeczy-

wistości prawa;
2) filozofię prawa, jako naukę o wartościach w prawie, które bada prawo 

takim jakie ono być powinno;
3) prawoznawstwo obejmujące dogmatykę prawa, która zajmuje pozycję 

pośrednią. Z jednej strony opiera się na prawie pozytywnym i bada na ile 
ono jest społecznie skuteczne, a z drugiej strony skupia się na treści prawa, 
na tym jakie ono być powinno, co przejawia się w interpretacji prawa 
między innymi przez uwzględnienie celowości, czyli słuszności prawa.
Idea prawa jest zatem w istocie swej wartością, która dzięki przyjętemu 

trializmowi staje się zjawiskiem kultury. Zdaniem J. Zajadło, przyjęty przez  
G. Radbrucha trializm metodologiczny „przenosi się także na ideę prawa, 
która (…) ma strukturę trójelementową: sprawiedliwość, celowość i bezpie-
czeństwo prawne”8. Autor przytacza także pogląd A. Kaufmanna, zdaniem 

  6 Z najnowszych publikacji np. J. Zajadło, Radbruch. Horyzonty, Arche, Gdańsk 2016.

  7 Szerzej zob. C. Kluckhom, Values and Value Orientations in the Theory of Action: 

An Exploration in Definition and Classification (w:) T. Parsons (ed.), Z.A. Shils (ed.), 

Toward a General Theory of Action, New York 1962, s. 388 i n.

  8 J. Zajadło, Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego 

i prawa natury, Arche, Gdańsk 2001, s. 147.
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którego tym trzem wartościom „w politycznej rzeczywistości odpowiadają 
autorytet, korzyść i gwarancja państwa”9. Relacja pomiędzy tymi trzema 
wartościami jest każdorazowo określana przez dany system instytucjonlano – 
prawny10 Można w tej trójelementowej idei prawa Radbrucha odnaleźć wpływ 
myśli I. Kanta, bowiem Radbruch uważa, że istotą i obowiązkiem prawa jest 
realizacja każdej z tych wartości w różnym – w aspekcie diachronicznym – 
stopniu jak też całej idei11 traktowanej holistycznie. Drugim elementem 
świadczącym o recepcji twierdzeń I. Kanta jest „oparcie idei prawa na za-
sadzie celowości, w przeciwieństwie do zasady przyczynowości panującej 
w naukach przyrodniczych”12. Radbruch przyjął jednak za R. Stammlerem, 
a w przeciwieństwie do Kanta, odróżnienie koncepcji prawa od idei prawa13.

Skoro Idea prawa sama w sobie jest wartości to rodzi się uzasadnione 
i konieczne w tym kontekście Pytanie o sposób istnienia wartości, które jest 
pytaniem o ontologię aksjologii. Sposób odpowiedzi na to pytanie konstytu-
uje pięć zasadniczych stanowisk aksjologicznych14: Pierwsze to stanowisko 
kulturowe (nazywane inaczej relatywistycznym) zgodnie z którym wartości są 
zjawiskami kulturowymi, które można zdefiniować jako ustalone społeczną 

  9 J. Zajadło, Dziedzictwo przeszłości. Gustaw Radbruch portret filozofa, prawnika, polityka 

i humanisty. Współczesna Niemiecka Filozofia Prawa. Tom I, Arche, Gdańsk 2007, s. 99; 

zob. także J. Zajadło, Formuła Radbrucha…, s. 147; J. Zajadło, Bezpieczeństwo – Celowość – 

Sprawiedliwość: Antynomie idei prawa, Gdańskie Studia Prawnicze, tom IX, 2002, s. 239.

10 Zob. M. Szyszkowska, Teoria i filozofia prawa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 

2008, s. 188.

11 Por. I. Gołowska, Antynaturalistyczna filozofia prawa Gustawa Radbrucha, (w:) Studia 

z filozofii prawa, (red.) J. Stelmach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 

2001, s. 151 i n.

12 Ibidem, s. 152. Podobne twierdzenie na temat koncepcji R. Stammlera zob. R.A. Tokar-

czyk, Filozofia prawa w perspektywie prawa natury, Temida 2, Białystok 1997, s. 111. 

13 R. A. Tokarczyk, Filozofia prawa w perspektywie..., s. 111 „Ideę prawa Stammler poj-

mował jako realizację sprawiedliwości polegającej na osiąganiu harmonii współżycia 

społecznego, „wspólnoty obdarzonych wolnością jednostek”, w której jednostka ludzka 

podporządkowuje swoje cele celom wspólnoty”.

14 zob. G. Kloska, Pojęcia, teorie i badania wartości w naukach społecznych, Warszawa 

1982, s. 42–58. Tak samo A. Kojder, Godność i siła prawa. Szkice socjologicznoprawne, 

Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 489.
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praktyką i przekazywane z pokolenia na pokolenie standardy aprobowanego 
postępowania.. Drugie z nich to stanowisko naturalistyczne (obiektywi-
styczne) zgodnie z którym wartością jest wszystko, co pozwala człowiekowi 
optymalnie funkcjonować, realizować założone cele, zaspokajać potrzeby. 
Stanowisko trzecie to stanowisko emotywistyczne, zwane także subiektywi-
stycznym na podstawie które przyjmuje się, że wartości są wyrazem przeżyć 
uczuciowych, afektywnym aspektem świadomości, swoista reakcją emocjo-
nalną. Czwarte z nich to stanowisko heteronomiczne głoszące, że wartości 
istniej ą tylko ze względu na ich nosicieli. Wreszcie ostatnie stanowisko to 
stanowisko autonomiczne nazywane także absolutystycznym), w ramach 
którego uznaje się, że wartościami są idei przedmioty idealne, dobra abso-
lutne. Niniejsze badanie zasadza się na przyjęciu założenia o subiektywnym 
sposobie istnienia wartości, tzn, wartościami są tylko te stany rzeczy i obiekty 
względem, których podmiot przeżywa relację wartościująca w postaci apulsji, 
zatem o ich bycie przesądza ich nierozerwalny związek z ich nosicielami.

G. Radbruch dokonał także rozróżnienia postaw jakie na gruncie okre-
ślonych nauk są przyjmowane wobec wartości. Wyróżnił trzy postawy  

„1. postawę «odnoszącą się do wartości» charakterystyczną dla nauk prawnych. 
2 postawę «wartościującą» cechującą filozofię prawa oraz 3.postawę «ślepą 
wobec wartości» – tutaj G. Radbruch napisał „vacat””15. Przy postawie trze-
ciej – jak pisze J. Zajadło – zdaniem B. Kastnera mógł Radbruch wskazać na 
socjologię prawa16. Stanowisko B. Kastnera nie jest możliwe do przyjęcia po-
nieważ socjologia prawa w swoich badaniach zajmuje się wartościami: tworzy 
ich definicje, różnicuje je, dokonuje ich typologii, bada stopień uwzględniana 
przez prawodawcę społecznie podzielnych wartości w tworzonych regulacjach 
prawnych, bada stopień i zakres zmienności wartości; czyli przedmiotem jej 
zainteresowania jest szeroko rozumiana aksjologia prawa. Socjologia prawa 
przyjmuje bowiem założenie – czynił tak m.in. F. Znaniecki – że jeżeli teoria 
jakiejkolwiek nauki ma służyć ludziom to musi być zorientowana na te war-
tości, które są dla nich szczególnie cenne i od realizacji których uzależniony 
jest całokształt ich życia17.

15 J. Zajadło, Formuła Radbrucha..., s. 143 i 145.

16 Ibidem, s. 143 i 145.

17 Por. F. Znaniecki, Czy socjologowie powinni być także filozofami wartości ?, (w:) tenże, 

Pism filozoficzne, T. 1, Warszawa 1987, s. 468.
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2. Idea prawa a pojęcia prawa 

Według Radbrucha prawo jest czymś co jest nam dane (Gegebenheit), a to 
stwierdzenie ma ten sens, gdyż wskazuje nam ideę, której prawo ma obowią-
zek służyć. Zadaniem prawa jako tworu kulturowego i konwencjonalnego 
zarazem jest realizowanie idei prawa. Radbruch pisał, że „pojęcie prawa 
jest pojęciem kulturowym, tzn. pojęciem rzeczywistości zorientowanej na 
wartości, której sensem jest służenie wartościom. Prawo jest rzeczywistością, 
której sensem jest służenie wartościom prawa, idei prawa”18. Natomiast sama 
idea prawa ma charakter aprioryczny i przedprawny (przedjuryczny)19. 

Jednak – zdaniem J. Zajadło – problematyka wartości pojawia się w kon-
cepcji Radbucha pod wpływem E. Laska, „a w konsekwencji (także) problem 
relacji pomiędzy ideą prawa a pojęciem prawa oraz antynomie i konflikty 
wartości wewnątrz idei i celów prawa”20. Zdaniem J. Oniszczuka, Radbruch 
jednak samodzielnie stwierdził, że „filozofia prawa stawia kwestię wartości, 
które uzasadniają dodatnio porządek prawny jako sprawiedliwy, a prawo 
jako słuszne”21.

G. Radbruch używał pojęcia idei prawa w ścisłym związku z pojęciem 
sprawiedliwości. Pojęcia sprawiedliwości nie używał w jednym ustalonym 
znaczeniu ale w dwóch znaczeniach: węższym i szerszym22. Idea prawa 
jest przez Autora utożsamiana ze sprawiedliwością sensu largo. Na ideę tą 
składają się trzy elementy. Pierwszym z elementów tej triady jest sprawie-
dliwość sensu stricto, której emanacją jest równość. Równość, która stanowi 
abstrakcję od rzeczywistej nierówności. Po drugie sposobem osiągania owej 
równości jest proporcjonalność. Sprawiedliwość wyznacza formę prawa. Jest 
uznawana przez Radbrucha za wartość absolutną. Z uwagi na to, że zgodnie 
z koncepcją K. Pałeckiego – nie istnieją wartości absolutne, przyjmuję, że 
chodzi Radbruchowi raczej o to, że sprawiedliwość jest wartością naczelną 
triady co przejawia się w bezwyjątkowym podejściu do jej realizacji. Zdaniem 

18 J. Zajadło, Dziedzictwo przeszłości. Gustaw Radbruch portret…., s. 90.

19 J. Oniszczuk, Filozofia i Teoria Prawa, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 323.

20 J. Zajadło, Dziedzictwo przeszłości. Gustaw Radbruch portret..., s. 89. 

21 J. Oniszczuk, Filozofia i Teoria Prawa, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 323. 

22 Tak uważał B. Kastner. Jego poglądy przytacza J. Zajadło, Dziedzictwo przeszłości. 

Gustaw …, s. 101–102. Zob. J. Zajadło, Formuła Radbrucha filozofia prawa..., s. 149–150.



J. Oniszczuka wartość sprawiedliwości jest przez Radbrucha rozumiana 
jako „zasada formalna, określa formę prawa, występuje w postaci równego 
traktowania równych praw i nierównego traktowania nierównych”23. 

Kolejnym elementem triady jest celowość, czyli ten element idei, który 
wyznacza i kreuje treść prawa, rozumianą jako wyraz jego merytorycznej 
zawartości. Poszczególne wartości i cele prawa tworzą przy tym dialektyczny 
związek. Treść prawa odnosi się do takich kwestii jak: interesy twórców pra-
wa i adresatów prawa, układ i zakres ich skal preferencyjnych24 wyznaczanych 
zinternalizowanymi normami oraz przyjętym światopoglądem, a także do 
kwestii imperializmu i omnipotencji prawodawczej czyli zagadnienia doty-
czącego tego, co powinno i co może być uregulowane przy użyciu prawa a co 
poza regulacją tego systemu normatywnego należy pozostawić (zagadnienie 
samoograniczenia prawodawcy). Pojawią się więc pytanie, czy prawo jako 
system regulujący działania adresatów norm może objąć wszelkie płaszczy-
zny tej działalności, a zatem czy jest omnipotentne? Współcześnie stanowisko 
uniwersalizmu regulacyjnego prawa25 zostało odrzucane. Kontestowane są 
także woluntarystyczne koncepcje przyjmujące, że proces prawotwórczy 
jest w pełni zdeterminowany wolą prawodawcy, który w sposób całkowicie 
niezależny i dowolny kreuje treść prawa26. Pozytywiści uznali już doniosłość 
wartości etycznych i ideałów prawnych w procesach tworzenia prawa, uzna-
jąc że ideały moralne i społeczne prawa natury „obarczone są w mniejszym 
stopniu woluntaryzmem, którym tak często grzeszy prawo pozytywne.”27.

23 Ibidem, s. 323–324.

24 Szerzej na temat skal preferncyjnych zob. F. Studnicki, Przepływ wiadomości o normach 

prawa, UJ, Kraków 1965, s. 55 i n. oraz odowołujący się do jego twierdzń K. Pałecki, 

Prawoznawstwo. Zarys Wykładu. Prawo w porządku społecznym, Difin, Warszawa 

2003, s. 81.

25 A. Bator, Globalizacja jako perspektywa postrzegania prawa, (w:) J. Helios (red.), Z za-

gadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 20–21.

26 S.J. Karolak, Sprawiedliwość Sens Prawa, Oficyna Wolters Kluwer bussines, Warszawa 

2007, s. 96. 

27 R. Tokarczyk, Sprawiedliwość jako naczelna wartość i zasada prawa, (w:) Powrót do 

prawa ponadustawowego, M. Szyszkowska (red.), Interlibro, Warszawa 1999, s. 182–200.
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W końcu ostatnim (nie dokonując w tym względzie żadnej hierarchizacji) 
elementem idei prawa jest bezpieczeństwo. Z racji tego, że analiza bezpieczeń-
stwa w ogólnym rozumieniu28 prowadzi do nieuniknionej wieloznaczności, 
w omawianej koncepcji bezpieczeństwo zostało zawężone do kategorii bez-
pieczeństwa prawnego, dzięki czemu cała idea staje się bardziej użyteczna 
i adekwatna do potrzeb procesu legislacyjnego. Bezpieczeństwo prawne – 
będące wyrażeniem języka prawniczego – jest tutaj synonimem przewidy-
walności i pewności prawa (rozumianej jako stabilność), wbrew regułom 
semantyki języka niemieckiego29. W przeciwieństwie do sprawiedliwości 
nie jest traktowane jako wartość absolutna, stanowi wartość o charakterze 
materialnym, dla której wymogi formalne składające się na pewność prawa 
stanowią warunek konieczny jednak nie wystarczający. Dopiero materialno-
prawne rozumienie pewności prawa jako jego aksjologicznej akceptowalności 
oraz przewidywalności (stabilności) jego obowiązywania, stosowania i egze-
kwowania, odpowiada zakresowi pojęcia bezpieczeństwa prawnego, czyniąc 
owe pojęcia synonimicznymi. Jednak regułą „dobrego” prawodawstwa jest 
wymóg trwałości prawa, który nie oznacza niezmienności prawa lecz stanowi 
zobowiązanie instytucji tworzących prawo do maksymalnego ograniczania 

28 Zdaniem J. Czapskiej „bezpieczeństwo staje się pojęciem symbolicznym, nawet ideolo-

gicznym. Takie pojęcia jak „państwo prewencyjne” (Präventionsstaat), społeczeństwo 

ryzyka (Risikgeselschaft) czy państwo ochronne (Schutzstaat) , trafnie oddają tendencje 

w traktowaniu bezpieczeństwa. (…)Prawo traktowane jest zatem jako środek służący 

zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli”. Szerzej zob. J. Czapska, Bezpieczeństwo oby-

wateli, Studium z zakresu polityki prawa, Polpress, Kraków 2004, s. 7–8 i 9. 

29 Na problematykę tożsamości pojęć bezpieczeństwo prawne i pewność prawa zwraca 

uwagę M. Wojciechowski, który zauważa, iż „pojęcie bezpieczeństwa prawnego stano-

wiące wyrażenie języka prawniczego jest na tyle blisko związane z pojęciem pewności 

prawa, że nasuwa wątpliwości czy nie są one synonimami. Takich wątpliwości nie ma na 

gruncie języka niemieckiego, gdzie istnieje jeden termin Rechtssicherheit, jednak obok 

języka polskiego odróżnienie pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego występuje 

również w innych językach europejskich, np. : języku angielskim (legal certainty – legal 

security), włoskim (certezza del diritto – sicurezzadel diritto) czy francuskim (certitude 

de droit – securite de droit)”. M. Wojciechowski, Bezpieczeństwo prawne (w:) J. Zajadło 

(red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, CH Beck, 

Warszawa 2007, s. 25–26. 
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tzw. ustawodawstwa incydentalnego30, obliczonego na doraźny efekt w roz-
wiązywaniu problemów31.

Bezpieczeństwo prawne, sprawiedliwość oraz celowość są nie tylko ide-
ami wartościującymi, czyli przekonaniami dotyczącymi tego, co dana jed-
nostka powinna uznać za wartość. Są one szczególnym rodzajem wartości: 
wartościami – celami32. Idee wartości (bezpieczeństwa prawnego, sprawie-
dliwości i celowości” stanowią również „abstrakcyjne wartości powszechne” 
ponieważ są oderwane od realnych przedmiotów33.

Wydawać by się mogło, że naczelną ideą jest sprawiedliwość, z niej bo-
wiem Autor wyprowadza celowość prawa, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 
w węższym tego słowa znaczeniu, jednak przychylam się do zdania tych 
autorów, którzy twierdzą, że „jądrem” tej trójelementowej idei jest celowość. 
Jednak jak słusznie stwierdza J. Zajadło „trzeba pamiętać, że tak pojęta ce-
lowość była również dla Radbrucha rodzajem sprawiedliwości”34. Przy roz-
ważaniach o koncepcji idei prawa G. Radbrucha na pojęcie sprawiedliwości 
w dwoistym (szerszym i węższym znaczeniu) zwrócił uwagę A. Kaufmann 
w Problemgeschichte der Rechtphilosophie. Wskazał, że gdy Radbruch używa 
pojęcia sprawiedliwości w szerszym tego słowa znaczeniu to ma na myśli 
celowość prawa, bezpieczeństwo prawne i sprawiedliwość w węższym zna-

30 Ocena tego ustawodawstwa nawet w  literaturze nieprawniczej jest negatywna.  

Np. L. M. Friedman stwierdza, że „prawa, których chcą i domagają się ludzie, mają być 

trwałe i możliwe do egzekwowania, a nie mogą takie być, jeśli zależą od „widzimisię” 

jakiegoś urzędnika lub dobrej woli innego biurokraty. Całkowita dowolność w tym 

względzie jest wyraźnie niezgodna z pojęciem prawa w potocznym rozumieniu. Ludzie 

chcą mieć prawa czarno na białym, jakby wykute w kamieniu; chcą, aby były one sfor-

malizowane”. Tegoż, Republika wyboru. Prawo, autorytet, kultura, Verba, Warszawa 

1993, s. 67–68.

31 Tak np. E. Kustra, Polityczne problemy tworzenia prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1994, s. 130. 

32 Szerzej na temat koncepcji wartości –celu zob. K. Pałecki, Prawoznawstwo...., s. 87.

33 J. Oniszczuk, Kultura i wartości prawne, Zeszyty Naukowe WSZiP im. H. Chodkowskiej, 

rok XI, Zeszyt 2 (23), Zeszyt Prawniczy IV, Warszawa 2006, s. 21.

34 J. Zajadło, Formuła Radbrucha. Filozofia prawa …..s. 148, J. Zajadło, Dziedzictwo 

przeszłości. Gustaw Radbruch portret…, s. 100; J. Zajadło, Bezpieczeństwo – Celowość – 

Sprawiedliwość..., s. 239.
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czeniu. Znaczy to, że po pierwsze: celowość w prawie ujmuje się jako pojęcie 
odwołujące się do treści prawa, a kryterium jego jakości jest słuszność prawa 
(Richtigkeit). Po drugie, że bezpieczeństwo prawne w założeniu swym zakła-
da istnienie prawa pozytywnego, a więc stanowionego w formie aktu praw-
nego, który obowiązuje gwarantując bezpieczeństwo i pewność jednostkom. 
Po trzecie, że sprawiedliwość w tym węższym znaczeniu oznacza równość 
wobec prawa, czyli prawo do równego traktowania przez władze publiczne, 
czyli chodzi o sprawiedliwość rozdzielczą (dystrybutywną). Sprawiedliwość 
w znaczeniu szerokim „oznacza więc ideę prawa w ogóle i w związku z tym 
prawo słuszne jest nie tylko prawem celowym i równym dla wszystkich ale 
i bezpiecznym”35. Natomiast w znaczeniu węższym sprawiedliwość stanowi 
dla Radbrucha wyłącznie zasadę formalną, którą utożsamia z równością. 
Radbruch odwołuje się tutaj do wprowadzonego przez Arystotelesa podziału 
na sprawiedliwość wyrównawczą i rozdzielczą. Z tak ujętej przez Radbrucha 
wartości sprawiedliwości wynika, że jej węższe rozumienie stanowi formę 
dla prawa natomiast aby wyposażyć ową formę w treść zmuszeni jesteśmy 
wyjść poza sprawiedliwość i posłużyć się wartością celowości36.

3. Antynomiczny charakter idei prawa  
    a homeostatyczna równowaga wartości 

G. Radbruch wykazał, że między trzema wymienionymi wartościami zacho-
dzą różnorodne relacje a same wartości nie zawsze dają się zharmonizować. 
Pojawia się zatem pytanie, której z trzech wartości w razie ich zbiegu przyznać 
należy prymat? Bezpieczeństwo prawne wynika z ustawy, która przez swoje 
obowiązywanie zapewnia prawu stabilność. Natomiast sprawiedliwość za-
pewnia równość równym, co nie zawsze wynikać musi z ustawy. Zatem gdy 
pojawia się konflikt między bezpieczeństwem prawnym a sprawiedliwością 
mamy dylemat trudny do rozwiązania ponieważ po stronie sprawiedliwości 
pojawi się także celowość czyli słuszność prawa. Dylemat ten może okazać 
się nierozwiązywalny a wówczas takiego prawa nie będzie można uznać 

35 J. Zajadło, Dziedzictwo przeszłości. Gustaw Radbruch portret..., s. 113; J. Zajadło, 

Formuła Radbrucha. Filozofia prawa..., s. 159; J. Zajadło, Bezpieczeństwo – Celowość – 

Sprawiedliwość..., s. 245.

36 Zob. J. Zajadło, Dziedzictwo przeszłości. Gustaw Radbruch portret..., s. 101–102.
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za obowiązujące a w skrajnych wypadkach nie będzie mogło być w ogóle 
uznane za prawo. Prawo, które nie realizuje w żadnym stopniu wartości 
sprawiedliwości nie jest prawem. Radbruch – zdaniem J. Zajadło – uważa 
jednak „za konieczne uznanie, że w pewnych okolicznościach naruszanie 
elementarnych zasad sprawiedliwości (Recht) podważa nawet formalną 
legalność określonych norm (Gesetz)”37. 

Elementy idei prawa pozostają zatem ze sobą w relacji antynomii, która 
nie jest destrukcyjna lecz dialektyczna. Zdaniem J. Zajadło ten dialek-
tyczny charakter stanowi swoistą wartość, ponieważ „powinien zmierzać 
do stałego doskonalenia prawa, a zwłaszcza pozwalać na optymalne do-
pasowanie jego formy i treści do warunków czasu i miejsca stanowienia 
(...)”38. J. Zajadło pisze, że „w koncepcji Radbrucha relacje pomiędzy trzema 
elementami idei prawa mają charakter antynomiczny, i dopóki możliwe 
konflikty pomiędzy bezpieczeństwem prawnym, celowością i sprawiedli-
wością pozostają w granicach homeostatycznej równowagi, dopóty jest 
zachowana homeostaza systemu prawa jako całości”39. Homeostaza40 jest 
w naukach prawnych pojmowana najczęściej jako stan równowagi i niestety 
niepoprawnie zamiennie używana z pojęciem uquilibrium. Istota homeos-
tazy bywa określana jako „przywracanie systemu do stanu normalnego po 

37 J. Zajadło, Gesetz und Recht, (w:) Ius et Lex, nr (I) 1/2002, s. 42 Opinia ta została w li-

teraturze filozoficzno – prawnej określona mianem Formuły Radbrucha. 

38 J. Zajadło, Dziedzictwo przeszłości. Gustaw Radbruch portret…, s. 99–100; J. Zajadło, 

Formuła Radbrucha. Filozofia prawa…, s. 147–148.

39 J. Zajadło, Bezpieczeństwo – Celowość – Sprawiedliwość: Antynomie Idei Prawa, Gdań-

skie Studia Prawnicze, tom IX, 2002, s. 234.

40 Pojęcie homeostazy zostało po raz pierwszy sformułowane w naukach bioekologicznych 

przez W.B. Cannona, fizjologa z Harwardu. W.B. Cannon, The Wisdom of the Body, 

Harward 1932, s. 24 podaje za I. Bogucka, Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Kantor 

Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2000, s. 41. „Według niego equilibrium to jest 

pewien stan jakiegoś systemu, który cechuje się określonymi parametrami. Zmiana 

jednego z tych parametrów nie musi jednak oznaczać dążenia systemu do obniżenia 

poziomu zmiany(...) Na oznaczenie efektu procesów, które zachodzą w systemach prze-

ciwdziałając zmianom, które mogłyby istniejący stan systemu zniszczyć, proponuje on 

właśnie termin «homeostaza»”.
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zaistniałych zakłóceniach”41, jednak mimo to nie znajdujemy w literaturze 
przypadków zamiennego używania pojęć homeostazy i melioryzmu, mimo 
że do tej właśnie funkcji sprowadza się także istota melioryzmu. Natomiast 
o homeostazie w tym znaczeniu jakim posługiwał się Radbruch, w polskiej 
literaturze pisał J. Wróblewski42 a współcześnie A. Kozak43. Ten ostatni 
doprecyzował i rozbudował to pojęcie44. 

Zaznaczyć przy tym należy, że owe antynomie mogą się pojawić ale 
nie muszą. Tak więc poszczególne wartości idei mogą ale nie muszą być 
skonfliktowane. Naszym zadaniem jest w sytuacji konfliktu równoważyć je. 
Nieustanne równoważenie tego co ze sobą sprzeczne, jest trudne, lecz nie-
zbędne do tego, aby społeczeństwo mogło przetrwać. Konieczny jest jednak 
pewien poziom zrozumienia, że wartości są zasadniczo niewspółmierne i że 
często jedną wartość trzeba zrealizować kosztem uszczuplenia innej. Zgodzić 
należy się zatem z poglądem J. Zajadło, że „zachowanie homeostazy systemu 
prawa powinno polegać na właściwym pojmowaniu relacji pomiędzy Dwor-
kinowskimi zasadami i regułami, i to zarówno w procesie stanowienia, jak 
i stosowania prawa”45. Wartości wchodzące w skład triady można utożsamić 
właśnie z Dworkinowskimi zasadami. Tak samo jak one, wartości triady 

41  I. Bogucka, Funkcje prawa..., s. 40.

42 J. Wróblewski, Prawo i homeostaza społeczna, Państwo i prawo 1982, nr 12, s. 30–40.

43 A. Kozak, Homeostaza prawa, (w:) Joanna Helios (red.), Z zagadnień teorii i filozofii 

prawa. Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa, Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.

44 Przez homeostazę A Kozak rozumiem „stan względnej równowagi systemu, gwarantu-

jący jego trwanie w czasie, w mniej więcej ustabilizowanej formie. Wobec koniecznych 

interakcji każdego takiego systemu z jego otoczeniem, osiągnięcie homeostazy wymaga 

albo jego przynajmniej względnej autonomii (w sensie „immunizowania” na wpływy 

zewnętrzne) albo istnienia wewnętrznych mechanizmów korygujących wahania syste-

mu, wywołane przez wpływy zewnętrzne. (...) Homeostazę prawa uważam za fakt dany, 

dostrzegalny z wielu punktów widzenia. W ujęciu diachronicznym widać, że prawo 

trwa przez pokolenia w stabilnych strukturach instytucjonalnych, będąc trwałym ele-

mentem naszej kultury. (...) W perspektywie synchronicznej natomiast można wskazać 

szereg przesłanek do stwierdzenia, że prawo charakteryzuje się przynajmniej względna 

autonomią względem innych dziedzin kultury. A. Kozak, Homeostaza prawa...., s. 145.

45 J. Zajadło, Gesetz und Recht, (w:) Ius et Lex, nr (I) 1/2002, s. 48.
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nie wyznaczają żadnego konkretnego sposobu zachowania prawodawcy 
czy też adresatów prawa. Mogą być spełnianie w różnym stopniu (nie są 
bowiem tautologiczne lecz gradacyjne). Zarówno zasady jak i wartości triady 
są szczególnymi normami nakazującymi realizacje pewnego stanu rzeczy 
w możliwie największym stopniu. Wyrażają pewną „idealną powinność”, 
która w rzeczywistości nigdy nie jest w pełni realizowana, jednak celem jest 
dążenie do jej całkowitego spełnienia, Oczywiście stopień tego spełnienia 
uwarunkowany jest możliwościami jakie wyznacza przede wszystkim system 
prawny a w drugim rzędzie są to możliwości faktyczne.

4. Celowość jako naczelna wartość idei prawa

W ramach samej idei prawa prymat przyznaję właśnie wartości celowości, 
która winna być w największym stopniu realizowana pośród pozostałych 
wartości idei prawa. Zgadzam się bowiem z J. Zajadło, który uważa, że 

„wnikliwa analiza wszystkich elementów idei prawa i wzajemnych relacji 
pomiędzy nimi prowadzi jednak do wniosku, że to nie formalnie pojęta spra-
wiedliwość i bezpieczeństwo prawne, lecz właśnie wypełniona materialną 
treścią celowość prawa stanowi «jądro Radbruchowskiej filozofii prawa»”46. 
Najbardziej literalne rozumienie celowości to działanie zmierzające do jak 
najpełniejszego i najbardziej efektywnego osiągnięcia zamierzonej wartości-

-celu. Jednak przy jakiejkolwiek próbie interpretowania pojęcia „celu”47 nale-

46 J. Zajadło, Formuła Radbrucha…, s. 148; Według kryterium indywidualizującej, re-

latywnej, bo zależnej od światopoglądu ustawodawcy, Zweckmäßigkeit prawo jest 

więc oceniane jako słuszne (richitiges Recht) bądź jako niesłuszne (unrichtiges Recht). 

Tamże.

47 Zweck prawa (a nie Zeil) mogący oznaczać w języku polskim zarówno „cel“, jak i „za-

miar“, „intencję“, „powód“, „sens“, w każdym razie znaczący więcej, niż konkretny „cel“. 

Zgodnie z nim dane prawo oceniane jest pod względem swej słuszności (Richtigkeit).  

G. Rdbruch, Rechtsphilosophie, Leipzieg 1932, s. 73 Podaje za D. Bogacz, Formuła 

i filozofia prawa Gustawa Radbrucha. W związku z książką: Jerzy Zajadało, Formuła 

Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury, 

Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2001, RPEiS Rok LXIV – zeszyt 3 – 2002/, artykuł 

rezecnzyjny.



ży bezwzględnie przyjąć imperatyw hipotetyczny I. Kanta48. Najważniejszym 
zadaniem celowości jest jednak wyznaczanie treści tworzonego prawa49.

Uważam przy tym, że wartością autoteliczną nie jest wolność od prawa, 
ale poszukiwanie pełnej jego formuły (poszukiwanie treści prawa). Ustalenie 
zaś treści prawa zgodnie z założeniami poczynionymi przez G. Radbrucha 
wymaga odwołania się właśnie do celowości, która o tej treści przesądza. 
W sprawie przyznania prymatu wartości celowości w ramach idei prawa 
wypowiada się T. Gizbert-Studnicki, pisząc: „Radbruch odwołuje się do 
Maxa Webera twierdząc, że konstrukcja instytucji prawnej sprowadza się do 
skonstruowania typu idealnego pewnej klasy stosunków społecznych. Skoro 
przy tym o istotności decyduje idea prawna, konstrukcja instytucji prawnej 
wymaga odwołania się do świata wartości, w którym winna być odnaleziona 
wartość nadająca sens danej klasie stosunków społecznych. Z reguły tą war-
tością będzie celowość, jako, że instytucje prawne konstruowane są zwykle 
dla realizacji określonego celu”50. Można zatem przyjąć, że rola celowości 
w ramach idei prawa, ergo procesu prawotwórczego, jest nie tylko istotna 
ale wręcz przewodnia i rozstrzygająca, bowiem decyduje o tym „co” w na-
stępstwie tego procesu powstanie, czyli jakie treściowo prawo.

Prymat celowości w regulacji daje się – w moim przekonaniu uzasadnić 
w trialistycznie:
1) prawo celowe to prawo skuteczne i efektywne zarazem. Rozpoznawane 

przez jego adresatów jako „sensowne”, „potrzebne/pożądane” i „adekwat-
ne do realiów życia społecznego”, ulega zinternalizowaniu i uspołecznie-
niu, czego efektem jest wąski zakres konieczności tworzenia i stosowania 
instytucji przymusu prawnego, a korzyści wynikającego z tego prawa są 
dla twórców i jego adresatów wyższe od kosztów jego funkcjonowania.

48 Należy zatem uznać, iż „tylko człowiek a wraz z nim każde rozumne stworzenie, jest 

celem samym w sobie. Jest ono mianowicie, dzięki autonomii swojej wolności, podmio-

tem prawa moralnego, które jest święte”. Do tego twierdzenia Kanta odwołuje się także 

J. Hartman w Tegoż, Wstęp do filozofii, PWN, Warszawa, 2005, s. 256–257. Szerzej na 

temat imperatywu hipotetycznego jako najwyższego prawa moralnego zob. I. Kant, 

Krytyka praktycznego rozumu, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004, s. 256 i n.

49 M. Szyszkowska, Teoria i filozofia prawa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, s. 188.

50 T. Gizbert-Studnicki, Koncepcje „natury rzeczy” w zachodnioniemieckiej filozofii prawa, 

„Etyka” nr 19/1981, Powszechne Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981, s. 139.
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2) prawo celowe stwarza warunki równości szans dla wszystkich co sprawia, 
że celowość skutkuje osiągnięciem sprawiedliwości. 

3) prawo celowe jako równe dla wszystkich jest prawem słusznym. Słusz-
ność natomiast skutkuje tym, że prawo zyskuje przymiot bezpiecznego/
pewnego – następuje sprzężenie zwrotne miedzy słusznością a pozy-
tywnością prawa. 
Przyjmuję, że wartości sprawiedliwości, bezpieczeństwa prawnego i ce-

lowości są wartościami autotelicznymi, gdyż stanowią cel pożądań i prze-
słanek preferencji w wyborach dokonywanych przez ludzi, natomiast prawo 
jest w wartością instrumentalną, gdyż służy jedynie do osiągania wartości 
autotelicznych. Skąd wynikają te trzy wartości? Przyjmuję, że owe wartości 
tkwią w moralności każdej jednostki, wywodząc się z indywidualnego rdze-
nia aksjologicznego charakterystycznego dla każdego człowieka, który to 
rdzeń wykształcił się w procesach internalizacji i socjalizacji normatywnej.

W każdym układzie wartości można dokonać ich hierarchizacji polega-
jącej na wyróżnieniu w nim wartości bardziej i mniej ważnych ze względu na 
cele stawiane konkretnemu układowi wartości. Uważam, że tak samo postą-
pić można z triadą Radbruchowską. Przyjmuję jednak założenie, że jedynie 
taka regulacja prawna, która przynajmniej w minimalnym stopniu realizuje 
każdą z trzech wartości Triady może zostać uznana za regulacje właściwą 
i pożądaną z aksjologicznego punktu widzenia oraz optymalną z punktu 
widzenia osiągania założonych przez twórców i adresatów prawa wartości 

– celów (które to wartości -cele bywają rozbieżne a nawet sprzeczne, jednak 
poprzez regulację prawną skonstruowaną w oparciu o w/w trialistycznie 
skonstruowany trzon aksjologiczny staja się możliwe do uzgodnienia w sensie 
zakresu realnie – a nie jedynie normatywnie, czyli potencjalnie – możliwej 
ich jednoczesnej ochrony i realizacji przez jednych i drugich). Wobec wszyst-
kich wyżej zaprezentowanych przesłane i argumentów, pozwalam sobie na 
sformułowanie twierdzenia iż, teleologia prawa czyli (wykorzystując nomen-
klaturę autorstwa R. Iheringa) cel/celowość prawa jest elementem/wartością 
determinującą pozytywnie lub negatywnie (w znaczeniu skutecznie lub 
nieskutecznie legitymizację prawa). Jest zatem elementem nadającym sens 
jakiejkolwiek działalności prawodawczej a także jej rezultatom. 
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5. Idea prawa jako narzędzie eliminacji konfliktu  
    między wolnością i bezpieczeństwem.

Trójelementowa idea prawa spełnia moim zdaniem podwójną funkcję: wy-
znacznika a  zarazem „ogranicznika” procesu prawodawczego. Funkcję 
rozumiem przy tym także jako miarę świadomości normatywnej. Przez 
oddziaływanie na świadomość podmiotów wpływa na kształtowanie ich 
postaw i zachowań. Z racji tego, że wartości: bezpieczeństwa prawnego, spra-
wiedliwości i celowości są wartościami społecznymi czyli odzwierciedlają 
przekonania społeczne podzielane i uznawane w określonych zbiorowościach 
a dotyczące norm zachowania i hierarchii wartości, są internalizowane przez 
jednostki w procesie socjalizacji normatywnej, dzięki czemu funkcjonują jako 
pozytywnie oceniane i pożądane stany rzeczy w następstwie czego staja się 
czynnikami, które stymulują i wyznaczają kierunek jednostkowej i zbiorowej 
aktywności podmiotów. Zgodzić należy się w tym względzie ze stanowiskiem 
J. Zajadło, który stwierdza, iż „Radbruchowska idea prawa mieści się więc 
w immanentnym modelu arystotelesowskim – dla ustawodawcy oraz pod-
miotu stosującego/interpretującego prawo stanowi wskazówkę, jakie wartości 
i w jaki sposób powinny być ucieleśnione w samym prawie, by system prawa 
przynajmniej zmierzał do ideału, ponieważ w praktyce nigdy nie osiągnie”51

Idea prawa G. Radbruch jest także skutecznym narzędziem w pokonywa-
niu emotywizmu. Emotywizm prowadzi bowiem do sytuacji, w której mamy 
do czynienia z szeregiem różnych rozproszonych wartości, których nie da 
się uzgodnić ponieważ nie istniej jakaś jedna przewodnia wartość np. idea 
dobra. Natomiast idea prawa wskazuje nam na konglomerat trzech takich 
wartości, które spełniają kryteria „przewodności”, „rudymentarności” i „po-
wszechnego społecznego uspołecznienia” stanowić podstawę uzgodnienia 
wszystkich rozproszonych wartości, które de facto są treściowo i logicznie 
wyprowadzane właśnie z Triady Radbruchowskiej. Ponadto te trzy wartości 
w ramach idei prawa „wzajemnie się warunkują, uzupełniają i sobie prze-
ciwstawiają. Wzięta od Arystotelesa formalna Gerechtigkeit (sprawiedliwość 
w węższym znaczeniu) (…) wypełniona zostaje treścią przez Zweckmäßigkeit 

51 J. Zajadło, Wprowadzenie. Ewolucja czy rewolucja w poglądach Gustawa Radbrucha?  

(w:) P. Mochnaczewski (red.) , A. Kociołek -Pęksa (red.), Dobre prawo, złe prawo – w krę-

gu myśli Gustawa Radbrucha, Wyd WSZiP im. H. Chodkowskiej, Warszawa 2009, s. 10.
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(…) i zabezpieczona przez Rechtssicherheit (pewność, stałość prawa, bez-
pieczeństwo prawne)”52.

Postęp i rozwój społeczeństwa funkcjonującego w ramach określonego 
systemu prawa – jako coraz silniejszego i coraz mocniej krepującego życie 
społeczne regulatora – z punktu widzenia takich wartości jak pewność 
i bezpieczeństwo prawne zdają się być zagrożone. Pojawia się więc pytanie 
co – na gruncie polityki prawa – powinno mieć pierwszeństwo w działaniach 
prawodawczych: umożliwienie postępu i rozwoju (pozostawienie większego 
zakresu wolności, czyli sfer życia wolnych od regulacji prawnej), które z re-
guły służą wszystkim podmiotom (oczywiście w rożnym stopniu) czy też 
prymat wieść powinny pewność i bezpieczeństwo prawne, które dłuższej per-
spektywie mogą grozić stagnacją (w szczególności gospodarczą) a następczo 
regresem.. Pojawia się więc tutaj fundamentalne pytanie o sposób rozumienia 
bezpieczeństwa prawnego: czy ma ono opierać się na pewności czy może 
raczej na ocenie prawdopodobieństwa (nie)wystąpienia pewnych zdarzeń, 
okoliczności, następstw? Podzielam w tym zakresie pogląd zgodnie z którym 

„odróżnienie pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego dokonanego przez 
J. Wróblewskiego prowadzi do wniosku, że przedmiotem ochrony byłyby 
prawa i wolności jednostki, źródłem zagrożeń są organy stosujące prawo, 
zaś charakter zagrożeń polega na ich bezprawności. W szerszym aspekcie 
obejmuje również sferę stanowienia prawa”53. A zatem wolność rozumiana 
jako wolność od prawa jest antynomiczna – nie w sensie absolutnym lecz 
gradacyjnie w poszczególnych obszarach regulacji – wobec bezpieczeństwa 
prawnego a także bezpieczeństwa realizowanego poprzez prawo54. Jaki jest 

52 D. Bogacz, Formuła i filozofia prawa Gustawa Radbrucha….., s. 30–31.

53 M. Wojciechowski, Bezpieczeństwo prawne…, s. 27. 

54 Odmienne stanowisko prezentuje np. J. Czapska. „Dzisiejsze państwo nie tkwi w pułapce 

między wolnością a bezpieczeństwem. (…). Nie ma żadnej fundamentalnej antynomii 

między wolnością a bezpieczeństwem, tylko w poszczególnych przypadkach mogą 

powstawać napięcia i konflikty, które wymagają rozwiązania. Łagodzenie powstających 

konfliktów i unikanie stymulowania następnych – to zadanie prawnopolityczne, które 

państwo powinno wypełniać stosownie do konkretnej sytuacji.(…) Stanowczo zbyt mało 

uwagi poświęca się instrumentom typowym dla państwa kooperującego. W przypadkach 

kiedy państwo za pomocą prawa może pełnić funkcje koordynacyjne, nie powinno 

posługiwać się nakazami i zakazami” Tejże, Bezpieczeństwo obywateli…, s. 313–314.
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zatem cel zastosowania Radbruchowskiej trójelementowej idei prawa jako 
modelu tworzenia a także stosowania prawa? Celem jest osiągnięcie – ade-
kwatnego do społecznych oczekiwań i gospodarczo -polityczno -prawnych 
możliwości – stanu bezpieczeństwa prawnego i bezpieczeństwa poprzez 
prawo oraz optymalnej sprawiedliwości (czyli braku rażących niesprawie-
dliwości w układzie równości wobec prawa) w ramach funkcjonalnie ce-
lowej regulacji prawnopozytywnej (w sensie racjonalnie pragmatycznej 
adekwatności założeń prawodawczych) względem możliwej do osiągnięcia 
łącznie ujmowanej skuteczności i efektywności regulacji prawnej55. Przyjąć 
bowiem należy, że o jakości prawa stanowi głównie poziom dostarczanego 
bezpieczeństwa – nie tylko prawnego. Jeszcze jedną cenna zaletą tak skon-
struowanej przez Radbrucha idei prawa jest to, iż autor odchodzi od pozy-
tywistycznego ujęcia prawa, od formalizmu prawa dostrzegając społeczną 
realność prawa i jego wymiar aksjologiczny56 Wspólny trzon aksjologiczny, 
jeżeli jest spójny, koherentny i wyraźny wówczas sprzyja kształtowaniu 
i utrwalaniu porządku społecznego. Jeżeli uznamy triadę Radbruchowską za 
taki właśnie trzon, wówczas umożliwi nam ona ukształtowanie i utrwalenie 
porządku prawnego, który jest elementem porządku społecznego. Można 
powiedzieć, że tylko tyle i aż tyle zarazem.
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Abstract
In the majority of countries, the fire departments are responsible for a wide vari-

ety of rescue actions, including fire incidents and technical rescue. Firefighters are 
normally the first to arrive at the scene of the incident. The broad range of skills and 
specialistic knowledge that these operations demand might be further expanded 
by the certain features of countries. Due to globalisation, it is more and more likely 
that non -natives become witnesses or victims of the incidents, thus the need for 
the foreign language knowledge among firefighters arises. Taking Hungary as an 
example, the paper specifies certain features of the countries where the likelihood 
of non -natives getting involved in incidents increases. Firstly, their locations and 
transport systems can make them favourable transit routes. Moreover, the high 
number of foreigners visiting either for a short term or a long term also contributes 
to this trend. The authors describe the potential impact of these features on the 
rescue actions. The paper identifies foreign language knowledge as an asset during 
the actions and specifies those positions within the staff of fire service who might 
have the contact with foreigners, resulting in a situation when the knowledge of 
a foreign language can support the effectiveness of their work.
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Języki obce podczas interwencji Straży Pożarnej  
na Węgrzech – główne determinanty  
oraz możliwości edukacyjne

Streszczenie:
W większości krajów, straże pożarne są odpowiedzialne za wszelkiego rodzaju 

interwencje, w tym pożary i ratownictwo techniczne. Zwykle strażacy jako pierwsi 
docierają na miejsce zdarzenia. Szeroki zakres umiejętności i wiedzy specjali-
stycznej, których te interwencje wymagają, mogą być rozszerzone o dodatkowe 
cechy charakterystyczne dla poszczególnych krajów. Ze względu na globalizację, 
prawdopodobieństwo, że świadkami zdarzenia bądź poszkodowanymi zostaną 
obokrajowcy, wzrasta. Dlatego też potrzeba znajomości języków obcych przez 
strażaków staje się coraz istotniejsza. Na przykładzie Węgier publikacja przedstawia 
charakterystykę krajów, w których wzrasta prawdopodobieństwo, iż na miejscu zda-
rzenia niekorzystnego znajdzie się obcokrajowiec. Wpływa na to przede wszystkim 
lokalizacja i system komunikacji, czyniąc owe kraje często wybieranymi trasami 
tranzytowymi. Ponadto, duża liczba turystów także przyczynia się do nasilenia 
tego trendu. Autorzy opisują potencjalny wpływ tychże cech na rozkład interwencji. 
Publikacja ukazuje znajomość języków obcych jako zaletę podczas prowadzenia 
działań ratowniczych i wskazuje na część personelu w straży pożarnej, która może 
mieć styczność z obcokrajowcami, w takiej zaś sytuacji znajomość języka obcego 
może wspomóc efektywność ich pracy. 

Słowa kluczowe: zarządzanie w kryzysie, straż pożarna, interwencje, internacjona-
lizm, języki obce

1. Introduction

As a result of globalisation, tourism and international transport have gained 
a lot of momentum, in which the majority of countries take their share as well 
due to their favourable conditions. However, these trends place additional de-
mands on these countries, such as the need for a higher percentage of foreign 
language speakers, not only to be able to reap the economic benefits, but also 
to guarantee the safety of both citizens and foreigners. Protecting them from 
natural and man -made disasters and fires is the task of fire service. Efforts 
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to increase the effectiveness of interventions mainly focus on the training of 
intervention units to develop their skills and on advanced equipment and 
protective clothing, but due emphasis has to be paid to another crucial factor, 
that is, gathering as much information as possible to assist decision -making. 
As the emergency callers, eyewitnesses and surviving victims are sources of 
information, in incidents involving non -natives, foreign languages might 
be one of the sources of information. After illustrating the broad spectrum 
of interventions and the impact of tourism and international transport may 
have on them, this paper attempts to specify the positions in fire service that 
may involve using a foreign language in interventions.

2. Interventions Performed by Fire Departments

In the field of fire and rescue services, fire brigades are responsible for first re-
sponse. The two main groups of their activities are fire incidents and technical 
rescue. Technical rescue includes a wide range of incidents, such as structural 
collapse, storm damage or traffic accidents often in the presence of dangerous 
materials whether on the road or railways, just to give a few examples and 
illustrate the broad nature of the term “technical rescue” and the wide range 
of interventions fire service is involved in.

Figure 1 depicts the distribution of fire calls in Hungary to which fire 
fighters responded in 2010–2014. [1] The majority of interventions, almost half 
of them involved technical rescue. It even outnumbered fire incidents, which 
is the type of activity most commonly associated with fire brigades. 

Therefore, the recruitment process of fire fighters takes into account several 
skills. They need to pass rigorous examinations where their medical suitability, 
physical fitness and psychological readiness are under scrutiny. The selected 
applicants then have to acquire highly specialised and extensive skills and 
knowledge. [2] Currently foreign language knowledge is not on the list of 
skills needed to perform firefighting interventions, and obviously it will never 
deserve to be among the core skills. Nevertheless, if we have a look at the envi-
ronment in which the interventions happen, it becomes apparent that in certain 
cases foreign language knowledge may contribute to effective interventions. 

The success of the intervention, which means that there is no casualty 
and financial loss is minimised, is heavily dependent on the information the 
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intervention team has on the nature and circumstances of the incident. The 
more is known, the more reliable decisions can be made. 

Fig. 1 The distribution of fire calls in 2010–2014 in Hungary
Source: [1]

3. Impacts of Tourism and Transport  
    on Fire Service Interventions

European Union statistics tell that 61.1% of its population took part in tour-
ism for personal purposes, 25% of which travelled abroad [3]. According to 
the figures of the Hungarian Central Statistical Office, the annual number of 
foreign visitors to Hungary was close to 46 million in 2014 [4]. The number 
of foreign residents residing in Hungary was between 139,700 and 206,909 
in the past ten years [5]. Although no relevant figures are available, the con-
siderable amount of tourists and foreign residents in Hungary suggests that 
it is highly probable that incidents requiring firefighters interventions involve 
non -natives as well, either as victims or as eyewitnesses, who can provide 
valuable information on the circumstances.
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In addition to the considerable number of foreigners, another predis-
posing factor for interventions involving non -natives is the fact that Europe 
is woven by railway and road networks, where a considerable part of inter-
national traffic and dangerous goods transport take place. Although they 
are potential sources of accidents, their advantages far outweigh the risks 
posed by them. Therefore, the European Union supports the construction 
and improvement of transport infrastructure through the Innovations and 
Networks Executive Agency [6]. 

Hungary can be considered a transit country for freight transportation 
due to various characteristics. Located in Central and Eastern Europe, it 
serves as a connecting link between Western and Eastern Europe, or by 
widening our perspective, between Europe and Asia. In addition to its loca-
tion, its terrain is also well -suited for transportation with the predominantly 
plain areas as opposed to the mountainous regions of the neighbouring 
countries. Moreover, Hungary boasts an extensive transport network that 
basically covers the whole country and provides connections to interna-
tional networks. Among these networks, our road and railway networks 
are worth mentioning.

3.1. Railway network of Hungary

Hungary is a member of several international organisations that set out to 
facilitate, advance and coordinate international freight transportation by rail, 
the most important ones being Coordinating Council on Trans -Siberian 
Transportation (CCTT) International Association, Organisation for Coop-
eration between Railways (OSJD) and RailNetEurope (RNE). [7] The two 
former organisations deal with intercontinental railway transportation in-
volving Asia and Europe, while the latter one attempts to harmonise it within 
Europe. CCTT held its 22nd conference in Budapest in 2013, where Hungary 
expressed its aspirations to become a key transit country between the East 
and the West. Hungary participates in the European railway transport with 
two of the rail freight corridors running through the country of the altogether 
nine RNE corridors. One is the Orient Corridor that starts from the Czech 
Republic and ends in Greece, while the other is the Mediterranean Corridor 
that starts in Spain and ends in Záhony, at the Eastern border of Hungary. [8]
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Fig. 2 Rail Freight Corridors in Europe and Hungary’s involvement in it 
Source: [7]

3.2. Road network of Hungary

The European Conference of Ministers of Transport (ECMT), whose goal is 
to establish and develop the integrated European transport system, evaluated 
Hungary in a National Peer Review a decade ago when EU accession was 
round the corner. They were satisfied with the density of the railway network, 
which was well above the average in OECD countries (Organisation for 
Economic Co -operation and Development). However, they surpassed the 
Hungarian network in terms of quality. The same applied to our road network, 
as in the total length of paved roads Hungary ranked high, yet if we narrow 
down the range to focus only on motorways, Hungary was well below the 
average in Western Europe. [9] Since then, over the last decade, the length 
of motorways has almost tripled [10]. EU accession and the resulting aspi-
rations to be a part of the motorway network of Europe triggered a boost in 
the extension of the motorway system. Basically, the capital city serves as the 
focal point of the motorways and from this hub all neighbouring countries 
are accessible, as the motorways reach the borders.
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Fig. 3 Hungary’s motorway network 
Source: [11]

To sum up, a country’s location and transportation facilities are assets that 
might make it more attractive to freight companies. It results in an increased 
volume of traffic, which may give rise to a higher number of accidents poten-
tially involving hazardous materials. Fortunately, it has been long recognised 
that the transportation of hazardous materials needs to be internationally 
regulated and harmonised. For this purpose, various European agreements 
were signed concerning the international carriage of dangerous goods by 
different transportation methods, namely ADR1 by road, RID2 by rail, ADN3 

by inland waterways and ICAO TI4 or IATA DGR5 by air. Standardised pic-
tograms and UN numbers help identify dangerous materials without having 

  1 European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 

Road

  2 Regulations concerning the International Railway Transport of Dangerous Goods

  3 European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 

Inland Waterways

  4 The International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe 

Transport of Dangerous Goods by Air

  5 Provisions concerning Transport of Dangerous Goods in the International Air Transport
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to be completely relied on the driver who may or may not be in a state to 
provide information on the circumstances and who may or may not speak 
the intervention unit’s mother tongue.

4. Positions at the Fire Service Requiring  
    Foreign Language Skills

All the above factors prove that we need to be prepared for the possibility that 
not only the native language is used in an intervention, whether it is a fire 
incident or technical rescue, to gather information or to communicate with 
the victims. A country’s involvement in international traffic and transport 
and the high number of visitors and foreign residents living there increase 
the possibility of incidents when foreign language knowledge may contribute 
to a more targeted and effective intervention. Intervention units are aware 
that they may encounter circumstances on the scene which are unexpected 
and they need to make quick decisions accordingly. However, foreign lan-
guages may be a tool to gather as much information as possible to support 
decision making.

Therefore, it is necessary to identify those segments of the organisation 
of fire service which are in frequent contact with victims – who might not 
be native speakers. Figure 4 below is a compilation of officers in the Fire 
Service of Hungary, categorised according to the level where their workplace 
is situated in the organisation of disaster management, yielding two groups 
for the purposes of the paper, local and county levels.

As the jobs above the thick line in Figure 4 require shifts, it is essential 
that foreign language speakers are available in each shift. Altogether, there 
are three teams or platoons of firefighters, A, B and C, which work on a ro-
tating shift schedule. One platoon is on -duty for 24 hours and off -duty for 48 
hours. This system guarantees that fire fighters with similar preparedness and 
qualifications can be deployed at all times. Each unit includes a shift com-
mander with higher education qualification, which means that three such 
officers are required to continuously fulfil this position. In case of absence 
(training, vacation, sick leave) they are always replaced by a subordinate, for 
example the squad leader, who is an officer as well. At fire stations there are 
considerably fewer officers with higher education qualification, resulting in 
a lower number of foreign language speakers.



Local level County level

squad leader

fire operations clerks perform basic 
tasks related to operations and their 
administration, but a high school 
diploma is sufficient for this position, 
a degree (thus, a language certificate) 
is not required 

shift commander

on -duty fire operations officers and 
chief communications officer, who 
receive fire emergency calls or the calls 
are redirected to them

fire chief and his deputy in case of 
a major fire (2nd -alarm fire at least) or 
perhaps a technical safety officer leader of the Disaster Management 

Operations Unit and his deputy (who 
respond to 2nd or higher -alarm fires)head of the disaster management 

branch office in case of a 3rd – alarm 
fire

county management takes over the operation in case of 4th or 5th -alarm fire

Fig. 4 Positions at the Fire Service of Hungary that might require foreign language 
skills in interventions
Source: Authors’ compilation

2015 Act XLII of Hungary on the Service Status of Professional Mem-
bers of Law Enforcement [12] – similarly to the previous act – sets out that 
a degree is required to advance to an officer rank (from second lieutenant), 
whose prerequisite is, in turn, a language exam certificate. This act applies not 
only to the fire service but to other law enforcement organs as well. Hungary 
as one of the gates to the Schengen area manages an increased number of 
foreigners at the borders [13]. 

The new emerging demands related to foreign language skills must be 
addressed during trainings and education. At the Institute of Disaster Man-
agement, National University of Public Service, Budapest, Hungary students 
acquire specialist knowledge in the field of fire services, or more broadly, 
disaster management. [14] [15] In addition, due emphasis is placed on foreign 
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language acquisition. During the three -year bachelor programme, the foreign 
language course lasts for five terms with 300 lessons, whose goal is to prepare 
students for the language exam and also to equip them with the terminology 
of disaster management so that foreign language will not hinder them from 
widening their perspectives in their profession. In this sense, the system of 
teaching foreign languages for military purposes sets an example worth fol-
lowing. As human interoperability is at the core of NATO needs, the common 
training systems are preceded by the national military education and training 
as well as the language training, which may be later supplemented by the NATO 
Staff Officers’ Military Terminology Course. [16]

Conclusion

The article has shown that certain features of a country, such as its location, 
terrain and extensive transport system facilitate tourism and international 
transport, which raise the number of non -native speakers present in the 
country. By demonstrating it through the example of Hungary, the authors 
focus on the impact of these features on fire service interventions and in 
response to these needs, they present a true and fair view on positions which 
might require foreign language knowledge to contribute to the effectiveness 
of interventions by ensuring access to more information in interventions 
involving non -native speakers. Finally, it is demonstrated how these re-
quirements can be incorporated into the curriculum of a higher education 
institution to prepare future officers for the challenges they might face in 
their profession.
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